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China: 
dificuldades 
superiores
às de 2020

O primeiro-ministro chinês, Li 
Keqiang, enfatizou nesta quarta-
-feira a implementação séria de 
políticas para estabilizar a econo-
mia e apoiar as companhias, o em-
prego e a subsistência das pessoas. 
Li, também membro do Comitê 
Permanente do Birô Político do 
Comitê Central do Partido Comu-
nista da China, fez as declarações 
em uma teleconferência nacional 
realizada pelo Conselho de Esta-
do, pedindo esforços para manter 
a economia funcionando dentro 
de um intervalo apropriado, de 
acordo com a agência de notícias 
Xinhua.

Li observou que várias medidas 
eficazes foram implementadas em 
resposta às dificuldades e desafios 
decorrentes de fatores inespera-
dos este ano. No entanto, referiu 
que as dificuldades a partir de 
março, e em particular desde abril, 
são em alguns aspetos e em certa 
medida superiores às vividas em 
2020 quando a epidemia de Covid 
atingiu o país, marcada por indi-
cadores de declínio no emprego, 
produção industrial, consumo de 
energia e transporte de cargas, en-
tre outros.

Li enfatizou que o desenvol-
vimento é a chave para resolver 
todos os problemas da China, pe-
dindo uma ação rápida no futuro 
para colocar a economia de volta 
nos trilhos. Devem ser tomadas 
medidas para implementar plena-
mente a nova filosofia de desen-
volvimento da China e coordenar 
o controle da epidemia com o de-
senvolvimento econômico e so-
cial de forma muito eficiente.

Brasil dobrará produção
mas continuará sem gás
Custo aqui é 10 vezes superior ao da Rússia

A produção de gás no Bra-
sil passará dos atuais 137 
milhões de metros cúbi-

cos por dia (m³/d) para 277 mi-
lhões de m³/dia. O aumento, po-
rém, não significará maior oferta 
no mercado, já que o gás extraído 
nos campos do pré-sal continua-
rá a ser reinjetado nos poços, sem 
chegar ao mercado consumidor. 
Apenas 50 milhões de m³/dia são 
distribuídos.

“Produção é muito diferente de 
oferta”, salienta o especialista em 
petróleo e gás Paulo César Ribeiro 
Lima, que participou nesta terça-
-feira de audiência pública na Co-
missão de Assuntos Econômicos 
(CAE) do Senado sobre a crise no 
mercado de fertilizantes.

Ex-funcionário da Petrobras e 
ex-consultor legislativo, Lima afir-
ma que as companhias de petró-
leo – inclusive a estatal brasileira – 
atuam conforme o valor presente 
líquido (VPL) e não têm interesse 
econômico em aproveitar o gás e 
transportá-lo até o continente. Is-
so só ocorrerá se a regulamentação 
obrigar. Mas o órgão regulador – a 
Agência Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP) – 
não atua nesse sentido.

Recentemente, a ANP apro-
vou o modelo de exploração do 
primeiro módulo do campo de 
Bacalhau apresentado pela esta-
tal norueguesa Equinor em que 
100% do gás extraído será reinje-
tado nos poços. Ao contrário do 
campo de Libra, onde a associa-
ção com CO2 possibilita o argu-
mento de que a produção é cara, 
em Bacalhau o gás é livre dessa 
associação.

Ribeiro Lima apresentou uma 

Bolsonaro não quer controlar preço de combustível

O senador Jean Paul Pra-
tes (PT-RN) declarou, 
em pronunciamento 

nesta terça-feira, que o Governo 
Federal age intencionalmente ao 
não apresentar uma proposta de 
política de preços para os combus-
tíveis. “Eu acho que é um desinte-
resse voluntário, proposital. (…) Se 
o presidente [Bolsonaro] alega que 
não controla a Petrobras e propõe, 
como solução, que se privatize a 
empresa, ora, que lógica é essa? 
(…) Então, a culpa é sempre dos 
outros neste governo”, criticou 

Prates, segundo a Agência Senado.
Em audiência pública na Co-

missão de Assuntos Econômicos 
(CAE) do Senado, nesta terça-feira, 
o especialista em petróleo e gás Pau-
lo César Ribeiro Lima disse que o 
presidente Jair Bolsonaro reclama 
dos preços dos combustíveis e do 
lucro absurdo da Petrobras como se 
nada pudesse fazer. “Tribute então 
a Petrobras”, exortou Lima.

Com os recursos advindos do 
aumento do imposto sobre o lu-
cro e taxação da exportação de 
petróleo bruto – e não com divi-

dendo, que é receita pública – seria 
abastecido um fundo para reduzir 
os preços. “O presidente reclama 
do lucro das empresas e não faz 
nada para resolver o problema”, 
afirmou Lima.

Para o ex-funcionário da Pe-
trobras, o Brasil é um paraíso fis-
cal na área de petróleo. “O lucro 
é absurdo porque as empresas 
não são devidamente tributadas; 
no Brasil a tributação foi de 32% 
(2021); na Noruega, 80% da re-
ceita líquida fica com o Estado”, 
comparou. Página 3

tabela com os preços do gás em 
diversos países. Na Rússia, é de 
US$ 0,006/Kwh. No Brasil custa 
10 vezes mais: US$ 0,068/Kwh. 
Nos Estados Unidos, o valor é de 
US$ 0,036/Kwh.

Para as famílias, o preço do gás 
natural no Brasil é o maior do 
ranking de 45 países da Global Pe-
trol Prices: US$ 0,183/Kwh. Na 
Argentina, esse valor é de apenas 
US$ 0,008/Kwh.

Sem gás em quantidade e a 
custo acessível, o Brasil não con-
seguirá produzir internamente os 
fertilizantes nitrogenados neces-
sários para sustentar a produção 
de commodities no campo. Na 
audiência na CAE, Paulo Roberto 
Huertas Arnaez, diretor-executivo 
da Unigel, concordou que o valor 
do gás é um empecilho.

A Unigel é uma empresa pri-
vada da área petroquímica e ar-

rendou unidades de fertilizantes 
nitrogenados (Fafens) da Petro-
bras no Nordeste quando a estatal 
suspendeu a produção de amônia, 
essencial para o negócio da Uni-
gel. Hoje, é a maior produtora de 
nitrogenados do País.

Os números apresentados por 
Arnaez corroboram o que Ribeiro 
Lima falou. O custo do gás natu-
ral no Brasil alcança US$ 15 por 
milhão de btu, ante US$ 1 na Rús-
sia e US$ 7 nos EUA.

O diretor-executivo da Unigel 
disse que é preciso investir para 
aumentar a logística/transporte 
de gás produzido no Brasil, com 
mais terminais de regaseificação, 
mais gasodutos e mais UPGNs 
(Unidade de Processamento de 
Gás Natural). Isso só acontecerá, 
conforme análise do especialista 
Ribeiro Lima, se a legislação e a 
regulamentação mudarem.

Apesar de 
faturamento 
elevado, Pfizer 
demite 150

Nesta quarta-feira, sindicalistas 
fizeram uma “greve de ocupa-
ção” na farmacêutica Pfizer, em 
Chácara Santo Antônio, na capital 
paulista. Segundo a Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores 
na Indústria Química (CNTQ), o 
movimento se deveu “à intransi-
gência de representantes da em-
presa que se recusam a negociar 
as 150 demissões.”

Segundo o presidente da CN-
TQ, Antônio Silvam, após a em-
presa obter faturamento de US$ 
25,7 bilhões no primeiro trimestre 
de 2022, decidiu fazer demissões 
imotivadas. A Pfizer confirma que 
126 foram demitidos. Em 2021, a 
companhia obteve um lucro líqui-
do de US$ 22 bilhões.

Em nota, a Pfizer afirma que 
está transformando a companhia 
em uma organização biofarma-
cêutica, que exige mudanças na 
interação com profissionais da 
saúde. “Como resultado dessa 
transformação, deixamos de ter 
a atividade de promoção e pro-
paganda médica por meio de re-
presentantes, propagandistas, pro-
motores e consultores.”

Ainda segundo a farmacêutica, 
as demissões representam 7% do 
quadro de funcionários no Brasil. 
“Muitos colegas que possuíam o 
perfil adequado para essa nova 
forma de trabalhar assumiram no-
vas posições”, diz a nota.

Fed confirma 
alta de juros nas 
próximas
2 reuniões

Em ata divulgada nesta quarta-
-feira, o Comitê de Política Mone-
tária (Fomc) do Federal Reserve 
(Fed, o banco central dos Estados 
Unidos) confirmou a sinalização 
de novos aumentos na taxa de ju-
ros básica em 0,5 ponto percentu-
al nas próximas duas reuniões, de 
junho e julho.

Os EUA iniciaram em março 
um ciclo de alta de juros para 
combater a inflação no país, que 
chegou a 8,5% em abril e bateu 
recorde de 40 anos. Até o mo-
mento, já foram realizadas duas 
elevações (0,25 ponto em março 
e 0,50 ponto em maio) com a ta-
xa passando do intervalo de 0% 
a 0,25% ao ano para 0,75% a 1% 
ao ano. Página 10

Edilson Rodrigues/Agência Senado)
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Brasil do 
século 21

Decisão mais cons-
ciente dos consu-
midores em onde 
alocar recursos 
financeiros
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Educação: basta de retrocessos

Investimento em responsabilidade  
socioambiental e sucesso nas empresas
Por Jânyo Diniz

Enchentes, tem-
porais, ondas 
de calor e mais 

uma variação de efeitos 
climáticos que afetam di-
retamente a economia e 
o desenvolvimento social. 
Essas são imagens re-
centes que temos visto em 
todo o mundo e que são 
cada vez mais debatidas 
em encontros em prol do 
desenvolvimento de boas 
práticas empresariais que 
se preocupam com critéri-
os ambientais, sociais e 
parâmetros de excelente 
governança corporati-
va, mais conhecido como 
ESG.

Atualmente, investir em 
boas empresas é algo que 
vai além dos múltiplos mais 
comuns apresentados pub-
licamente como vendas, cli-
entes, lucros, receitas e dívi-
das. As atenções de investi-

dores de todo o mundo ao 
escolher bons investimen-
tos estão mudando rapida-
mente, e uma dessas exigên-
cias é a questão das boas 
práticas de sustentabilidade, 
sociais e de governança. Os 
investidores estão exigindo 
conselhos que supervisio-
nem ativamente os esforços 
e exigindo melhor divul-
gação e maior atenção da 
administração aos tópicos 
do ESG.

Um levantamento re-
cente da PwC mostrou que 
atitudes em linha com as 
práticas ESG das compan-
hias com ações em bolsa 
são decisivas para os prin-
cipais investidores do mun-
do. Outro estudo, dessa vez 
da Associação Brasileira de 
Comunicação Empresari-
al (Aberje), de outubro de 
2021, apontou que 95% das 
empresas brasileiras con-
sideram o tema ESG como 
prioridade em suas agendas 

corporativas.
Apesar do protagonismo 

que a agenda ESG tem gan-
hado, adotar seus critérios 
ainda é um desafio para a 
maioria das empresas, uma 
vez que envolve pontos co-
mo a preocupação com as 
mudanças climáticas; com-
promisso com a redução de 
emissões de gases de efeito 
estufa; adoção de iniciativas 
para evitar o esgotamento 
de recursos naturais, es-
pecialmente os hídricos; 
respeito ao bem-estar dos 
colaboradores e busca pe-
las melhores condições de 
trabalho; combate à es-
cravidão e ao trabalho in-
fantil; adoção de ações que 
incentivem a diversidade no 
quadro de colaboradores da 
organização; práticas anti-
corrupção; transparência 
dos processos; auditorias 
frequentes e tantos outros 
itens que necessitam de in-
vestimento e mudanças in-

ternas que nem sempre as 
empresas conseguem viabi-
lizar a curto prazo.

Entretanto, os benefícios 
da adoção de uma agenda 
ESG a médio e longo prazo 
incluem o maior controle 
organizacional, um maior 
poder de atração de inves-
timentos, a retenção de tal-
entos e o fortalecimento da 
marca. Pontos necessári-
os para manutenção de 
qualquer empresa.

Enquanto empresa so-
cialmente responsável, o 
Ser Educacional, por ex-
emplo, tem investido em 
tecnologias como a usina 
solar recém-inaugurada na 
cidade de Caruaru, Agreste 
de Pernambuco. Pensando 

na redução de custos com 
energia elétrica e na suste-
ntabilidade, o Grupo inves-
tiu cerca de R$ 4,5 milhões 
nas instalações que irão 
produzir 2,3 GWh de ener-
gia 100% renovável ao ano, 
com redução da emissão de 
aproximadamente 600 ton-
eladas de CO2 ano.

A usina vai alimentar to-
das as unidades de baixa 
tensão da companhia lo-
calizadas em Pernambuco, 
além de algumas de alta 
tensão que ainda não estão 
no Mercado Livre de Ener-
gia. Além disso, a orientação 
do grupo é que toda a ener-
gia comprada no mercado 
livre seja oriunda de fontes 
renováveis. 

Vale lembrar que não 
são apenas as empresas que 
estão mais focadas nos in-
vestimentos ESG. A par-
ticipação da sociedade tem 
sido crescente nessa mu-
dança de perfil e fica mais 

clara com a decisão “mais 
consciente” dos consum-
idores em onde alocar os 
seus recursos financeiros. 
As novas gerações estão 
cada vez mais integradas e 
inseridas nas questões soci-
ais e ambientais, não apenas 
para buscar, incentivar e 
consumir de empresas ‘re-
sponsáveis’, mas também 
pela preocupação em alin-
har seus investimentos aos 
seus valores pessoais.

Adotar políticas corpo-
rativas em acordo com um 
futuro mais igualitário e 
sustentável é um caminho 
sem volta. Num momento 
em que falamos tanto do 
aprendizado e do mundo 
pós-pandemia, as exigên-
cias serão ainda maiores e 
um fator decisivo de suces-
so para investidores e clien-
tes.

Jânyo Diniz é presidente do grupo Ser 

Educacional.

Por Isaac Roitman

Atualmente a edu-
cação brasileira 
passa por uma 

grave crise que perpassa as 
várias etapas da educação 
formal: primeira infância, 
educação infantil, ensino 
fundamental e médio e en-
sino superior (graduação e 
pós-graduação).

As crianças e jovens 
não estão motivados e não 
aprendem, os professores 
estão cada vez mais desen-
cantados. O número de 
analfabetos totais e funcio-
nais no ensino básico é alar-
mante. A evasão é assus-
tadora. As Universidades 
públicas estão à beira do 
colapso, e surgem protoco-
los provavelmente constru-
ídos fora do país sugerindo 
os primeiros passos para a 
privatização das instituições 
de ensino superior públicas.

As infelizes iniciativas re-

centes que estão sendo pou-
co discutidas no Congresso 
Nacional como a “educação 
domiciliar” ou “ensino do-
miciliar” (homescholloling) e o 
pagamento nas Universida-
des públicas.

O texto aprovado pelos 
deputados prevê que a lei 
de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB) seja alte-
rada para admitir o ensino 
domiciliar na educação bá-
sica. A educação é um pro-
cesso que se materializa nas 
escolas, na família e na so-
ciedade.

Nada contra que a famí-
lia se envolva no processo, 
com a participação de pais 
e mães, irmãos e irmãs, pri-
mos e primas, avôs e avós, e 
tios e tias. Nada contra con-
tratarem tutores, pedagogos 
etc. com a intenção de com-
plementar a educação esco-
lar. O que não é pertinente 
nem inteligente é não en-
tenderem essa proposta re-

presenta um risco à garan-
tia do direito das crianças e 
jovens à educação, além de 
restringir a troca de ideias e 
visões do mundo contem-
porâneo.

Adicionalmente essa pro-
posta vai impactar na so-
cialização dessas crianças e 
jovens, fundamental para a 
formação da personalida-
de e a convivência pacífica 
dentro de uma diversida-
de. Espera-se que esse re-
trocesso seja sepultado no 
Senado, a não ser que haja 
uma pretensão de retroce-
dermos e voltarmos a ser-
mos homens das cavernas, 
onde a proposta teria um 
certo sentido.

Quanto ao pagamento do 
ensino superior público por 
famílias privilegiadas, que 
representam uma minoria 
no país, é uma iniciativa que 
contradiz o artigo 205 da 
Constituição de 1988 que 
diz: “A educação, direito de 

todos e dever do Estado e 
da família, será incentivada 
com a colaboração da so-
ciedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualifica-
ção para o trabalho”. A in-
trodução de cotas mostrou 
ser um excelente caminho 
para a inclusão no ensino 
superior.

O caminho para apri-
morar a educação brasileira 
passa por vários requisitos:

1 – Preparar os professo-
res, para uma educação do 
século 21, substituindo as 
aulas expositivas por outras 
atividades onde os estudan-
tes sejam protagonistas;

2 – Valorizar o professor, 
com salário digno e carreira 
atraente;

3 – Eliminar conteúdos 
inúteis e exercitar o estu-
dante na procura, na siste-
matização e utilização do 
conhecimento;

4 – Estimular a criativida-
de e o pensamento crítico.

Seria importante prestar 
atenção aos pensamentos 
recentes do professor Rena-
to Janine Ribeiro, presiden-
te da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência 
(SBPC):

“A educação tem algo 
que é praticado há milhares 
de anos: a escola. E apesar 
de possuir falhas e insufici-
ências, a escola é a melhor 
forma de você socializar 
uma pessoa. Educar não é 
simplesmente abarrotar a 
cabeça de uma pessoa com 
conteúdos. Educar é en-
sinar uma pessoa a sair de 
casa, a se relacionar com 

quem não é do seu mun-
do restrito e pequeno. Pe-
la educação, você tem que 
aprender a lidar com adul-
tos que não são seus pais, e 
isso acontece com os pro-
fessores e demais funcio-
nários das escolas, e a lidar 
com crianças que não são 
suas irmãs, que são os cole-
gas de classe. Se você deixar 
as crianças em casa, elas não 
vão ter a possibilidade de se 
abrir para o mundo. E edu-
car é isso, abrir as cabeças 
para o mundo, é mostrar 
que o mundo não se esgota 
no seu bairro, na sua casa, 
na sua família, na sua clas-
se social, na sua religião. 
É mostrar que o mundo é 
muito mais amplo.”

Isaac Roitman é professor emérito da 

Universidade de Brasília, pesquisador 

emérito do CNPq, membro da Aca-

demia Brasileira de Ciências e membro 

do Movimento 2022–2030 O Brasil 

e o Mundo que queremos.
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Estaleiros darão  
a volta por cima

“Os estaleiros navais e seus colaboradores sem-
pre tiveram um grande papel nos resultados 

alcançados pela indústria brasileira, embora não venham 
recebendo nos últimos anos o reconhecimento que lhes é 
devido. Confiamos, entretanto, que em um futuro bre-
ve a fase negativa atual chegará ao fim e retomaremos a 
posição de relevo que conquistamos na Indústria Naval 
mundial, ao longo de muitos anos de lutas, sacrifícios e 
vitórias”, destaca Ariovaldo Rocha, presidente do Sinaval, 
sindicato que representa o setor no Brasil e que comple-
tou 67 anos neste dia 25.

Rocha lembra do notável progresso experimentado 
pelos estaleiros brasileiros, “que evoluíram com o Sina-
val e atingiram condições equiparadas às mais avançadas 
existentes em outros países que têm muito maior tradição 
nessa atividade industrial, como os europeus, e em pé de 
igualdade com os atuais expoentes asiáticos em termos de 
qualidade de seus produtos e excelência de seus trabalha-
dores”.

No comando
A chinesa Zhejiang Huayou Cobalt investirá US$ 300 

milhões para desenvolver a mina de lítio de Arcadia, no 
Zimbábue, adquirida por US$ 422 em abril da australiana 
Prospect Resources. O mineral é essencial para baterias, 
demanda de celulares e carros elétricos, entre outros.

Não ao preconceito

A Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ 
acaba de lançar, via YouTube (youtu.be/ovZlp-iNxP8), a 
campanha “Diga NÃO ao preconceito”. A produção é de 
Matheus Oliveira, com apoio da Fundação Cesgranrio e 
do Portal Consultoria em Turismo.

O objetivo, segundo o professor Bayard Boiteux, é 
alertar à sociedade que todos têm e, acima de tudo, devem 
defender o direito de seguir a vida conforme a própria 
escolha. “Somos uma sociedade plural diversa, não pode-
mos tolerar que ninguém negue a nossa história, a nossa 
negritude. Temos o direito de amar de todas as formas, de 
professar várias religiões, de ser feliz”, declara Boiteux.

Custo

A Unigel, maior produtora de fertilizantes nitrogena-
dos do Brasil, reclama que o frete de navio (cabotagem) 
de Sergipe para o Rio Grande do Norte era praticamente 
igual ao cobrado para trazer o produto da Rússia, do Mar 
Báltico, para cá. Com o BR do Mal, isso só tende a piorar.

Rápidas

A Dow, multinacional do setor químico, está com 
inscrições abertas para a nova edição do seu programa de 
estágio “Jump to the Future”, com 32 vagas, e estímulo 
à inscrição de candidatos pretos e pardos, PcDs e LGB-
TQIA+. Inscrições: oportunidades.eureca.me/oportuni-
dade/jumptothefuture-estagio-dow-2022 *** Estreia em 
1º de junho, às 19h30h, o programa Levanta Ao Vivo, 
com shows musicais autorais, no Teatro Solar de Botafo-
go. Informações no Instagram @programalevanta *** A 
1ª Bienal do Lixo começa nesta quinta e vai até 5 de junho 
no Parque Villa Lobos, em São Paulo. Christophe Bo-
naldi, gerente de projetos de valorização e reciclagem da 
Veolia Brasil, integrará o painel “A energia do amanhã”. 
Inscrições: sympla.com.br/evento/bienal-do-lixo-paineis-
27-05-manha-residuos-solidos-no-brasil-tarde-energia-do-
lixo/1556065

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

Viver Incorporadora e Construtora S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ/ME nº 67.571.414/0001-41 - NIRE 35.300.338.421

Edital de 2ª Convocação
Senhores Acionistas: Nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 481, 
de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481”) e da Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), ficam convocados os 
acionistas da Viver Incorporadora e Construtora S.A. (“Viver” ou “Companhia”), para Assembleia 
Geral Extraordinária, a ser realizada, em segunda convocação, no dia 02 de junho de 2022, às 11:00 
horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1461, Ed. Centro Em-
presarial Mario Garnero, Torre Sul, 10º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-921 (“AGE”), nos termos 
do Manual do Acionista divulgado pela Companhia, para deliberarem sobre: (i) a realização da 5ª 
(quinta) emissão, pela Companhia, de debêntures conversíveis em ações ordinárias (“Debêntures”), 
da espécie com garantia real, em 4 (quatro) séries, para distribuição pública, com esforços restritos de 
distribuição, nos termos do artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações, da Instrução da CVM nº 476, 
de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada e demais leis e regulamentações aplicáveis (“5ª Emissão 
de Debêntures”); (ii) a outorga das alienações fiduciárias, no âmbito da 5ª Emissão de Debêntures, a 
serem constituídas pela Companhia, em favor da Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
Ltda. (“Agente Fiduciário”), na qualidade de representante dos titulares das Debêntures, em caráter 
irrevogável e irretratável, de quotas de emissão da Liv Real Estate Distressed Gestão Imobiliária Ltda. 
(“Sociedade I”) e de quotas de emissão da Projeto Imobiliário Vlos Ltda. (“Sociedade II” e, em conjunto 
com a Sociedade I, “Sociedades”), ambas de titularidade da Companhia e representativas de 100% 
(cem por cento) dos respectivos capitais sociais das Sociedades (“Alienações Fiduciárias”); (iii) a 
autorização para diretoria da Companhia negociar todos os termos e condições que venham a ser 
aplicáveis à 5ª Emissão de Debêntures e às Alienações Fiduciárias, incluindo a celebração de todos 
os documentos aplicáveis no âmbito da 5ª Emissão de Debêntures e das Alienações Fiduciárias, bem 
como realizar todos e quaisquer os atos complementares necessários à formalização da 5ª Emissão 
de Debêntures e das Alienações Fiduciárias; e (iv) a alteração do limite do capital autorizado da Com-
panhia, e consequente alteração do artigo 6º do seu Estatuto Social. Documentos e informações à 
disposição dos acionistas: Os documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas 
na AGE, inclusive o Manual dos Acionistas, contendo as propostas dos administradores para a AGE, 
encontram-se à disposição dos acionistas na sede e no website da Companhia (www.ri.viver.com.br), 
bem como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, 
Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações, e Instrução CVM 
481. Participação dos acionistas: Poderão participar da AGE ora convocada os acionistas titulares 
de ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores devidamen-
te constituídos, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam no 
Manual do Acionista. Para participar na AGE, os senhores acionistas deverão apresentar originais ou 
cópias dos seguintes documentos: (i) documento hábil de identidade do acionista ou de seu represen-
tante; (ii) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua 
titularidade ou em custodia, na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) documentos 
que comprovem os poderes do representante do acionista pessoa jurídica ou do gestor ou administra-
dor no caso de fundos de investimento; e (iv) instrumento de procuração, devidamente regularizado na 
forma da lei, na hipótese de representação do acionista. Apresentação dos documentos para parti-
cipação na AGE: Para fins de melhor organização da AGE, solicita-se aos acionistas da Companhia 
o depósito dos documentos relacionados acima na sede da Companhia, na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, nº 1461, Ed. Centro Empresarial Mario Garnero, Torre Sul, 10º andar, Jardim Paulistano, CEP 
01452-921, aos cuidados do Diretor-Presidente e de Relação com Investidores, Sr. Ricardo Piccinini da 
Carvalhinha, no horário das 8:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, com antecedência mínima 
de 2 dias úteis a contar da hora marcada para a realização da AGE. São Paulo, 25 de maio de 2022. 
Rodrigo César Dias Machado - Presidente do Conselho de Administração.

Boca a boca influencia os mais 
jovens na hora de escolher bancos
No Brasil, só 12% tomaram essa decisão com apoio da Internet

Pesquisa da Mambu, 
empresa alemã de 
tecnologia bancária 

na nuvem e em composable 
banking, mostra que o ve-
lho ‘boca a boca’ é a forma 
de comunicação que mais 
influencia os jovens latino-
americanos na hora de es-
colher o seu banco - seja 
uma instituição tradicional 
ou um neobanco digital, a 
modalidade supera inclu-
sive as buscas online. Dois 
a cada três entrevistados 
escolheram sua instituição 
financeira com base nas su-
gestões de outras pessoas, 
mais do que o dobro dos 
que fizeram pesquisas na 
Internet para tomar a mes-
ma decisão (24%).

 No Brasil, só 12% to-
maram essa decisão com 
apoio da Internet - o menor 
número registrado entre os 
países pesquisados --, en-
quanto 64% fizeram suas 

escolhas a partir do boca a 
boca. Os brasileiros tam-
bém são os que menos fa-
zem consultas: 24% dizem 
que não consultaram nada 
e nem ninguém para tomar 
a decisão, enquanto apenas 
8% dos mexicanos, chile-
nos e colombianos e 7% e 
argentinos e peruanos dis-
seram o mesmo.

“As experiências dos 
usuários são os principais 
motivadores das recomen-
dações dos bancos - para 
o bem ou para o mal. E 
essa experiência está dire-
tamente atrelada à tecno-
logia e como ela é aplicada 
no banco para promover 
um design ágil e conve-
niente para os clientes. Se 
feito da forma correta, ela 
pode alavancar de forma 
extraordinária os resulta-
dos. Os bancos digitais são 
um exemplo prático disso. 
Muitos contam com índi-

ces de satisfação do cliente 
acima da média das insti-
tuições tradicionais e por 
isso, entre outros fatores, 
têm elevado suas margens 
e ganham cada vez mais 
espaço no mercado”, ava-
lia Sergio Costantini, di-
retor geral da Mambu no 
Brasil.

Bancos digitais 

Na América Latina, 24% 
dizem que o fator decisivo 
para eleger um banco é a 
necessidade de abrir uma 
conta para receber o salário, 
seguido pela facilidade de 
começar a usar os serviços 
(17%) e do número mais al-
to de caixas e agências ban-
cárias da instituição (8%).

Um estudo anterior da 
Mambu sobre o mesmo te-
ma mostrou que, no Brasil, 
o que mais motiva essa de-
cisão nos bancos digitais é a 

facilidade de começar a usar 
os serviços, opção assinala-
da por 35%, seguida pelas 
opções de ferramentas di-
gitais (15%) e a ausência de 
taxas de anuidade ou manu-
tenção (12%).

Entre os adeptos dos 
bancos tradicionais, o maior 
motivador é a necessidade de 
abrir uma conta para receber 
o salário (42%), depois a ne-
cessidade de uma conta para 
guardar dinheiro (13%) e a 
facilidade de começar a usar 
os serviços (12%).

A pesquisa How Do 
Young Adults Choose 
Their Financial Service 
Providers?, da Mambu, é 
a segunda de uma série de 
quatro publicações. Em 
meados de 2021, a em-
presa entrevistou 1.250 
pessoas entre 18 e 35 anos 
em seis países da América 
Latina, incluindo 222 bra-
sileiros.

Proposta que altera tributação de 
combustíveis não acrescenta novas alíquotas

O relator da pro-
posta que altera 
a tributação de 

combustíveis e energia 
elétrica (PLP 211/21), de-
putado Elmar Nascimento 
(União-BA), afirmou que 
o texto não vai fixar novas 
alíquotas e, por isso, não 
fere o pacto federativo. 
“(O projeto vai) apenas na 
direção do que foi decidi-
do pelo Supremo Tribu-
nal Federal com relação a 
bens e serviços essenciais, 
com relação ao ICMS, que 
não poderiam ter uma alí-
quota superior à alíquota 
mínima”, disse.

Segundo o relator, a ava-
liação do governo federal 
é de que a proposta não 
terá impacto sobre a arre-
cadação de estados e mu-
nicípios, e a taxação ideal 
varia entre 17% e 18%. “A 
gente vai dar hoje um passo 
em encontro dos interesses 
da população brasileira, no 
sentido de baixar o preço 

de uma mercadoria como a 
gasolina”, declarou.

Para o autor de um dos 
projetos sobre o tema (PLP 
18/22), deputado Danilo 
Forte (União-CE), é ne-
cessário fazer uma reforma 
tributária, mas ele ressaltou 
que a proposta avança na 
redução de impostos que 
impactam no orçamento do 
brasileiro. “O projeto busca 
dar enquadramento como 
gêneros de primeira neces-
sidade. Talvez não seja uma 
prioridade para a população 
que o perfume pague me-
nos imposto do que a gaso-
lina, do que a energia”, disse 
o parlamentar.

Segundo Agência Câma-
ra de Notícias, o relatório 
sobre o projeto, divulgado 
nesta quarta-feira, estabe-
lece que combustíveis, gás 
natural, energia elétrica, 
comunicações e transporte 
coletivo são considerados 
bens e serviços essenciais 
para fins de tributação e 

indispensáveis, proibindo 
tributação superior às ope-
rações em geral. No caso 
de combustíveis, energia 
elétrica e gás natural, fica 
proibido aumento de alí-
quotas em percentual su-
perior aos valores vigentes 
atualmente.

O relator explicou que, se 
houver perdas de arrecada-
ção de ICMS superiores a 
5% nos estados, no Distrito 
Federal ou nos municípios, 
haverá compensação pela 
União. A compensação se-
rá feita no pagamento das 
dívidas dos entes com o 
governo federal e recairá 
sobre o valor que exceder a 
5% da arrecadação total do 
tributo.

Para o deputado Arlin-
do Chinaglia (PT-SP), a 
proposta deveria alterar 
pontos mais estruturais do 
setor energético que im-
pactam na conta: o uso de 
termelétricas, que produ-
zem energia mais cara; e a 

política de preços de com-
bustíveis. “É uma pro-
posta de estabelecer áreas 
como telecomunicações, 
combustíveis e transpor-
te como bens essenciais, 
o que estamos de acordo. 
Seguramente vai provo-
car uma pequena redução 
do preço, mas gostaria de 
apelar ao relator para in-
troduzir mudanças estru-
turais que, de fato, redu-
zam os preços”, defendeu.

O deputado Henrique 
Fontana (PT-RS) também 
cobrou a alteração da po-
lítica de preços da Petro-
bras, que dolarizou o valor 
dos combustíveis vendidos 
no mercado interno. “Nós 
vamos debater aqui mais 
uma tentativa de o governo 
Bolsonaro vender uma no-
va ilusão sobre o que seria 
a solução para baixar o ab-
surdo preço dos combustí-
veis, da gasolina, do diesel e 
do gás de cozinha no país”, 
disse.

Faturamento da indústria de 
máquinas cai 11,6% em abril

O faturamento da 
indústria de má-
quinas e equi-

pamentos caiu 11,6% em 
abril na comparação com o 
mesmo mês do ano passa-
do, de acordo com o balan-
ço da Associação Brasileira 
da Indústria de Máquinas 
e Equipamentos (Abimaq). 
O total da receita mensal fi-
cou em R$ 23,3 bilhões. No 
ano, de janeiro a abril, o se-
tor acumula queda de 6,1% 
na receita líquida total em 
relação aos primeiros qua-

tro meses de 2021.
Segundo a entidade, a 

queda registrada no úl-
timo mês anula parte do 
crescimento de 18,2% ob-
servado em março. “Ape-
sar da queda do período, 
a expectativa de recupe-
ração do faturamento em 
2022 está mantida, dado 
o bom desempenho dos 
negócios”, informou a as-
sociação. Nos últimos 12 
meses, o saldo no fatura-
mento é positivo, com va-
riação de 8,1%.



Antonio Petrobelli
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Leilão da capa de 
quadrinho de Batman

A casa de leilões Heritage Auctions está anunciando 
que a capa original do primeiro capítulo da histó-

ria em quadrinhos Batman, Cavaleiro das Trevas, de Frank 
Miller, será leiloada nos Estados Unidos em meados de 
junho.

Lançada em 1986, a minissérie é dividida em quatro 
capítulos. Escrita por Miller, é considerada, junto a Watch-
men, de Alan Moore e Dave Gibbons, uma das principais 
histórias em quadrinhos de super-heróis de sua época e 
responsável por promover um amadurecimento do gêne-
ro.

Esta é a primeira vez que esta capa vai a leilão. Ela 
pertence atualmente a um colecionador que a comprou di-
retamente de Lynn Varley, ex-mulher de Miller e colorista 
da página. Não se sabe quanto o colecionador pagou pelo 
original.

Destaque para  
apartamento no Andaraí

Sergio Represas (sergiorepresasleiloes.com.br) está 
destacando leilão do apartamento 410, Bloco A na Rua 
Paula Brito, 671 no Andaraí. O imóvel tem área edificada 
de 68m² composta por sala, com piso de taco em madeira, 
dois quartos com piso de taco de madeira, um banheiro 
social com piso frio, uma cozinha, pequena, com piso frio, 
área de serviço, com dependência de empregada. Ruim o 
estado de conservação e também a pintura. Possui uma 
vaga de garagem. O prédio é provido de escadas, com 
porteiro durante o dia. Sem área de lazer, apenas com 
uma churrasqueira. Avaliação: R$ 180.000,00. Leilão em 
andamento.

Promoção de casa na Urca

Jonas Ryner (rymerleiloes.com.br) divulga que está 
promovendo leilão de casa de 3 andares com 449m² e 
uma bela arquitetura situada na Rua Ramon Franco, 26, 
Urca/RJ. Excelente localização em uma rua bucólica 
do tradicional bairro da Zona Sul carioca. Avaliação: R$ 
5.837.000,00. Leilão em andamento.

Oferta de apartamento  
em Jacarepaguá

Rodrigo Portela (portellaleiloes.com.br) comunica leilão 
do apartamento 1004 – Bloco 01 na Rua Pinto Teles, 320. 
O imóvel tem área edificada de 66m². Está no Condomí-
nio Village da Baronesa, composto de 4 blocos, ocupação 
residencial, construção antiga, sobre pilotis, fachada em 
argamassa; constituído de 12 pavimentos, sendo 6 unida-
des por andar. Hall social acesso através de porta de vidro, 
piso em granito. Servido de 2 elevadores em cada bloco, 
churrasqueira, salão de festas, play e quadra esportivas. 
Avaliação: R$ 377.180,00. Leilão aberto.

Anúncio de apartamento no 
Meier

Luiz Tenório de Paula (depaulaonline.com.br) anun-
cia leilão do apartamento 110 situado na Rua Carolina 
Santos, 95, apto. 110, Méier. Divisão: 2 quartos, sala 
em 2 ambientes, banheiro, cozinha, com dependência 
e banheiro de serviço. Prédio com 11 apartamentos por 
andar, condomínio fechado, com portaria 24 horas, 2 
elevadores, Salão de festas, sem vaga de garagem. Ava-
liação: R$ 200.000,00. Leilão em andamento.

Divulgação de leilões
Leiloeiros podem divulgar pregões em destaque de 

seus sites enviando informações para este colunista.

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária  
Instituto Incluir: Transformar, Democratizar & Humanizar  

CNPJ nº 31.037.402/0001-94  
ANEXO I  

ELEIÇÃO DE DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL  
PROCEDIMENTOS  

O presente Anexo I é parte integrante do Edital de Convocação da 
Assembleia Geral Ordinária e  Extraordinária do Instituto Incluir: 
Transformar, Democratizar & Humanizar (doravante, Instituto Incluir), 
a ser realizada em 03 de junho de 2022, às 10h, em primeira convocação, 
e às  11h, em segunda convocação.  Os mandatos de Diretoria Executiva 
e Conselho Fiscal vencerão em 01 de julho de 2022, nos  termos de 
Assembleia Geral que deliberou pela prorrogação dos mandatos desses 
órgãos, realizada  em 08 de abril de 2022. As respectivas eleições 
acontecerão antecipadamente em 03 de junho de  2022, para que haja 
tempo hábil de conclusão de todos os registros em cartório e demais 
órgãos  públicos pertinentes. Ressalta-se que as eleições antecipadas 
não implicarão em renúncia dos  atuais membros de Diretoria Executiva 
e Conselho Fiscal – que permanecerão cumprindo suas  funções até o 
vencimento de seus respectivos mandatos, em 01 de julho de 2022. A 
partir de 02 de  julho de 2022 os novos membros de Diretoria Executiva 
e Conselho Fiscal assumirão os cargos  para os quais foram eleitos.  As 
chapas completas (com indicação de cargo e qualificação completa dos 
candidatos a Diretor  Presidente e membros do Conselho Fiscal – nome 
completo, nacionalidade, estado civil, filiação, e mail, profissão, número 
de RG e número de CPF e endereço residencial ou comercial) devem 
ser  encaminhadas até o dia 31 de maio de 2022, às 18h, ao endereço 
de sede do Instituto Incluir, por  meio de envelopes devidamente 
lacrados, enviados, com Aviso de Recebimento. Os envelopes  serão 
abertos e as candidaturas serão disponibilizadas aos associados do 
Instituto.  Integram o colégio eleitoral todos os associados do Instituto 
no gozo de seus direitos, os quais  possuem direito a 01 (um) voto, de 
igual valor, garantindo-se defesa prévia, em caso de  impugnação, do 
direito de participar da eleição. Os candidatos poderão acompanhar a 
apuração de  votos, assim como os meios de comunicação.  Para fins 
de publicidade e transparência, a condução de escrutínio e votos será 
realizada em  Cartório de Títulos e Documentos da cidade do Rio de 
Janeiro (15º tabelionato), com a respectiva lavratura de ata pública 
relativa à eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal do Instituto  
Incluir, no dia da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ora 
convocada, qual seja, dia 03 de  junho de 2022, imediatamente após a 
finalização das deliberações das demais pautas do Edital de  Convocação. 

APARECIDA CARINA ALVES DE SOUZA  
DIRETORA PRESIDENTE

Linha branca, veículos e alimentos 
ficarão mais caros com alta do aço
“A guerra entre 

Rússia e Ucrâ-
nia foi um dos 

gatilhos para o aumento do 
preço do aço, junto aos pre-
ços do carvão e do minério 
de ferro, matérias-primas 
do produto, e insumos sig-
nificativamente exportados 
pelos países em conflito; o 
que também afetou toda a 
cadeia logística global, tor-
nando mais caro o preço do 
frete. O reajuste já chegou 
às indústrias e ainda que de-
penda de cada setor para ser 
repassado aos consumidores, 
ele vai sim acontecer. No en-
tanto, esses repasses serão 
percebidos em pouco tempo 
pelas indústrias e na sequên-
cia pelo consumidor final”. A 
análise é d o gerente de Ma-
rketing da Açovisa, Giovanni 
Marques da Costa.

Outro fato considerado 
importante por Costa é que 

embora os países europeus 
envolvidos no conflito se-
jam relevantes exportado-
res de placas de aço, que é 
a primeira etapa da cadeia 
produtiva de aços planos, o 
Brasil também é um impor-
tante player neste segmento.

“A indústria brasileira se 
adapta aos materiais que 
não estão disponíveis e às 
necessidades do mercado”, 
explica.

Exemplo foi o desliga-
mento de fornos, aciarias e, 
também demissões nas usi-
nas devido à Covid-19 por 
se acreditar que não haveria 
demanda.

“Mas aconteceu justa-
mente o contrário: O mer-
cado mundial se desabas-
teceu rapidamente ficando 
a demanda maior que a 
oferta, promovendo uma 
corrida entre as indústrias 
para retomarem suas linhas 

de produção, fazendo com 
que os preços dos insumos, 
sobretudo commodities so-
fressem forte aumento”.

E o reajuste será sentido 
em três setores, de acordo 
com Costa.

Os eletrodomésticos co-
mo fogões e geladeiras se-
rão os primeiros bens de 
consumo a serem impacta-
dos pelo reajuste, pois estão 
diretamente relacionados à 
linha de aços planos. “Au-
tomóveis são a segunda po-
sição da lista é encabeçada 
pelas motocicletas, que são 
praticamente todas feitas de 
aço. Em seguida os carros e 
depois os caminhões.”

A quantidade de aço uti-
lizada na fabricação de um 
carro é em torno de 800 kg 
que valem aproximadamen-
te US$ 1mil. No caso do 
reajuste de 20%, o veículo 
custa US$ 200 mais caro 

(cerca de R$ 1.030 em co-
tação de dólar comercial em 
12 de maio de 2022).

Já no caso dos cami-
nhões, por serem produzi-
dos com aço, serem abas-
tecidos com combustíveis 
– que vem passando por 
consecutivos aumentos – e 
serem utilizados na logística 
de diversos produtos, eles 
puxam o aumento de ou-
tros itens, em especial grãos 
como soja e milho.

“O percentual do reajus-
te repassado ao consumi-
dor vai depender muito do 
nível de processamento do 
alimento, mas podemos es-
perar um aumento na soja, 
milho, cana e seus respec-
tivos derivados. Alimentos 
enlatados terão, sim, um 
aumento, ainda que baixo. 
Mas será sentido antes de 
junho nos bolsos brasilei-
ros”, indica Costa.

Busca das empresas  
por crédito cai  
2,3% em abril

A busca das empre-
sas brasileiras por 
crédito caiu 2,3% 

em abril no comparativo 
com o mesmo mês do ano 
anterior, segundo o Indica-
dor de Demanda das Em-
presas por Crédito da Se-
rasa Experian. A primeira 
retração de 2022 foi marca-
da especialmente pelos ne-
gócios de médio porte, com 
redução de 5,9%.

Para o economista da Se-
rasa Experian, Luiz Rabi, o 
aumento contínuo da taxa 
Selic começou a afetar as 
decisões das empresas. “O 
encarecimento da taxa de 
juros causou um esfriamen-
to econômico que desen-
coraja os empreendedores 
a buscarem por crédito de-
vido ao receio de aumenta-
rem seus níveis de endivida-
mento. Essa postura já era 

esperada, uma vez que que 
a retomada econômica ain-
da não aconteceu e os em-
presários continuam tendo 
seus fluxos de caixas afeta-
dos negativamente”.

Ainda na análise ano a 
ano, todos os setores tive-
ram a primeira diminuição 
na demanda por crédito de 
2022, com destaque para o 
segmento de Comércio, que 
caiu 2,8%. Os empreendi-
mentos da área de Serviços 
marcaram queda de 1,9% e 
as Indústrias, de 0,9%.

Sobre o recorte regional, 
o índice revelou baixas em 
todo o país, exceto para o 
Norte e Nordeste, que ti-
veram aumentos leves de 
1,4% e 0,9%, respectiva-
mente. Em ordem decres-
cente estão: Centro-Oeste 
(-6,0%), Sul (-5,1%) e Su-
deste (-1,7%).

Tributar mais refrigerantes para  
combater obesidade pode não ser eficaz

Pode não surtir o 
efeito desejado a ta-
xação de 20% sobre 

refrigerantes e bebidas ado-
çadas, por meio da Contri-
buição de Intervenção no 
Domínio Econômico (Ci-
de) Refrigerantes, aprovada 
nesta terça-feira pela Co-
missão de Assuntos Sociais 
(CAS) do Senado. 

Um estudo lidera-
do pelo economista da 
Fundação Getúlio Var-
gas (FGV/SP), Márcio 
Holland, e pelo professor 
de Direito da Universida-
de de São Paulo (USP), 
José Maria Arruda de 
Andrade, concluiu que a 
medida, cujo objetivo é 

reduzir o consumo des-
ses produtos e auxiliar no 
combate à obesidade, po-
deria gerar, por exemplo, 
redução de 15,4 mil pos-
tos de trabalho e queda 
de R$ 1,3 bilhão no PIB. 
A arrecadação tributária 
encolheria R$ 850 mi-
lhões. 

“Aumentar a tributação 
sobre bebidas adoçadas é 
uma saída fácil para um 
problema complexo e com 
resultados altamente duvi-
dosos. Não há dúvida algu-
ma de que o sobrepeso e a 
obesidade se tornaram uma 
epidemia de grande propor-
ção. Contudo, sua solução 
não é trivial e não há uma 

única medida suficiente pa-
ra tratar do tema”, afirma 
Holland.

“Propostas de aumento 
da tributação sobre bebidas 
adoçadas partem de uma 
noção frágil de causalidade 
de aumento no consumo 
destas bebidas para aumen-
to de sobrepeso e obesida-
de. Inferir sobre causalidade 
entre duas ou mais variáveis 
requer procedimentos em-
píricos que esses estudos 
simplesmente não apresen-
tam”, declara Holland. 

Para ele, o controle do 
aumento do sobrepeso e 
da obesidade deve levar em 
conta uma série de fatores, 
como a faixa etária, a pró-

pria obesidade familiar, fal-
ta de aleitamento materno, 
modo de vida e de trabalho, 
formas de transporte públi-
co, gênero, renda per capita 
e nível de desenvolvimen-
to, escolaridade, questões 
metabólicas e hormonais, 
traumas e distúrbios psicos-
sociais, tabagismo, outros 
consumos calóricos, entre 
outros. 

“Somente a partir de uma 
abordagem multidiscipli-
nar pode-se inferir sobre a 
relevância de cada fator na 
contribuição ao aumento de 
obesidade. No Brasil, des-
conhecemos estudo com 
essa qualidade e robustez”, 
reforça.
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COI – CLÍNICAS ONCOLÓGICAS INTEGRADAS S.A.
CNPJ nº 39.086.160/0001-30 - NIRE: 33.3.0028802-3
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Realizada em 29 de abril de 2022
1. Data, Hora e Local: Às 08:30 horas do dia 29 de abril de 2022, na sede do COI 
– Clínicas Oncológicas Integradas S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida 
das Américas, nº 6.205, loja E, salas 208 e 302, Barra da Tijuca, CEP: 22793-
080, Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 2. Quórum de Instalação e Presença: 
Compareceu a acionista única detentora da totalidade do capital social subscrito 
da Companhia, sendo dispensada a convocação prévia, de acordo com o 
parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Presente a Contadora Sr. ª Maria 
Lucia Guilherme de Brito, inscrita no CRC/RJ nº 088050/O. 3. Publicação: 
O relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia 
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 foram 
publicados no jornal Monitor Mercantil na edição do dia 20 de abril de 2022. 
Considerada sanada eventual falta de publicação de documentos previstos no art. 
133 e parágrafos da lei 6.404/76 pela presença da acionista única representante 
da totalidade do capital social da Companhia. 4. Mesa: Foi escolhido para 
presidir os trabalhos o Dr. Marco Aurélio de Alvim Costa e para secretariá-lo 
o Dr. Ricardo Hajime Yoshio Watanabe. 5. Ordem do Dia: (i) Em Assembleia 
Geral Ordinária: 5.1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir 
e deliberar sobre o relatório da administração e as demonstrações financeiras 
da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2021; 5.2. Deliberar sobre a proposta da administração para contabilização do 
resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; 
e 5.3.   Fixar remuneração global anual dos Diretores da Companhia para o 
exercício de 2022. (ii) Em Assembleia Geral Extraordinária: 5.4.   Deliberar 
sobre o aumento de capital social da Companhia e consequente alteração do 
Artigo 5º do Estatuto Social; 5.5.    Aprovar a consolidação do Estatuto Social. 6. 
Deliberações tomadas pela acionista única: O Sr. Presidente registrou que 
em atendimento ao disposto no art. 133 da Lei nº 6.404/76, foram publicados 
no Jornal Monitor Mercantil na edição do dia 20 de abril de 2022, o Relatório 
da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. Com relação às matérias da 
Assembleia Geral Ordinária: 6.1. Após exame e discussão, foram aprovados 
o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia 
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. 6.2. Foi 
aprovada a proposta da Administração para contabilização do prejuízo líquido 
apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 no valor de 
R$ 37.123.763,46 (trinta e sete milhões, cento e vinte e três mil, setecentos e 
sessenta e três reais e quarenta e seis centavos), conforme abaixo:

Contabilização do Prejuízo apurado no
 Exercício Social findo em 31.12.2021 (R$)

Prejuízo Apurado no Exercício Encerrado em 31.12.2021 (37.123.763,46)
Absorção de prejuízos pela Reserva Legal 4.202.142,39
Absorção de prejuízos pela Reserva de Capital 8.857.607,56
Absorção de prejuízos pela Reserva de Lucros 7.598.011,22
Saldo de Prejuízos Acumulados em 31.12.2021 (16.466.002,29)
6.3. Foi aprovado que os diretores não receberão remuneração pela Companhia 
no exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022. Em 
continuidade, com relação às matérias de (ii) Em Assembleia Geral 
Extraordinária: 6.4. A acionista aprovou o aumento do capital social da 
Companhia no valor total de R$ 22.880.000,00 (vinte e dois milhões, oitocentos 
e oitenta mil reais), passando o capital social de R$ 252.776.265,59 (duzentos e 
cinquenta e dois milhões, setecentos e setenta e seis mil, duzentos e sessenta 
e cinco reais e cinquenta e nove centavos) para R$ 275.656.265,59 (duzentos e 
setenta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, duzentos e sessenta 
e cinco reais e cinquenta e nove centavos), mediante a emissão de 12.611.481 
(doze milhões, seiscentas e onze mil, quatrocentas e oitenta e uma) novas 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de 
R$ 1,814219877508699 por ação, na forma do §1º, inciso II, do art. 170 da Lei 
6.404/76. As ações emitidas em função do aumento do capital ora aprovado 
serão subscritas e integralizadas pela única acionista ESHO – EMPRESA DE 
SERVIÇOS HOSPITALARES S.A., sociedade anônima com sede na Avenida 
Barão de Tefé, nº 34, 5º ao 12º andares, Bairro Saúde, CEP: 20.220-460, Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.435.005/000129, nos 
termos do Boletim de Subscrição anexo à presente ata como Anexo I, mediante 
capitalização de adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC), detido 
pela acionista ESHO contra a Companhia. As novas ações terão as mesmas 
características e vantagens das ações ordinárias atualmente existentes, 
conforme artigo 5º do estatuto social da Companhia, participando em igualdade 
de condições, a todos os benefícios, inclusive a dividendos e eventuais 
remunerações de capital que vierem a ser aprovadas. 6.4.1. Foi aprovada a 
nova redação do caput do artigo 5º do estatuto social da Companhia, passando 
a vigorar com a seguinte redação:“Artigo 5º - O capital social é de R$ 
275.656.265,59 (duzentos e setenta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e 
seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) dividido 
em 141.296.048 (cento e quarenta e um milhões, duzentas e noventa e seis mil 
e quarenta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. (...).” 6.5. 
Em consequência das deliberações acima, a acionista aprovou a consolidação 
do estatuto social da Companhia, que fica arquivado em sua Sede. 7. 
Encerramento: Não havendo nenhuma manifestação, o Sr. Presidente 
declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente 
Ata, que, lida e aprovada, foi devidamente assinada por todos os presentes. Rio 
de Janeiro, 29 de abril de 2022. MESA: Marco Aurélio de Alvim Costa – 
Presidente e Ricardo Hajime Yoshio Watanabe – Secretário. ACIONISTAS: 
Esho – Empresa de Serviços Hospitalares S.A. – Marco Aurélio de Alvim 
Costa e Ricardo Hajime Watanabe. BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO: Boletim de 
Subscrição do aumento de capital da COI – CLÍNICAS ONCOLÓGICAS 
INTEGRADAS S.A. deliberado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
realizada em 29.04.2022, no valor total de R$ 22.880.000,00 (vinte e dois 
milhões, oitocentos e oitenta mil reais) com a emissão de 12.611.481 (doze 
milhões, seiscentas e onze mil, quatrocentas e oitenta e uma) novas ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 
1,814219877508699, cada uma. SUBSCRITOR: ESHO – EMPRESA DE 
SERVIÇOS HOSPITALARES S.A., sociedade anônima com sede na Avenida 
Barão de Tefé, nº 34, 5º ao 12º andares, Bairro Saúde, CEP: 20.220-460, Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.435.005/000129, 
NIRE 35.3.0037814-8. Nº DE AÇÕES ORDINÁRIAS SUBSCRITAS: 12.611.481. 
VALOR DE CADA AÇÃO SUBSCRITA (R$): 1,814219877508699. VALOR 
TOTAL DA SUBSCRIÇÃO (R$): 22.880.000,00. VALOR TOTAL 
INTEGRALIZADO (R$): R$ 22.880.000,00, mediante a capitalização de 
adiantamento para futuro aumento de capital no valor total de R$ 22.880.000,00. 
ESHO – EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – Marco Aurélio de 
Alvim Costa e Ricardo Hajime Yoshio Watanabe e COI – CLÍNICAS 
ONCOLÓGICAS INTEGRADAS S.A. - Marco Aurélio de Alvim Costa e Ricardo 
Hajime Yoshio Watanabe. Estatuto Social COI-Clínicas Oncológicas 
Integradas S.A. - CNPJ/ME nº 39.086.160/0001-30 - NIRE 33.3.0028802-3 - 
CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO: Artigo 1º - A 
COI – CLINÍCAS ONCOLÓGICAS INTEGRADAS S.A. é uma sociedade 
anônima, que se rege por este estatuto e pelas disposições legais que lhe forem 
aplicáveis, especialmente a Lei nº 6.404/76. Artigo 2º - A Companhia tem sede 
e foro na Avenida das Américas, nº 6.205, sala 208 a 302, Loja E, com 
dependência no subsolo, na Barra da Tijuca, RJ, CEP 22.793-080, na Cidade e 
Estado do Rio de Janeiro, podendo, por deliberação da Diretoria, abrir ou 
encerrar filiais, escritórios e outras dependências, no país ou no exterior. Artigo 
3º - A Companhia tem por objeto social: (i) a prestação de serviços relacionados 
ao tratamento oncológico; (ii) a prestação de serviços de internação e internação 
domiciliar (homecare); (iii) a organização e ministração de cursos na área de 
saúde; e (v) a participação em outras sociedades como acionista ou quotista. 
Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. CAPÍTULO II 
– CAPITAL E AÇÕES: Artigo 5º - O capital social é de R$ 275.656.265,59 
(duzentos e setenta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, duzentos 
e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) dividido em 141.296.048 
(cento e quarenta e um milhões, duzentas e noventa e seis mil e quarenta e oito) 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Parágrafo Primeiro - As 
ações são nominativas e sua propriedade será presumida pela inscrição do 
nome do acionista no livro Registro de Ações Nominativas da Companhia. 
Parágrafo Segundo - A emissão de ações ordinárias e preferenciais poderá ser 

feita sem guardar proporção entre as espécies e/ou classes de ações já 
existentes, ou que possam vir a existir, desde que o número de ações 
preferenciais sem direito a voto não ultrapasse o limite de 50% (cinquenta por 
cento) do total das ações emitidas. Parágrafo Terceiro - A Companhia poderá, 
por deliberação da Assembleia Geral, adquirir suas próprias ações, para 
permanência em tesouraria e posterior cancelamento ou alienação, observadas 
as condições e requisitos expressos no artigo 30 da Lei nº 6.404/76 e disposições 
regulamentares aplicáveis. Parágrafo Quarto - As ações representativas do 
capital social são indivisíveis em relação à Companhia. Cada ação ordinária 
confere a seu titular o direito a 1 (um) voto nas Assembleias Gerais.  Parágrafo 
Quinto - A Companhia também poderá emitir debêntures, nos termos previstos 
na legislação vigente. Parágrafo Sexto - A Companhia, nos termos da lei, 
poderá adquirir ações de sua emissão para cancelamento, manutenção em 
tesouraria ou posterior alienação, mediante deliberação da Assembleia Geral, 
observadas as normas legais e demais disposições aplicáveis. Artigo 6º - Os 
acionistas somente poderão ceder e transferir as ações da Companhia, sob 
qualquer forma e/ou modalidade, direta ou indiretamente, respeitadas as 
condições estabelecidas em Acordo de Acionistas arquivado na sede social. 
Artigo 7º - Por deliberação da Assembleia Geral, o capital da Companhia 
poderá ser aumentado pela capitalização de lucros acumulados ou de reservas. 
Parágrafo único - A capitalização poderá ser feita sem modificação no número 
de ações. CAPÍTULO III – ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA: Artigo 8º - A 
administração da Companhia será exercida pela Diretoria, na forma da lei, deste 
Estatuto e do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. Parágrafo 
único - A investidura dos membros da Diretoria nos respectivos cargos far-se-á 
mediante assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio, dispensada 
qualquer garantia de gestão. Artigo 9º - A Assembleia Geral fixará, anualmente, 
de forma individual ou global, a remuneração dos administradores da 
Companhia. SEÇÃO I – DIRETORIA: Artigo 10 - A Diretoria será composta por 
até 3 (três) membros, acionistas ou não, todos residentes no país, eleitos e 
destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral; sendo um deles o Diretor 
Superintendente e os outros, Diretores sem designação específica. Parágrafo 
Primeiro - O mandato unificado da Diretoria será de 2 (dois) anos, permitida a 
reeleição. Parágrafo Segundo - Os Diretores, findo o prazo de gestão, 
permanecerão no exercício dos respectivos cargos, até a eleição e posse dos 
novos diretores. Parágrafo Terceiro - Os Diretores não necessitarão prestar 
caução para sua gestão, sendo investidos nas funções através de assinatura no 
termo de posse no “Livro de Atas de Reunião da Diretoria”. Parágrafo Quarto - 
Todos os membros da Diretoria deverão ser profissionais com qualificação e 
experiência comprovada em suas respectivas áreas de responsabilidade e ter 
reputação ilibada. Artigo 11 - Ocorrendo vacância de cargo de Diretor, ou 
impedimento do titular, caberá à Assembleia Geral eleger um novo Diretor em 
Assembleia Geral especificamente convocada para esse fim. O Diretor 
substituto permanecerá no cargo até o término do mandato do Diretor 
substituído. Artigo 12 - Compete à Diretoria, observadas as disposições legais 
e estatutárias pertinentes: (i) assinar todos os documentos de responsabilidade 
da Companhia, tais como: procurações, cheques, notas promissórias, contratos 
de empréstimos e outros compromissos semelhantes; (ii) administrar e gerir os 
negócios sociais em geral e praticar, para tanto, todos os atos necessários ou 
convenientes, ressalvados aqueles para os quais, por lei ou pelo presente 
Estatuto, seja atribuída competência à Assembleia Geral; (iii) alienar ativos, em 
valor inferior a R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), a cada período 
de 12 (doze) meses (considerado o ato isoladamente ou um conjunto de atos da 
mesma natureza); (iv) dirigir e distribuir os serviços e tarefas da administração 
interna da Companhia; (v) orientar e supervisionar a escrituração contábil da 
Companhia; (vi) elaborar o Relatório de Administração, contas e demonstrações 
financeiras da Sociedade, para apreciação e deliberação da Assembleia Geral; 
(vii) propor qualquer medida judicial ou administrativa, incluindo a celebração 
de acordos ou renúncia de direitos que envolva valor inferior a R$5.000.000,00 
(cinco milhões de reais) a cada período de 12 (doze) meses (considerando o ato 
isoladamente ou um conjunto de atos da mesma natureza). (viii) aprovar a 
abertura e encerramento de filiais, escritórios, centros médicos e quaisquer 
outros estabelecimentos relacionados ao objeto social da Companhia, no País 
ou no exterior. Parágrafo Único - As quantias expressas em reais nos itens (iii) 
e (vii) serão corrigidas anualmente com base na variação positiva do IGP-DI, a 
partir de 04 de agosto de 2015. Artigo 13 - A Companhia somente poderá ser 
validamente representada perante terceiros no que se refere a assumir 
obrigações e/ou exonerar terceiros de obrigações em relação à Companhia, 
mediante ato praticado e/ou documento assinado por: (i) isoladamente, pelo 
Diretor Superintendente; (ii) por quaisquer 2 (dois) Diretores da Companhia em 
conjunto; ou (iii) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador 
constituído na forma prevista no Artigo 14 abaixo, o qual deverá estar agindo nos 
limites dos poderes que lhe foram outorgados; ou (iv) quaisquer 2 (dois) 
procuradores constituídos na forma prevista no Artigo 14 abaixo, os quais 
deverão estar agindo nos limites dos poderes que lhes foram outorgados. 
Artigo 14 - As procurações devem ser sempre outorgadas em nome da 
Companhia mediante assinatura (i) do Diretor Superintendente, isoladamente; 
ou (ii) de quaisquer 2 (dois) Diretores em conjunto. Parágrafo Único - As 
procurações deverão sempre especificar os poderes conferidos e, com exceção 
daquelas outorgadas para fins judiciais, terão prazo de validade limitado a 1 
(um) ano. Artigo 15 - O endosso de cheques para depósito em contas bancárias 
em nome da Companhia será assinado por um dos Diretores ou por qualquer 
um dos procuradores com poderes para tanto. Artigo 16 - A assembleia Geral 
fixará, quando for o caso, o montante da participação da Diretoria no lucro da 
Companhia. Artigo 17 - A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário. SEÇÃO 
II – ADMINISTRAÇÃO DAS CONTROLADAS: Artigo 18 - Os acionistas 
concorrerão com seus votos e farão que os Diretores por eles indicados para 
ocupar cargo na Diretoria da Companhia pratiquem todo e qualquer ato que seja 
necessário no sentido de assegurar que o controle das sociedades controladas 
seja exercido pela Companhia na forma e de acordo com os princípios 
estabelecidos neste Estatuto e no Acordo de Acionistas arquivado na sede 
social. Parágrafo único - Na medida do possível, a composição da administração 
das sociedades controladas deverá refletir a mesma estrutura prevista para a 
administração da Companhia. CAPÍTULO IV – ASSEMBLEIAS GERAIS: 
Artigo 19 - A Assembleia Geral reunir-se-á: (a) ordinariamente, na forma da lei, 
e (b) extraordinariamente, sempre que, mediante convocação, os interesses 
sociais aconselharem ou exigirem a manifestação dos acionistas. Artigo 20 - 
Além das matérias previstas em lei e neste Estatuto, competirá à Assembleia 
Geral resolver os casos omissos no presente Estatuto Social, observadas as 
disposições da Lei nº 6.404/76. Artigo 21 - A Assembleia Geral será convocada 
pelo Diretor Superintendente ou de acordo com os demais casos previstos em 
lei. Parágrafo Primeiro - Em primeira convocação, a Assembleia Geral será 
instalada com a presença de acionistas representando, no mínimo, ¼ (um 
quarto) do capital votante da Companhia, exceto nos casos em que a lei exigir 
quorum maior e, em segunda convocação, com qualquer número. Parágrafo 
Segundo - Os acionistas deverão ser convocados para as Assembleias Gerais 
da Companhia mediante comunicação escrita via telegrama, fax ou e-mail 
(sujeita ao recebimento de confirmação de entrega), ou por portador ou mediante 
carta registrada às partes, no mínimo, 8 (oito) dias consecutivos de antecedência 
da data marcada para a realização de cada Assembleia Geral em primeira 
convocação, e conterão as informações sobre o local, a data e o horário em que 
a respectiva Assembleia Geral será realizada e a ordem do dia detalhada, bem 
como qualquer documentação que será utilizada para fundamentar os assuntos 
a serem discutidos em tal Assembleia Geral. Em caso de não instalação da 
Assembleia Geral em primeira convocação, novas comunicações escritas 
serão enviadas aos Acionistas, contendo indicação de local, data e hora para 
realização da respectiva Assembleia Geral em segunda convocação, sendo 
certo que, nesse caso, a Assembleia Geral será realizada 5 (cinco) dias após a 
data da segunda convocação, com a mesma ordem do dia. Independentemente 
das formalidades referentes à convocação de Assembleias Gerais previstas 
nesta Cláusula, será regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os 
Acionistas. Parágrafo Terceiro - As Assembleias Gerais serão realizadas 
preferencialmente na sede da Companhia. Artigo 22 - A mesa que dirigirá os 
trabalhos da Assembleia Geral será constituída por um Presidente, que será o 
Diretor Superintendente ou pessoa por ele designada, e por um Secretário, 
escolhido pelo Presidente da Assembleia Geral. Parágrafo Único - As 
Assembleias Gerais da Companhia serão instaladas na forma prevista na Lei nº 
6.404/76 e será competente para deliberar sobre todas as matérias previstas 
em lei e neste Estatuto Social. Artigo 23 - O acionista poderá ser representado, 
na Assembleia Geral, por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, 

desde que referido procurador seja acionista, administrador da Companhia ou 
advogado, na forma da lei. Artigo 24 - As deliberações da Assembleia Geral, 
ressalvadas as hipóteses previstas em lei, neste estatuto social e no Acordo de 
Acionistas arquivado na sede da Companhia, dependerão do voto afirmativo de 
acionistas representando a maioria simples do capital social votante da 
Companhia. Artigo 25 - Sem prejuízo de eventuais outras matérias constantes 
na Lei nº 6.404/76, as seguintes matérias deverão ser objeto de deliberação 
pela Assembleia Geral: (i) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; 
(ii) eleger e destituir os diretores da Companhia, determinando suas atribuições 
e funções; (iii) manifestar-se a respeito do relatório da administração e das 
contas da Diretoria;  (iv) decidir pela contratação, escolha e destituição de 
auditores independentes da Companhia; (v) criação de comitês e conselhos 
consultivos da Companhia; (vi) outorga de garantias reais e/ou pessoais; (vii) 
fixação dos limites da remuneração global anual da administração da Companhia 
e de suas controladas, bem como a individualização da remuneração dos 
Diretores da Companhia e de suas controladas, incluindo a adoção, 
estabelecimento ou modificação de qualquer plano, programa, contrato ou 
acordo de benefício; (viii) alienação de ativos, em valor superior a 
R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), a cada período de 12 (doze) 
meses (considerado o ato isoladamente ou um conjunto de atos da mesma 
natureza); (ix) propor qualquer medida judicial ou administrativa, incluindo a 
celebração de acordos ou renúncia de direitos que envolva valor superior a 
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) a cada período de 12 (doze) meses 
(considerado o ato isoladamente ou um conjunto de atos da mesma natureza); 
(x) adoção, estabelecimento ou modificação de qualquer plano, programa, 
contrato ou acordo de benefício para funcionários da Companhia e/ou suas 
controladas que envolvam, de qualquer forma, direitos relacionados ao 
recebimento de lucros e/ou ações de emissão da Companhia e de suas 
controladas por tais funcionários, inclusive opções de compra de participação 
no capital social da Companhia e de suas controladas acima das condições 
usuais de mercado; (xi) alteração do dispositivo estatutário que dispõe sobre a 
política de distribuição de dividendos da Companhia e à constituição de reserva 
especial nos termos do §5º do artigo 202 da Lei 6.404/1976; (xii) qualquer 
operação de transformação, fusão, cisão ou incorporação, inclusive 
incorporação de ações, assim como qualquer outra reorganização societária, 
envolvendo a Companhia ou qualquer de suas controladas, além de todos os 
procedimentos que de alguma forma repercutam no encerramento de suas 
atividades ou na separação de parte substancial dos ativos da Companhia e de 
suas Controladas; e (xiii) a concessão de quaisquer empréstimos para terceiros 
pela Companhia. Parágrafo Único - As quantias expressas em reais nos itens 
(viii) e (ix) serão corrigidas anualmente com base na variação positiva do IGP-
DI, a partir de 04 de agosto de 2015. CAPÍTULO V – CONSELHO FISCAL: 
Artigo 26 - A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não 
permanente, o qual poderá ser instalado nos exercícios sociais a pedido de 
acionistas que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) das ações de 
emissão da Companhia. Parágrafo Primeiro - O Conselho Fiscal será composto 
de 3 (três) membros, pessoas naturais, residentes no país, legalmente 
qualificados, e igual número de suplentes, os quais serão eleitos pela Assembleia 
Geral, na forma da lei. Parágrafo Segundo - Os membros do Conselho Fiscal 
serão substituídos, em suas faltas ou impedimentos, pelo respectivo suplente. 
Parágrafo Terceiro - Em caso de vacância do cargo de membro do Conselho 
Fiscal, deverá ser eleito novo conselheiro, na forma da lei. Parágrafo Quarto - 
Além dos casos de morte, renúncia, destituição e outros previstos em lei, operar-
se-á a vacância do cargo quando o membro do Conselho Fiscal deixar de 
comparecer, sem justa causa, a 2 (duas) reuniões consecutivas ou 3 (três) 
intercaladas, no exercício anual. Parágrafo Quinto - Os membros do Conselho 
Fiscal somente farão jus à remuneração que lhes for fixada pela Assembleia 
Geral durante o período em que o órgão funcionar e estiverem no efetivo 
exercício das funções. Parágrafo Sexto - O Conselho Fiscal terá as atribuições 
previstas em lei. CAPÍTULO VI – ANO CIVIL, DO BALANÇO E DOS 
RESULTADOS: Artigo 27 - O exercício social terá início em 1º de janeiro e 
terminará em 31 de dezembro de cada ano civil. Artigo 28 - Ao fim do exercício 
social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da 
Companhia, as seguintes demonstrações financeiras, exprimindo com clareza 
a situação do patrimônio da Companhia e as mutações ocorridas no exercício: 
(i) Balanço Patrimonial; (ii) Demonstração do Resultado do Exercício; (iii) 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; e (iv) Demonstração dos 
Fluxos de Caixa. Artigo 29 - O resultado apurado, após dedução dos prejuízos 
acumulados – se houver – e da provisão para imposto de renda e para 
contribuição social sobre lucro, constituirá o lucro líquido do exercício. Artigo 30 
- Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados na 
constituição da reserva legal – até que a mesma atinja 20% (vinte por cento) do 
capital social –, e até 70% (setenta por cento) terá a destinação que lhe for 
atribuído pela assembleia geral. Artigo 31 - A Companhia distribuirá anualmente 
como dividendo obrigatório 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido definido 
no artigo 28 deste Estatuto, diminuído ou acrescido dos seguintes valores: (i) 
cota destinada à constituição da reserva legal; (ii) importância destinada à 
formação de reservas para contingências e reversão das mesmas reservas 
formadas em exercícios anteriores; e (iii) lucros a realizar transferidos para a 
respectiva reserva e lucros anteriormente registrados nessa reserva que 
tenham sido realizados no exercício. Parágrafo Primeiro - O dividendo previsto 
neste artigo não será obrigatório no exercício social em que os órgãos da 
administração informarem à Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível 
com a situação financeira da Companhia. Parágrafo Segundo - A Companhia, 
por deliberação da Assembleia Geral, poderá pagar juros sobre o capital próprio, 
imputando-se o valor dos juros pagos ou creditados ao valor dos dividendos. 
CAPÍTULO VII – LIQUIDAÇÃO, DISSOLUÇÃO E EXTINÇÃO: Artigo 32 - A 
Companhia entrará em liquidação, dissolução ou extinção nos casos previstos 
em lei ou neste Estatuto. Parágrafo Único - A Assembleia Geral nomeará o 
liquidante e determinará o modo de liquidação e a instalação do Conselho 
Fiscal, que deve funcionar durante o período de liquidação. CAPÍTULO VIII – 
ARBITRAGEM: Artigo 33 - A Companhia observará, quando existente e em 
vigor, o Acordo de Acionistas registrado na forma do Artigo 118 da Lei nº 
6.404/76, cabendo à administração abster-se de registrar transferências de 
ações contrárias aos respectivos termos e ao Presidente das Assembleias 
Gerais de Acionistas abster-se de computar os votos lançados em violação ao 
disposto nos referidos acordos. Artigo 34 - Os conflitos, controvérsias, questões, 
dúvidas ou divergências de qualquer natureza, relacionados direta ou 
indiretamente à Companhia (“Conflito”), havidos entre os Acionistas, serão 
resolvidos por meio de arbitragem, conforme previsto na Lei nº 9.307/96, 
mediante as seguintes condições: (i) A disputa será submetida ao Centro de 
Arbitragem e Mediação de Comércio Brasil-Canadá (“Centro de Arbitragem”) de 
acordo com o seu regulamento (“Regulamento”), em vigor na data do pedido de 
instauração da arbitragem. A arbitragem deverá ser conduzida no idioma 
português; (ii) A sede da arbitragem será na Capital do Estado do Rio de Janeiro, 
local onde será proferida a sentença arbitral, sendo vedado aos árbitros julgar 
por equidade; (iii) A arbitragem será constituída por 3 (três) árbitros, cabendo a 
cada uma das partes envolvidas indicar 1 (um) árbitro, os quais, de comum 
acordo, nomearão o terceiro árbitro que funcionará como Presidente do Tribunal 
Arbitral. Caso os 2 (dois) árbitros indicados pelos Acionistas deixem de nomear 
o terceiro árbitro no prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que o último 
dos dois árbitros foi nomeado, caberá ao Centro de Arbitragem indicar o terceiro 
árbitro, na forma estabelecida no Regulamento; (iv) Os Acionistas concordam 
que o Acionista sobre o qual for imposta a decisão desfavorável deverá pagar os 
honorários e despesas havidas com os árbitros e com o Centro de Arbitragem, 
se de outro modo não for estabelecido na decisão arbitral. Os Acionistas arcarão 
com os custos e honorários dos seus respectivos advogados;(v) Cada Acionista 
permanece com o direito de requerer no juízo comum competente as medidas 
judiciais que visem à obtenção de medidas cautelares para proteção ou 
salvaguarda de direitos ou de cunho preparatório previamente à instauração do 
Tribunal Arbitral, sem que isso seja interpretado como uma renúncia à 
arbitragem; e (vi) Para exercício das citadas tutelas jurisdicionais, os Acionistas 
elegem o foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com renúncia 
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. CAPÍTULO IX – 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS: Artigo 35 - Caso existam debêntures em 
circulação, deverão necessariamente ser observados pela Companhia, os 
termos das suas respectivas escrituras de emissão, incluindo os termos relativos 
às assembleias de debenturistas realizadas. JUCERJA n. 00004896114, em 
18/05/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho – Secretário Geral.

Namorados devem movimentar R$ 18,06 bi no comércio

Pesquisa realizada 
pela Confederação 
Nacional de Diri-

gentes Lojistas (CNDL) e 
pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) aponta 
que a maioria dos consumi-
dores brasileiros pretende 
presentear no Dia dos Na-
morados. De acordo com o 
levantamento, realizado em 
parceria com a Offerwise, 
57% dos entrevistados pre-
tendem comprar presentes 
no Dia dos Namorados. Pa-
ra este ano, a expectativa é 
de que sejam injetados cer-
ca de R$ 18,06 bilhões na 
economia, valor próximo 
ao de 2021.

Quando a pesquisa investi-
ga quem será a pessoa presen-
teada, marido/mulher apare-

cem em primeiro lugar (61%), 
enquanto 31% pretendem pre-
sentear os namorados.

Entre os que não vão 
comprar presentes, 55% 
não têm namorado(a), 
noivo(a) ou cônjuge, 10% 
vão priorizar o pagamento 
de dívidas e 10% não gos-
tam ou não têm o costume 
de comemorar essa data.

De acordo com o levan-
tamento, 56% dos con-
sumidores garantem que 
devem comprar um único 
presente, enquanto 31% 
pretendem adquirir dois 
itens, sendo a média de 1,5 
presentes.

A pesquisa mostra que 
com relação aos gastos pre-
tendidos, 34% pretendem 
gastar mais este ano do que 

no ano passado, sendo os 
principais motivos: comprar 
um presente melhor (64%), 
o aumento nos preços dos 
produtos (40%) e melhora 
de salário (30%).

Enquanto 31% preten-
dem gastar o mesmo valor, 
18% devem gastar menos, 
sendo as principais razões: 
querem economizar (53%), 
situação financeira difícil 
(50%) e inflação e instabili-
dade econômica (25%).

Em média, o consumidor 
brasileiro deve desembolsar 
R$ 196 com os presentes do 
Dia dos Namorados, sendo 
que esse valor aumenta para 
R$ 234 entre as pessoas das 
classes A e B. 26% preten-
dem pagar no cartão crédito 
parcelado, 18% no cartão de 

crédito à vista e 18% no car-
tão de débito. Neste ano, os 
presentes mais procurados 
serão roupas (37%), perfu-
mes, cosméticos e maquia-
gem (34%), calçados (23%), 
um jantar (19%) e bombons 
e chocolates (19%). Quan-
to às comemorações, 36% 
pretendem passar a data na 
própria casa, com queda de 
19 pontos percentuais frente 
a 2021, ano em que o isola-
mento da pandemia ainda 
vigorava; já 29% preferem 
jantar fora (com aumento de 
11 pontos percentuais com-
parado a 2021) e 10% em um 
hotel/motel.

Quanto ao local de com-
pra, 30% pretendem com-
prar a maioria dos presentes 
na internet, 26% em shop-

pings centers e 9% em sho-
ppings populares.

Na hora de escolher o 
local de compra, 48% afir-
mam que são influenciados 
pelo preço, 43% pela quali-
dade dos produtos, 37% pe-
las promoções e descontos 
e 28% pela diversidade de 
produtos.

De acordo com o levanta-
mento, 75% dos consumido-
res pretendem fazer pesquisa 
de preço, sendo que 83% 
costumam pesquisar na in-
ternet, principalmente em si-
tes/aplicativos (71%). Já 67% 
vão fazer pesquisa por canais 
físicos, com destaque para as 
lojas de shopping (46%) e lo-
jas de rua (29%).

A pesquisa mostra que 
26% dos entrevistados que 

pretendem comprar presen-
tes irão às compras mesmo 
com contas em atraso. Entre 
estes, 66% estão com o CPF 
negativado em serviços de 
proteção ao crédito. Além 
disso, 8% deixarão de pagar 
alguma conta para comprar 
o presente da pessoa amada. 
Os dados revelam ainda que 
35% reconhecem gastar mais 
do que podem na compra de 
presentes para o parceiro. As 
justificativas para ultrapassar 
os limites do orçamento pas-
sam por achar que ele(a) me-
rece (35%), querer agradar o 
parceiro(a) não se importan-
do se vão gastar mais do que 
deveriam (27%) e gostar de 
agradá-lo, independente de 
terem que fazer dívidas para 
isso (16%).
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PAQUETÁ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 29.517.209/0001-09 - NIRE 33.3.0032769-0

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada Em 03/01/2022
1. Data, Hora e Local: aos 03/01/2022, às 11h, na sede social da Paquetá Participações S.A., 
localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Alcindo Guanabara, nº 
25, sala 1.804, CEP 20031-130 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a con-
vocação, tendo em vista a presença da única acionista representando a totalidade do capital so-
cial da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Registro de Presença dos Acionis-
tas da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei 
das S.A.”). 3. Mesa: Presidente: Emerson Leandro Gasparetto; e Secretário: Marcio Alves Sanjar. 
4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a alteração do capítulo que regula a Assembleia Geral con-
templando, dentre outras modificações, a inclusão de matérias sujeitas à deliberação dos acionis-
tas; (ii) a alteração dos capítulos que regulam a administração da Companhia contemplando, 
dentre outras modificações, a nova composição da Diretoria; (iii) a alteração da forma de solução 
de controvérsias do Estatuto Social para arbitragem; (iv) a apreciação dos pedidos de renúncia 
apresentados, nesta data, pelo Sr. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, brasileiro, administra-
dor, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de registro geral nº 
11.605.282-0, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 025.989.187-89, com endereço 
comercial na Cidade do Rio de Janeiro,  Estado do Rio de Janeiro, na Rua Alcindo Guanabara, nº 
25, sala 1.804, Centro, ao cargo de Diretor Presidente, e pelo Sr. Felipe Franco da Silveira, brasi-
leiro, administrador, casado, portador da cédula de identidade R.G. .nº 14.157.566-9, expedida 
pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 261.377.018-08, com endereço comercial na Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Alcindo Guanabara, nº 25, sala 1.804, Centro, 
ao cargo de Diretor sem designação específica, para o quais foram eleitos na Assembleia Geral 
Extraordinária de 25 de fevereiro de 2021, conforme termos de posse assinados na referida data, 
pelo prazo de 2 anos, a contar de 25 de fevereiro de 2021; (v) a eleição dos novos membros da 
Diretoria da Companhia; (vi) a reformulação e consolidação do Estatuto Social da Companhia, 
tendo em vista as deliberações constantes nos itens (i) a (iii) acima. 5. Deliberações: após apre-
ciação das matérias constantes na ordem do dia, a acionista deliberou, sem ressalvas: 5.1 Alterar 
o capítulo que regula a Assembleia Geral contemplando, dentre outras modificações, a inclusão 
de matérias sujeitas à deliberação dos acionistas, nos termos da proposta do novo Estatuto So-
cial da Companhia anexa à presente ata como Anexo I. 5.2 Alterar os capítulos que regulam a 
administração da Companhia contemplando, dentre outras modificações, a nova composição da 
Diretoria, nos termos da proposta do novo Estatuto Social da Companhia anexa à presente ata 
como Anexo I. 5.3 Alterar a forma de solução de controvérsias do Estatuto Social para arbitragem, 
nos termos da proposta do novo Estatuto Social da Companhia anexa à presente ata como Anexo 
I. 5.4 Tomar ciência dos pedidos de renúncia do Sr. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque e do 
Sr. Felipe Franco da Silveira aos seus respectivos cargos de Diretores, com efeito a partir da 
presente data, em que deixarão de exercer suas atividades, conforme cartas de renúncia apre-
sentadas à Companhia e anexas à presente ata como Anexo II. 5.5 O Sr. Marcelo Hudik Furtado 
de Albuquerque e o Sr. Felipe Franco da Silveira e a Companhia outorgam-se reciprocamente, a 
mais ampla, plena, rasa, geral, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação com relação aos atos 
praticados pelos Diretores ora renunciantes na gestão da Companhia, observados os limites pre-
vistos na Lei aplicável, inclusive com relação aos atos praticados com dolo e má-fé, renunciando, 
assim, a quaisquer direitos ou pretensões, para nada mais reclamarem, em juízo ou fora dele, a 
qualquer título e a qualquer tempo, em relação aos atos praticados pelo Sr. Marcelo Hudik Furta-
do de Albuquerque e pelo Sr. Felipe Franco da Silveira como Diretores da Companhia até a pre-
sente data, declarando que nada mais é devido pelo Sr. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque e 
pelo Sr. Felipe Franco da Silveira, de um lado, e pela Companhia, de outro lado, a qualquer tempo, 
título ou forma, conforme consta nas cartas renúncias constantes no Anexo II. 5.6 Aprovar a elei-
ção dos novos membros da Diretoria da Companhia: Srs. (i) Emerson Leandro Gasparetto, brasi-
leiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, médico, portador da cédula de identidade 
RG nº 5.399.895- 0 SSP/PR, inscrito no CPF/ME nº 861.084.099-91, com endereço comercial na 
Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, Cidade de Barueri, São Paulo, CEP 06.455-010, para o cargo 
de Diretor Presidente; (ii) Leonardo Modesti Vedolin, brasileiro, casado, médico, portador da CNH 
n° 00604485683, expedida pelo DETRAN/RS, e inscrito no CPF/ME sob o nº 682.787.720-53, 
com endereço comercial na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, Cidade de Barueri, São Paulo, CEP 
06.455-010, para o cargo de Diretor sem designação específica; (iii) Felipe da Silva Guimarães, 
brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 12.713.868-0, expedida 
pelo SESP/PR e inscrito no CPF/ME nº 089.675.457-03, com endereço comercial na Avenida 
Juruá, nº 434, Alphaville, Cidade de Barueri, São Paulo, CEP 06.455-010, para o cargo de Diretor 
sem designação específica; e (iv) Fabio Rose, brasileiro, casado, pedagogo, portador da cédula 
de identidade nº 29.356.757-8, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 252.494.808-
02, com endereço comercial na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, Cidade de Barueri, São Paulo, 
CEP 06.455-010, para o cargo de Diretor sem designação específica. 5.6.1 Os Diretores ora 
eleitos tomam posse mediante a assinatura do termo de posse lavrado no livro de atas de reunião 
da Diretoria, cuja cópia integra o Anexo III a esta ata, na forma da legislação aplicável e observa-
da a prestação da declaração, conforme termos que ficarão arquivados na sede da Companhia, 
de não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia, seja por lei especial ou por 
condenação criminal, ou ainda por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou ainda contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública 
ou a propriedade. 5.7 Reformular e aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, 
renumerando seus artigos e modificando sua formatação, em razão das deliberações ora aprova-
das, o qual passará a vigorar, a partir de 1º de janeiro de 2022, na forma do Anexo I à presente 
ata. 6. Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos 
para lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido 
assinada por todos os presentes. 7. Assinaturas: Mesa: Emerson Leandro Gasparetto - Presi-
dente; Marcio Alves Sanjar - Secretário. Acionista: Ímpar Serviços Hospitalares S.A. Certifico que 
a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, RJ, 03 de janeiro de 2022. 
Marcio Alves Sanjar - Secretário. JUCERJA - Certifico o arquivamento em 16/02/2022 sob o nº 
00004774294, protocolo 00-2022/111756-3 em 02/02/2022. Estatuto Social Capítulo I - Deno-
minação, Sede, Objeto e Prazo: Artigo 1º - Paquetá Participações S.A. é uma sociedade por 
ações que se rege pelo presente Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º - A 
Companhia tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, podendo por 
deliberação da Assembleia Geral, criar ou extinguir filiais, sucursais, escritórios, agências ou de-
pósitos no País ou exterior. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social a participação, como 
sócia ou acionista, em outras sociedades, simples ou empresária. Artigo 4º - O prazo de duração 
da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações: Artigo 5º - O capital social, 
totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 74.338.950,00 (setenta e quatro milhões, trezentos 
e trinta e oito mil, novecentos e cinquenta reais), divididos em 74.338.950 (setenta e quatro mi-
lhões, trezentas e trinta oito mil, novecentas e cinquenta) ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal. Artigo 6º - O capital social está representado por ações ordinárias e a cada ação 
ordinária corresponde o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Artigo 7º - As 
ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Artigo 8º - É vedada a emissão, pela Compa-
nhia, de partes beneficiárias. Capítulo III - Da Administração da Companhia: Artigo 9º - A 
Companhia será administrada por uma diretoria (“Diretoria”), cujos membros serão pessoas natu-
rais e residentes no País. Artigo 10º - Os Diretores serão eleitos por Assembleia Geral, preferen-
cialmente, na mesma data da realização da Assembleia Geral Ordinária, podendo a posse dos 
eleitos coincidir com o término do mandato dos seus antecessores. Os Diretores, que serão elei-
tos para um mandato de até 3 (três) anos, podendo ser reeleitos, tomarão posse mediante assi-
natura de termo lavrado em livro próprio, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicá-
veis. Artigo 11º - A Assembleia Geral fixará o montante global anual da remuneração dos 
administradores da Companhia, assim como a sua distribuição. Capítulo IV - Assembleia Geral: 
Artigo 12º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro de quatro meses após o 
encerramento do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o 
exigirem. Compete à Assembleia Geral as atribuições previstas em Lei e neste Estatuto Social. 
Parágrafo Único - A Assembleia Geral será realizada preferencialmente na sede da Companhia, 
podendo ser realizada em uma das filiais ou escritórios desde que conste a informação em con-
vocação. Artigo 13º - A Assembleia Geral, convocada de acordo com a Lei, será presidida por um 
Diretor Executivo, que indicará um secretário. Artigo 14º - Os acionistas poderão ser representa-
dos nas Assembleias Gerais por procuradores nomeados na forma do Parágrafo 1º do artigo 126 
da Lei das Sociedades por Ações. Artigo 15º - Todas as deliberações da Assembleia Geral serão 
tomadas pelo voto de acionistas representando a maioria do capital votante presente à Assem-
bleia Geral, ressalvado o disposto em Lei. Artigo 16º - Dos trabalhos e deliberações da Assem-
bleia Geral será lavrada ata em livro próprio, assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas 
presentes, que representem, no mínimo, a maioria necessária para as deliberações tomadas. 
Artigo 17º - Além das matérias previstas em lei, competirá à Assembleia Geral resolver os casos 
omissos no presente Estatuto Social, observadas as disposições da Lei das Sociedades por 
Ações, a saber: (i) Examinar e aprovar o orçamento anual, o plano de investimento anual e o 
plano estratégico da Companhia; (ii) Eleger e destituir os membros da Diretoria, fixar sua remune-
ração global, e definir suas atribuições, além das estipuladas neste Estatuto; (iii) Avaliar o desem-
penho funcional dos membros de Diretoria; (iv) Definir as funções específicas dos Diretores de 
Unidade; (v) Definir o conceito de Unidade de Atendimento, especificando sua jurisdição; (vi) Fixar 
sua própria organização e regimento interno; (vii) Fiscalizar a gestão da Diretoria, inclusive com 
relação ao fiel exercício do planejamento e orçamento anual aprovados para o exercício; (viii) 
Convocar os membros da Diretoria para reuniões em conjunto, sempre que achar conveniente; 
(ix) Avocar, a qualquer tempo, o exame de assuntos ou negócios sociais, decidindo sobre a solu-
ção que deva ser adotada, ou expedindo normas ou instruções a serem observadas pela Direto-
ria; (x) Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; (xi) Examinar, a 
qualquer tempo, os livros e documentos da Companhia, solicitar informações sobre contratos 
celebrados ou em vias de celebração, ou quaisquer outros atos; (xii) Aprovar qualquer transação 
ou conjunto de transações cujo valor seja igual ou superior ao equivalente a R$ 1.000.000,00 (um 
milhão de reais) entre a Companhia e (a) acionistas que exercem o poder de controle da Compa-
nhia, tal como previsto no art. 116 da Lei n° 6.404/76, (b) qualquer pessoa física, incluindo o 
cônjuge e parentes até terceiro grau, ou pessoa jurídica que detenha, direta ou indiretamente, o 
controle dos Acionistas Controladores da Companhia que sejam pessoas jurídicas, ou (c) qual-
quer pessoa jurídica em que quaisquer dos Acionistas Controladores, direta ou indiretamente, 
incluindo o cônjuge e parentes até terceiro grau, detenham participação societária; (xiii) Manifes-
tar-se sobre os termos e condições e aprovar proposta para: (a) operações de mudança do tipo 
jurídico da Companhia, incluindo transformação, cisão, incorporação (e incorporação de ações) e 
fusão que envolvam a Companhia; (b) a criação e extinção de controladas ou subsidiárias inte-
grais; (c) a aquisição ou alienação parcial ou total de ações, quotas, participações em quaisquer 
sociedades, ou outros valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão da 
Companhia; (d) a participação da Companhia em outras sociedades, ou empreendimentos, no 
país ou no exterior; e (e) reorganizações societárias, aumentos de capital e outras transações que 
derem origem à mudança de controle da Companhia ou de suas controladas, e consignar se elas 
asseguram tratamento justo e equitativo aos acionistas da Companhia; (xiv) Examinar e aprovar 
a celebração pela Companhia de quaisquer contratos, não previstos no orçamento anual e cujos 
valores individuais importem em desembolsos pela Companhia e que, no conjunto de operações 
relacionadas dentro do mesmo exercício, o valor anual seja igual ou superior ao equivalente a 
15.000.000,00 (quinze milhões de reais); (xv) Autorizar a aquisição ou alienação, não prevista no 
orçamento anual, de quaisquer bens, móveis ou imóveis, tais como, mas não limitado a equipa-
mentos, terrenos, prédios, cujo valor individual, ou da totalidade dos bens adquiridos em uma 
única compra, seja igual ou superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais); (xvi) Manifes-
tar-se sobre os termos e condições e aprovar proposta para a aquisição ou alienação parcial ou 
total de ações, quotas, participações em quaisquer sociedades, ou outros valores mobiliários 

conversíveis ou permutáveis em ações de emissão da Companhia; (xvii) Aprovar a criação de 
ônus reais sobre os bens da Companhia ou a outorga de garantias a terceiros por obrigações da 
própria Companhia, em qualquer desses casos não prevista no orçamento anual e que, no con-
junto, o valor anual seja superior ao equivalente a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais); 
sendo que tal aprovação pela Assembleia Geral será desnecessária nas hipóteses em que o 
oferecimento da garantia seja necessário para defender os interesses da Companhia em proce-
dimentos administrativos ou processos judiciais nos quais a Companhia seja parte; (xviii) Autori-
zar a contratação de endividamento, sob a forma de empréstimo ou emissão de títulos ou assun-
ção de dívida, ou qualquer outro ato que afete a estrutura de capital da Companhia de valor igual 
ou superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) anual, exceto medidas cautelares ou 
mandados de segurança em assuntos urgentes; (xix) A Autorizar a Companhia a prestar garan-
tias a obrigações de suas controladas e/ou subsidiárias integrais, sempre que o conjunto de 
operações realizadas num período de 3 (três) meses supere a quantia equivalente a R$ 
15.000.000,00 (quinze milhões de reais); ficando, entretanto, expressamente vedada a outorga de 
garantias pela Companhia a obrigações de terceiros; (xx) Autorizar a realização de operações 
envolvendo qualquer tipo de instrumento financeiro derivativo, assim considerados quaisquer 
contratos que gerem ativos e passivos financeiros para suas partes, independente do mercado 
em que sejam negociados ou registrados ou da forma de realização, e exclusivamente para fins 
de proteção patrimonial; (xxi) Autorizar na forma do disposto no artigo 44 da Lei 6.404/76, a apli-
cação de lucros e reservas no resgate ou amortização de ações e títulos conversíveis em ações, 
determinando as condições e o modo de proceder-se a operação; (xxii) Deliberar sobre a aquisi-
ção de ações de emissão da Companhia, para a permanência em tesouraria, para cancelamento 
ou posterior alienação, desde que não ultrapasse o valor do saldo de lucros e reservas, exceto a 
legal, observado ainda o disposto no artigo 30 e seus parágrafos da Lei 6.404/76; (xxiii) Determi-
nar o levantamento de balanços semestrais ou em períodos menores, a seu critério, e declarar o 
pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio, observadas as limitações legais, e 
ainda declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros 
constantes do último balanço patrimonial, anual ou semestral; (xxiv) Autorizar associações ou 
alianças estratégicas da Companhia com terceiros; (xxv) Escolher e destituir os auditores inde-
pendentes, registrados na CVM, para auditar anualmente as demonstrações contábeis da Com-
panhia; (xxvi) Elaborar o regimento interno de atuação da Diretoria Executiva, e (xxvii) Deliberar 
sobre as alterações, inclusões nas regras de governança corporativa, que incluem mas não se 
limitam ao processo de prestação de contas e ao processo de divulgação de informações. Pará-
grafo Único - Compete ainda a Assembleia Geral determinar a criação de Comitês de assesso-
ramento, destinados a auxiliar os respectivos membros da Diretoria, bem como definir a respecti-
va composição, estabelecer seus regimentos, competências e atribuições específicas. Capítulo V 
- Diretoria: Artigo 18º - A Diretoria é composta de, no mínimo, 5 (cinco) e no máximo, 15 (quinze) 
membros, sendo 1 (um) designado como Diretor Presidente e os demais sem designação espe-
cífica, embora possam vir a adotar denominações pertinentes às suas funções, conforme vier a 
ser estabelecido na sua eleição, observadas as atribuições constantes deste Estatuto Social. 
Parágrafo Primeiro - Todos os Diretores serão eleitos pela Assembleia Geral e por ele destituí-
veis a qualquer tempo, com mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos. Parágrafo Segundo 
- Os diretores terão um voto cada nas deliberações da Diretoria. Artigo 19º - Compete aos Dire-
tores zelar pela observância da Lei e deste Estatuto Social, em especial lhes compete a represen-
tação ativa e passiva da Companhia, em juízo ou fora dele, e a prática de todos os atos de gestão 
necessários ao seu funcionamento e desenvolvimento, podendo celebrar contratos, contrair obri-
gações, outorgar procuradores ou mandatários, emitir e endossar cheques, ou outros títulos de 
crédito, prestar aval ou outros tipos de garantia, ou analisá-los quando de interesse da Compa-
nhia, sempre observando os limites, autorizações e aprovações dispostas neste Estatuto, sob 
pena de nulidade do respectivo ato. Parágrafo Primeiro - O Diretor Presidente terá por atribui-
ções superintender as atividades de administração da Companhia, coordenando e supervisionan-
do as atividades dos membros da Diretoria. Parágrafo Segundo - Competirá aos Diretores sem 
designação específica a prática dos atos que vierem a ser estabelecidos no documento societário 
que os eleger. Parágrafo Terceiro - A Companhia será representada (a) por quaisquer 2 (dois) 
diretores em conjunto; ou (b) por um diretor e um procurador nomeado com poderes específicos, 
observado o disposto no parágrafo abaixo; ou ainda (c) por um ou mais procuradores, observado 
o disposto no parágrafo quarto abaixo. Parágrafo Quarto - As procurações serão outorgadas em 
nome da Companhia por quaisquer 2 (dois) Diretores em conjunto. As procurações outorgadas 
deverão especificar os poderes e terão prazo de validade limitado ao máximo de 3 (três) anos. As 
procurações para fins de representação judicial ou para fins de representação perante repartições 
aduaneiras, Receita Federal, Secretarias Estaduais da Fazenda, Prefeituras, INSS, FGTS, Dele-
gacias Regionais do Trabalho, Delegacias de Polícia, órgãos de proteção e defesa do consumidor, 
dentre outros órgãos públicos, excepcionalmente, a Companhia poderá ser representada de for-
ma isolada, por qualquer diretor ou qualquer procurador, desde que devidamente constituído na 
forma deste Estatuto Social. Apenas as procurações para fins de representação judicial serão 
outorgadas sem limitação do prazo de validade. Parágrafo Quinto - São expressamente veda-
dos, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer Diretor, procura-
dor ou empregado, que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas 
a seu objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer garantias em favor de tercei-
ros, salvo quando expressamente autorizados pela Assembleia Geral. Artigo 20º - Ocorrendo 
vacância ou impedimento de qualquer Diretor, caberá a Assembleia Geral eleger o novo Diretor 
ou designar o substituto, fixando, em qualquer dos casos, o prazo de gestão e os respectivos 
vencimentos. Artigo 21º - A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário, mediante convocação 
com antecedência mínima de 2 (dois) dias por qualquer um dos Diretores, dispensada tal convo-
cação caso presentes todos os Diretores. Parágrafo Único - A reunião instalar-se-á com a pre-
sença de Diretores que representem à maioria dos Diretores. Capítulo VI - Conselho Fiscal: 
Artigo 22º - O Conselho Fiscal será composto de, no mínimo, 3 (três) e no máximo 5 (cinco) 
membros efetivos e igual número de suplentes, residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral, 
sendo permitida a reeleição, e funcionará, apenas nos exercícios em que for instalado a pedido 
dos acionistas, nos termos da lei. Artigo 23º - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal 
será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, respeitado o disposto no parágrafo 3º do artigo 
162 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976. Artigo 24º - Os membros efetivos do Conselho 
Fiscal serão substituídos em suas ausências ou impedimentos ou afastamentos eventuais, ou 
ainda, na vacância do cargo, pelos respectivos suplentes, cabendo aos substitutos a percepção 
de honorários correspondentes ao período em que servirem. Artigo 25º - O Conselho Fiscal tem 
suas atribuições e os poderes que a lei lhe confere. Parágrafo Único - O Conselho Fiscal, quan-
do em funcionamento, reunir-se-á ordinariamente, de três em três meses, e extraordinariamente, 
sempre que houver necessidade, independente de convocação. Capítulo VII - Exercício Social, 
Distribuição de Resultados e Lucros, e Reservas: Artigo 26º - O ano social coincide com o 
ano civil, terminando em 31 (trinta e um) de dezembro. Artigo 27º - Ao fim de cada exercício so-
cial, a Diretoria fará as demonstrações financeiras previstas em Lei, observadas as normas então 
vigentes, as quais deverão ser auditadas por auditores independentes registrados na Comissão 
de Valores Mobiliários - CVM. Artigo 28º - Do resultado do exercício serão deduzidas pela ordem 
e sucessivamente: (a) importância necessária à formação da provisão para o imposto de renda; e 
(b) parcela para pagamento de uma participação nos lucros aos administradores, a ser distribuída 
a eles, observado os limites estabelecidos no artigo 152 da Lei 6.404/76. Parágrafo Primeiro - O 
lucro líquido do exercício, formado pelo resultado do exercício que remanescer depois de deduzi-
das as importâncias que se trata o caput deste artigo, terá a seguinte destinação: (a) 5% (cinco 
por cento) para a constituição da Reserva Legal, observado o disposto no Artigo 193, da Lei 
6.404/76; e (b) 25% (vinte e cinco por cento) do valor ajustado nos termos do Artigo 202, da Lei 
6.404/76, para pagamento de dividendos. Parágrafo Segundo - A Assembleia Geral poderá, 
observados os limites de sua competência, deliberar a constituição, destinação de recursos ou 
redução das reservas de capital previstas no artigo 182 da Lei 6.404/76. Parágrafo Terceiro - A 
Companhia poderá levantar balanços semestrais ou intermediários. A Assembleia Geral poderá 
deliberar a distribuição de dividendos a débito da conta de lucro apurado naqueles balanços. A 
Assembleia Geral poderá, ainda, declarar dividendos intermediários a débito da conta de lucros 
acumulados ou de reservas de lucros existentes naqueles balanços ou no último balanço anual. 
Parágrafo Quarto - Os dividendos não reclamados em três anos prescrevem em favor da Com-
panhia. Artigo 29º - A Assembleia Geral poderá pagar ou creditar juros sobre o capital próprio, ad 
referendum da Assembleia Geral Ordinária que apreciar as demonstrações financeiras relativas 
ao exercício social em que tais juros foram pagos ou creditados. Capítulo VIII - Liquidação da 
Companhia: Artigo 30º - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em Lei, ou por 
deliberação da Assembleia Geral. Parágrafo Único - Compete à Assembleia Geral estabelecer o 
modo de liquidação e eleger os liquidantes e o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período 
de liquidação. Capítulo IX - Disposições Finais e Transitórias: Artigo 31º - Na ocorrência de 
qualquer disputa relacionada a este Estatuto Social, os acionistas deverão envidar seus melhores 
esforços para resolver a referida disputa amigavelmente, dento do prazo de 30 (trinta) dias. Na 
hipótese de tal disputa não ser resolvida dentro do referido prazo, os acionistas a submeterão à 
arbitragem, nos termos da Lei nº 9.307/96, e de acordo com os termos e condições desta Cláu-
sula. Parágrafo Primeiro - A disputa será submetida ao Centro de Mediação e Arbitragem da 
Câmara de Comércio Brasil - Canadá (“CCBC”), de acordo com o Regulamento de Arbitragem da 
CCBC em vigor na data do pedido de instauração da arbitragem (“Regulamento”). Parágrafo 
Segundo - A sede da arbitragem será na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, 
sendo vedado aos árbitros julgar por equidade. A arbitragem deverá ser conduzida no idioma 
português e nela será aplicada a lei brasileira. Parágrafo Terceiro - O Tribunal Arbitral será cons-
tituído por 3 (três) árbitros, que deverão ser e permanecer independentes e imparciais em relação 
ao objeto da arbitragem e com os acionistas, cabendo a cada um dos acionistas envolvidos na 
disputa indicar um árbitro, os quais, de comum acordo, nomearão o terceiro árbitro que funciona-
rá como Presidente do Tribunal Arbitral. Caso os 2 (dois) árbitros indicados pelos acionistas dei-
xem de nomear o terceiro árbitro no prazo de 30 (trinta) dias constados da data em que o último 
dos 2 (dois) árbitros foi nomeado, caberá ao CCBC indicar o terceiro árbitro. Parágrafo Quarto - 
Sendo mais de uma parte requerente ou requerida, os requerentes conjuntamente, e as requeri-
das, conjuntamente, designarão seus respectivos árbitros, sob pena da CCBC fazer a nomeação. 
Parágrafo Quinto - Os acionistas envolvidos na disputa deverão ratear, em partes iguais, os ho-
norários e despesas havidas com os árbitros e com a CCBC. Cada acionista arcará com os custos 
e honorários dos seus respectivos advogados, não havendo imposição de sucumbência. Parágra-
fo Sexto - Os acionistas terão o direito de requerer no juízo competente as medidas cautelares 
para proteção ou salvaguarda de direitos ou de cunho preparatório à instauração do Tribunal Ar-
bitral, enquanto este não estiver constituído, sem que isso seja interpretado como uma renúncia 
à arbitragem. Para o exercício das citadas tutelas jurisdicionais os acionistas elegem o Foro Cen-
tral da Comarca da Capital de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais pri-
vilegiado que seja. Uma vez constituído o Tribunal Arbitral, a ele caberá reexaminar as decisões 
proferidas nos referidos processos preparatórios. Artigo 32º - A Companhia, no caso de abertura 
de seu capital, fará adesão a segmento especial de bolsa de valores ou de entidade mantenedo-
ra de mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, níveis diferenciados de práticas 
de governança corporativa, previstos nos incisos de I a IV, do Artigo 8º da Instrução CVM nº 578, 
de 30 de agosto de 2016, conforme alterada. Artigo 33º - A Companhia observará eventuais 
acordos de acionistas arquivados em sua sede social. Fica vedado aos integrantes da mesa dire-
tora das Assembleias Gerais de acionistas acatar declaração de voto de qualquer acionista sig-
natário de tal acordo que for proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado no referido 
acordo de acionistas. Artigo 34º - No caso de obtenção de registro de companhia aberta catego-
ria A, a Companhia irá aderir a segmento especial de bolsa de valores ou de entidade administra-
dora de mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, práticas diferenciadas de go-
vernança corporativa.

Cartão: 
pagar por 
aproximação 
aumentou 1º tri

O valor transacionado no 
varejo continua superando 
os níveis pré-isolamento, 
com aumento de 28% no 
primeiro trimestre de 2022 
ante o mesmo período de 
2021. Na comparação com 
o mesmo período de 2020, 
o crescimento foi de 40%; 
sobre 2019, de 56%.

Os dados foram divulgados 
nesta quarta-feira (25) em cole-
tiva digital do Itaú Unibanco e 
da Rede, que apresentou Aná-
lise do Comportamento de 
Consumo, relatório com infor-
mações referentes às compras 
feitas com cartões emitidos pe-
lo Itaú e às vendas transaciona-
das pela Rede, sua empresa de 
meios de pagamento, com fo-
co nos hábitos do consumidor 
nos primeiros três meses deste 
ano.

O levantamento mos-
trou que o pagamento por 
aproximação do cartão teve 
um salto de 375% no valor 
transacionado na compara-
ção com o mesmo período 
do ano anterior – conside-
rando as carteiras digitais, 
como Apple Pay, Google 
Pay e Samsung Pay, além do 
pagamento com o cartão 
físico usando a tecnologia 
NFC. Entre os estabeleci-
mentos com mais uso estão 
Turismo e Eventos (+815 
%); Drogarias (+628%); e 
Educação (+559%). 

A quantidade de transa-
ções no varejo nos primeiros 
três meses de 2022 foi 29% 
maior do que as realizadas no 
mesmo período de 2021. Já 
em relação ao trimestre an-
terior (4º tri de 2021), houve 
uma redução de 7% no valor 
transacionado – natural devi-
do ao contexto de início de 
ano e um cenário macroeco-
nômico mais desafiador. 

As compras no varejo fí-
sico representaram 77% do 
volume em faturamento no 
primeiro trimestre de 2022. 
Já a participação das transa-
ções online se consolidou 
em 22%, mas segue tendên-
cia de crescimento em ní-
veis superiores ao período 
pré-pandemia. No ambiente 
físico, os gastos cresceram 
26% no período analisado 
(comparando com 2019, 
o aumento foi de 42%). Já 
o valor gasto nas compras 
online avançou 38% neste 
último trimestre, obtendo 
crescimento consistente – 
comparando com o mesmo 
período de 2020, a evolução 
foi de 84%, e ante 2019, o 
avanço foi de 126%.

Quando se aplica o recor-
te de gerações, os gastos dos 
zennials em compras online 
cresceu 81% no período. 
Seguidos pelas gerações Y 
(+29%), X (+21%) e pelos 
Babyboomers (+13%). E 
enquanto as mulheres são 
responsáveis por 52% das 
transações feitas pela inter-
net, 55% do valor total con-
sumido é dos homens. 

 Segundo a CEO da Re-
de, Paula Cardoso, o e-com-
merce mais que dobrou a 
sua participação no primei-
ro trimestre e a tendência é 
de mais crescimento para 
esse meio de aquisição de 
produtos. 
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ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. 
CNPJ/MF nº 29.435.005/0001-29 - NIRE 33.3.0029696-4

Companhia Fechada
Ata de Assembleia Geral Extraordinária - Realizada em 04 de fevereiro de 
2022 - 1. Data, Hora e Local: Às 10:00 horas do dia 04 de fevereiro de 2022, na 
sede da ESHO – Empresa de Serviços Hospitalares S.A. (“Esho” ou 
“Companhia”), localizada na Avenida Barão de Tefé nº 34, 5º ao 12º andar, Bairro 
Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.220-460. 2. Convocação: Convocados os 
acionistas da Companhia, mediante Edital de Convocação publicado no Diário 
Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Jornal Monitor Mercantil nas edições dos 
dias 25, 26 e 27 de janeiro de 2022. 3. Presença: Compareceu a acionista 
representante de mais de 99% do capital social subscrito e integralizado da 
Companhia, conforme se verifica das assinaturas lançadas na Lista de Presença 
de Acionistas da Companhia. 4. Mesa: Presidente: Ricardo Hajime Yoshio 
Watanabe; Secretária: Fernanda Moreira Sampaio De Franco. 5. Ordem do 
Dia: 5.1. Homologar o aumento do capital social da Companhia aprovado na 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 30 de 
dezembro de 2021 e a consequente alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia; 5.2. Registrar a renúncia da Diretora da Companhia; 5.3. 
Deliberar sobre a eleição do novo Diretor da Companhia; 5.4. Deliberar sobre 
novo aumento do capital social da Companhia; e 5.5. Consolidar o Estatuto 
Social da Companhia. 6. Deliberações: 6.1. A acionista homologou o aumento 
do capital social da Companhia, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 30/12/2021, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de 
Janeiro sob o nº 00004731661em 19/01/2022 e cujo Aviso aos Acionistas foi 
publicado nos jornais Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Monitor 
Mercantil em 04/01/2022, sendo o referido aumento no valor de R$311.680.000,00 
(trezentos e onze milhões, seiscentos e oitenta mil reais), mediante a emissão 
de 355.195.072 (trezentos e cinquenta e cinco milhões, cento e noventa e cinco 
mil e setenta e duas) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
pelo preço de emissão de R$0,8774896511505118, homologando ainda a 
consequente alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, 
conforme abaixo: “Artigo 5º - O capital social é de R$5.096.840.921,82 (cinco 
bilhões, noventa e seis milhões, oitocentos e quarenta mil, novecentos e vinte e 
um reais e oitenta e dois centavos), totalmente subscrito e integralizado em 
moeda nacional e bens, dividido em 5.163.265.047 (cinco bilhões, cento e 
sessenta e três milhões, duzentas e sessenta e cinco mil e quarenta e sete) 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. (...)” 6.1.1. Tendo em vista o 
acima exposto, o referido aumento de capital foi subscrito na forma do boletim 
de subscrição que integra esta ata como Anexo I. 6.2. Foi recebida e registrada 
a renúncia da Sra. Lais Perazo Nunes de Carvalho, ao cargo de Diretora sem 
designação específica, conforme termo de renúncia anexo, que integra esta 
ata como Anexo II. 6.3. De modo a preencher o quadro de diretores da 
Companhia, foi aprovada a eleição para o cargo de Diretor sem designação 
específica, do Sr. Edvaldo Santiago Vieira, brasileiro, divorciado, administrador 
de empresas, portador da carteira de identidade nº 16.749.916, expedida pelo 
SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 090.886.548-16, residente e domiciliado 
na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Arquiteto 
Olavo Redig de Campos, n° 105, 8º andar, Torre B, Empreendimento EZ Towers, 
Vila São Francisco, CEP 04711-904, conforme Termo de Posse anexo, que 
integra esta ata como Anexo III. O diretor é ora eleito para o exercício de um 
mandato de 3 (três) anos a partir desta data, conforme Estatuto Social da 
Companhia. 6.3.1. Conforme termos de posse anexos, o Diretor ora eleito, 
declara: (i) não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a 
economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º 
do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) atender aos requisitos de reputação ilibada 
estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) não ocupar cargo em 
sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e que não 
tenha, nem represente, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos 
incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76. 6.4. Ato contínuo, foi aprovada 
a proposta de um novo aumento do capital social da Companhia no valor total de 
R$145.330.000,00 (cento e quarenta e cinco milhões, trezentos e trinta mil 
reais), passando o capital social de R$5.096.840.921,82 (cinco bilhões, noventa 
e seis milhões, oitocentos e quarenta mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta 
e dois centavos) para R$ 5.242.170.921,82 (cinco bilhões, duzentos e quarenta 
e dois milhões, cento e setenta mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e dois 
centavos), mediante a emissão de 177.855.340 (cento e setenta e sete milhões, 
oitocentas e cinquenta e cinco mil e trezentos e quarenta) novas ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de 
R$0,817124746970209 por ação, na forma do §1º, inciso II, do art. 170 da Lei 
6.404/76. As ações a serem emitidas em função do aumento do capital ora 
pretendido serão subscritas e integralizadas pela acionista AMIL ASSISTÊNCIA 
MÉDICA INTERNACIONAL S.A., com sede na Rua Arquiteto Olavo Redig de 
Campos, nº 105, 6º ao 21º andares, Torre B, Empreendimento EZ Towers, Vila 
São Francisco, CEP 04711-904, cidade e estado de São Paulo, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 29.309.127/0001-79 (“AMIL”), mediante capitalização de 
adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC), detido pela acionista AMIL 
contra a Companhia. As novas ações a serem emitidas terão as mesmas 
características e vantagens das ações ordinárias atualmente existentes, 
conforme artigo 5º do estatuto social da Companhia, participando em igualdade 
de condições, a todos os benefícios, inclusive a dividendos e eventuais 
remunerações de capital que vierem a ser aprovadas. 6.4.1. Os acionistas 
minoritários da Companhia têm assegurado o seu direito de preferência à 
subscrição de ações, na proporção de suas respectivas participações no capital 
social da Companhia, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação de 
Aviso aos Acionistas nos jornais de publicação da Companhia, quais sejam: 
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Monitor Mercantil. Os acionistas que 
se manifestarem pela subscrição das novas ações deverão, neste prazo, 
formalizar o seu interesse mediante comunicação por escrito à administração da 
Companhia, ocasião em que se formalizará a subscrição das ações, pagando 
no ato da subscrição o preço unitário de emissão no valor de 
R$0,817124746970209. 6.4.2. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias a contar da 
publicação do Aviso aos Acionistas, será realizada uma nova Assembleia Geral 
para efetivar o aumento do capital social deliberado no item 6.4 acima. 6.4.3. A 
eficácia do aumento do capital deliberado no item 6.4. não será imediata, 
somente ocorrendo após a realização de nova assembleia geral, que dentre 
outros assuntos, homologará o aumento de capital social de R$5.096.840.921,82 
(cinco bilhões, noventa e seis milhões, oitocentos e quarenta mil, novecentos e 
vinte e um reais e oitenta e dois centavos) para 5.242.170.921,82 (cinco bilhões, 
duzentos e quarenta e dois milhões, cento e setenta mil, novecentos e vinte e um 
reais e oitenta e dois centavos) e alteração do artigo quinto do Estatuto Social. 
6.5. A acionista aprovou a consolidação do Estatuto Social que fica arquivado na 
sede da Companhia. 7. Encerramento: Não havendo nenhuma manifestação, 
o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à 
lavratura da presente Ata, que, lida e aprovada, foi devidamente assinada pela 
acionista presente e pelos integrantes da mesa da Assembleia Geral. Certifico 
que a presente é a cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 04 

de fevereiro de 2022. Ricardo Hajime Yoshio Watanabe – Presidente; 
Fernanda Moreira Sampaio De Franco – Secretária. ESTATUTO SOCIAL DA 
ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. - CAPÍTULO I - 
DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO E PRAZO: Artigo 1º - ESHO - 
EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. é uma sociedade anônima 
que se rege por este estatuto e pelos dispositivos legais que lhe forem aplicáveis. 
Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na cidade do Rio de janeiro, estado do 
Rio de Janeiro, podendo, por deliberação da Diretoria, abrir ou encerrar filiais, 
escritórios e outras dependências, no país ou no exterior. Artigo 3º -  
A Companhia tem por objeto: 1) a prestação de serviços auxiliares, inclusive 
consultoria e assessoria administrativa a hospitais, clínicas, casas de saúde, 
centro de diagnósticos, e/ou outros estabelecimentos do gênero, bem como, 
administração em geral; 2) a prestação de serviços: médicos – hospitalares e 
odontológicos de qualquer natureza, categoria ou porte em estabelecimento de 
saúde ou correlatos; procedimentos cirúrgicos, atendimento a urgências, 
consultas, fisioterapia, vacinação, clínica médica domiciliar, diretamente ou 
mediante administração de serviços de terceiros; 3) a prestação de serviços de 
remoção de doentes; 4) a instalação de hospitais, centro de diagnósticos 
médicos e exames laboratoriais, radiológicos, ultra-sonorográficos e 
tomográficos computadorizados; laboratórios de patologia e análises clínicas; 
serviços de ecocardiograma, ultrassonografia, ergometria e hoiter de pressão; 
os serviços de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e métodos de 
diagnósticos por imagem; 5) a companhia realiza promoção de eventos para 
aperfeiçoamento da qualidade técnico-científica; oferecer treinamento 
especializado teórico-prático; incentivar a pesquisa e a publicação de artigos 
médicos; realização de convênios com entidades civis e militares, públicas e 
privadas, para realização de trabalhos médico-científico e desenvolvimento de 
intercâmbio nacional e internacional na área médica; e 6) a participação no 
capital de outras sociedades, no Brasil ou no exterior, na qualidade de quotista 
ou acionista. Artigo 4º - É indeterminado o prazo de duração da Companhia. 
CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES: Artigo 5º - O capital social é de 
R$5.096.840.921,82 (cinco bilhões, noventa e seis milhões, oitocentos e 
quarenta mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos), totalmente 
subscrito e integralizado em moeda nacional e bens, dividido em 5.163.265.047 
(cinco bilhões, cento e sessenta e três milhões, duzentas e sessenta e cinco mil 
e quarenta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Parágrafo 
1º - Cada ação ordinária confere a seu titular o direito a um voto nas deliberações 
da Assembleia Geral. Parágrafo 2º - A Companhia poderá, por deliberação da 
Assembleia Geral, adquirir suas próprias ações, para permanência em 
tesouraria e posterior cancelamento ou alienação, observadas as condições e 
requisitos expressos no artigo 30 da Lei nº 6.404/76 e disposições regulamentares 
aplicáveis. Artigo 6º - Por deliberação da Assembleia Geral, o capital da 
Companhia poderá ser aumentado pela capitalização de lucros acumulados ou 
de reservas. Parágrafo Único - A capitalização poderá ser feita sem modificação 
no número de ações. CAPÍTULO III – ADMINISTRAÇÃO: Artigo 7º -  
A administração da Companhia será exercida pela Diretoria, na forma da lei e 
deste Estatuto. Parágrafo Único - A investidura dos membros da Diretoria nos 
respectivos cargos far-se-á mediante assinatura de termo de posse lavrado em 
livro próprio, dispensada qualquer garantia de gestão. Artigo 8º - A Assembleia 
Geral fixará, de forma individual ou global, a remuneração dos administradores 
da Companhia. SEÇÃO I - Da Diretoria da Companhia: Artigo 9° - A Diretoria 
será composta de, no mínimo 2 (dois), e no máximo 3 (três) membros, acionistas 
ou não, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral, conforme abaixo: (i) 
01 (um) Presidente; (ii) 01 (um) Diretor Financeiro; e (iii) 01 (um) Diretor sem 
designação específica. Parágrafo 1º - O prazo de gestão de cada Diretor será de 
até 3 (três) anos, permitida a reeleição. Parágrafo 2º - Os Diretores, findo o prazo 
de gestão, permanecerão no exercício dos respectivos cargos, até a eleição e 
posse dos novos Diretores. Artigo 10 - Ocorrendo vacância de cargo de Diretor, 
ou impedimento do titular, caberá a Assembleia Geral eleger um novo Diretor ou 
designar o substituto dentre os Diretores restantes, fixando, em qualquer dos 
casos, o prazo de gestão e a respectiva remuneração. Artigo 11 - Compete aos 
Diretores, observadas as disposições legais e estatutárias pertinentes: (i) 
assinar todos os documentos de responsabilidade da Companhia, tais como: 
procurações, cheques, notas promissórias, contratos de empréstimos e outros 
compromissos semelhantes. (ii) administrar e gerir os negócios sociais em geral 
e praticar, para tanto, todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados 
aqueles para os quais, por lei ou pelo presente Estatuto, seja atribuída 
competência à Assembleia Geral; (iii) aprovar qualquer transação que envolva 
valor superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais) relacionadas às operações 
bancárias e/ou financeiras para prestação de qualquer garantias, incluindo, mas 
não se limitando, caução, avais e fianças, a terceiros que não sejam sociedades 
pertencentes ao mesmo grupo societário da Sociedade, bem como para a 
constituição de ônus reais sobre bens ou direitos da Sociedade, com exceção 
das relacionadas a processos de licitação; (iv) aprovar qualquer alienação de 
bens móveis e imóveis ou direitos do ativo permanente cujo valor da alienação 
seja igual ou maior que R$800.000,00 (oitocentos mil reais); (v) dirigir e distribuir 
os serviços e tarefas da administração interna da Companhia; (vi) orientar e 
supervisionar a escrituração contábil da Companhia; e (vii) elaborar o Relatório 
de Administração, contas e demonstrações financeiras da Sociedade, para 
apreciação e deliberação da Assembleia Geral. Artigo 12 - A Companhia será 
representada da seguinte forma: (a) por quaisquer 2 (dois) Diretores, em 
conjunto; (b) por qualquer Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com 
poderes específicos; (c) por 02 (dois) procuradores com poderes específicos, 
em conjunto; (d) por 01 (um) procurador nos mandatos com cláusula “ad judicia”, 
bem como naqueles que demandem poderes específicos por exigência legal ou 
a critério da Companhia. Parágrafo Único – As procurações serão sempre 
outorgadas em nome da Companhia por quaisquer dois Diretores em conjunto. 
Artigo 13 - As procurações outorgadas em nome da Companhia deverão 
especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais, 
terão período de validade limitado a, no máximo, 1 (um) ano. Artigo 14 -  
O endosso de cheques para depósito em contas bancárias em nome da 
Companhia, será assinado na forma do artigo 12 acima. Artigo 15 - É vedado a 
qualquer dos Diretores e procuradores dar fiança, endossar, aceitar ou avalizar 
títulos de qualquer natureza, estranhos aos interesses sociais, em nome da 
Companhia.  No entanto é permitido à Companhia ser garantidora (fiadora ou 
avalista) de obrigações contratuais e/ou financeiras (i) que venham a ser 
assumidas pelas sociedades das quais seja sócia; (ii) que venham a ser 
assumidas por sociedades sob controle comum da Companhia ou (iii) que 
venham a ser assumidas pela controladora da Companhia. Artigo 16 – 
A assembleia Geral fixará, quando for o caso, o montante da participação da 
Diretoria no lucro da Companhia. Artigo 17 - A Diretoria reunir-se-á sempre que 
necessário. CAPÍTULO IV - CONSELHO FISCAL: Artigo 18 - A Companhia 
terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente, o qual poderá ser 
instalado nos exercícios sociais a pedido de acionistas que representem, no 
mínimo, 10% (dez por cento) das ações de emissão da Companhia. Parágrafo 
1º - O Conselho Fiscal será composto de 3 (três) membros, pessoas naturais, 
residentes no país, legalmente qualificados, e igual número de suplentes, os 
quais serão eleitos pela Assembleia Geral, na forma da lei. Parágrafo 2º -  
Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas ou 

impedimentos, pelo respectivo suplente. Parágrafo 3º - Em caso de vacância do 
cargo de membro do Conselho Fiscal, deverá ser eleito novo conselheiro, na 
forma da lei. Parágrafo 4º - Além dos casos de morte, renúncia, destituição e 
outros previstos em lei, operar-se-á a vacância do cargo quando o membro do 
Conselho Fiscal deixar de comparecer, sem justa causa, a 2 (duas) reuniões 
consecutivas ou 3 (três) intercaladas, no exercício anual. Parágrafo 5º -  
Os membros do Conselho Fiscal somente farão jus à remuneração que lhes for 
fixada pela Assembleia Geral durante o período em que o órgão funcionar e 
estiverem no efetivo exercício das funções. Parágrafo 6º - O Conselho Fiscal 
terá as atribuições previstas em lei. CAPÍTULO V - ASSEMBLEIA GERAL: 
Artigo 19 - A Assembleia Geral reunir-se-á: (a) ordinariamente, na forma da lei, 
e (b) extraordinariamente, sempre que, mediante convocação, os interesses 
sociais aconselharem ou exigirem a manifestação dos acionistas. Artigo 20 - 
Além das matérias previstas em lei, competirá à Assembleia Geral resolver os 
casos omissos no presente Estatuto Social, observadas as disposições da Lei 
nº 6.404/76. Artigo 21 - A Assembleia Geral será convocada pela Diretoria da 
Companhia, ou de acordo com os demais casos previstos em lei. Parágrafo 
Único - Em primeira convocação, a Assembleia Geral será instalada com a 
presença de acionistas representando a metade do capital votante mais uma 
ação ordinária da Companhia, exceto nos casos em que a lei exigir quorum 
maior e, em segunda convocação, com qualquer número. Artigo 22 -  
Os anúncios de convocação, publicados na forma e nos termos da lei, conterão, 
além do local, data e hora da Assembleia Geral, a ordem do dia explicitada e, no 
caso de reforma do Estatuto, a indicação da matéria. Artigo 23 - A mesa que 
dirigirá os trabalhos da Assembleia Geral será constituída por um Presidente e 
por um Secretário, escolhidos pelos acionistas presentes. Artigo 24 -  
Os acionistas far-se-ão presentes à Assembleia Geral, pessoalmente ou por 
representante legal constituído há menos de 1 (um) ano e que seja acionista, 
administrador da Companhia ou advogado. Parágrafo Único - Se o acionista se 
fizer representar por representante legal ou por procurador constituído, deverá 
este provar tal qualidade, apresentando ao Presidente da Mesa os documentos 
que o credenciem. Artigo 25 - Todas as deliberações da Assembleia Geral serão 
tomadas pelo voto de acionistas representando a maioria do capital votante 
presente à Assembleia Geral, ressalvado o disposto em lei. Artigo 26 - Dos 
trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata em livro próprio, 
assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes, que 
representem, no mínimo, a maioria necessária para as deliberações tomadas. 
CAPÍTULO VI - Exercício Social, Balanço, Lucros e sua Aplicação:  
Artigo 27 - O exercício social terá a duração de um ano, terminando no dia 31 
de dezembro. Artigo 28 - Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará 
elaborar, com base na escrituração mercantil da Companhia, as seguintes 
demonstrações financeiras, exprimindo com clareza a situação do patrimônio 
da Companhia e as mutações ocorridas no exercício: I – Balanço Patrimonial; II 
– Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados; III – Demonstração do 
Resultado do Exercício; e IV – Demonstração dos Fluxos de Caixa. Artigo 29 -  
O resultado apurado, após dedução dos prejuízos acumulados – se houver – e 
da provisão para o imposto de renda e para a contribuição social sobre o lucro, 
constituirá o lucro líquido do exercício. Artigo 30 - Do lucro líquido do exercício, 
5% (cinco por cento) serão aplicados na constituição da reserva legal – até que 
a mesma atinja 20% (vinte por cento) do capital social –, e até 70% (setenta por 
cento) terá a destinação que lhe for atribuído pela assembleia geral. Artigo 31 
- A Companhia distribuirá anualmente como dividendo obrigatório 25% (vinte e 
cinco por cento) do lucro líquido definido no artigo 29 deste Estatuto, diminuído 
ou acrescido dos seguintes valores: (i) cota destinada à constituição da reserva 
legal; (ii) importância destinada à formação de reservas para contingências e 
reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores; e (iii) lucros 
a realizar transferidos para a respectiva reserva e lucros anteriormente 
registrados nessa reserva que tenham sido realizados no exercício. Parágrafo 
1º - O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no exercício social em 
que os órgãos da administração informarem à Assembleia Geral Ordinária ser 
ele incompatível com a situação financeira da Companhia. Parágrafo 2º -  
A Companhia, por deliberação da Assembleia Geral, poderá pagar juros sobre o 
capital próprio, imputando-se o valor dos juros pagos ou creditados ao valor dos 
dividendos. Artigo 32 - Os dividendos ou juros sobre o capital próprio serão 
pagos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de deliberação 
de seu pagamento, prescrevendo o direito ao seu recebimento, por parte do 
acionista que não o exercer, no prazo de 3 (três) anos, a contar da data de início 
de pagamento de cada dividendo ou juros. Artigo 33 - A Companhia poderá 
levantar balanços intermediários, mensais, bimestrais, trimestrais ou semestrais 
para a verificação dos negócios sociais e distribuição de dividendos com base 
nos lucros apurados nesses balanços intermediários, desde que obedecidas as 
disposições legais em vigor. CAPÍTULO VII - Liquidação, Dissolução e 
Extinção: Artigo 34 - A Companhia entra em liquidação, dissolução e extinção 
nos casos previstos em lei ou neste Estatuto. Parágrafo Único - A Assembleia 
Geral nomeará o liquidante e determinará o modo de liquidação e a instalação 
do Conselho Fiscal, que deve funcionar durante o período de liquidação. 
CAPÍTULO VIII - Disposições Finais e Transitórias: Artigo 35 - A Companhia 
observará os acordos de acionistas que venham a ser arquivados em sua sede, 
sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembleia 
Geral acatar declaração de voto de qualquer acionista, signatário de acordo de 
acionistas devidamente arquivado na sede social, que for proferida em 
desacordo com o que tiver sido ajustado no referido acordo, sendo também 
expressamente vedado à Companhia aceitar e proceder à transferência de 
ações e/ou à oneração e/ou à cessão de direito de preferência à subscrição de 
ações e/ou de outros valores mobiliários que não respeitar aquilo que estiver 
previsto e regulado em acordo de acionistas. BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE 
AUMENTO DE CAPITAL HOMOLOGADO NA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2022 - 
Subscritor: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., com sede 
na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, 6º ao 21º andares, Torre B, 
Empreendimento EZ Towers, Vila São Francisco, CEP 04711-904, cidade e 
estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.309.127/0001-79, 
representada na forma de seu estatuto social. Total de ações ordinárias 
emitidas: 355.195.072 (trezentos e cinquenta e cinco milhões, cento e noventa 
e cinco mil e setenta e duas). Preço unitário da ação e valor total da emissão: 
R$0,8774896511505118 por ação ordinária, no valor total de R$311.680.000,00 
(trezentos e onze milhões, seiscentos e oitenta mil reais). Valor Integralizado: 
R$311.680.000,00 (trezentos e onze milhões, seiscentos e oitenta mil reais). 
Forma de Integralização: Através de capitalização de adiantamento para 
futuro aumento de capital – AFAC detido pela acionista AMIL contra a Esho. Rio 
de Janeiro, 04 de fevereiro de 2022. ESHO – EMPRESA DE SERVIÇOS 
HOSPITALARES S.A. – MARCO AURELIO DE ALVIM COSTA e RICARDO 
HAJIME YOSHIO WATANABE E AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA 
INTERNACIONAL S.A. – EDVALDO SANTIAGO VIEIRA e RICARDO SANTOS 
MORAES DE BURGOS. JUCERJA n. 00004779235, em 21/02/2022. Jorge 
Paulo Magdaleno Filho – Secretário Geral.

Governo divulga portaria 
sobre Seguro Rural

Brokerlink Conference reúne 300 líderes que 
movimentam US$ 40 bi em prêmios anuais

Indenização por perda de safra devido eventos climáticos

No primeiro tri-
mestre deste ano 
esse tipo de se-

guro apresentou crescimen-
to de 50,3% em relação ao 
primeiro trimestre de 2021 
em decorrência, principal-
mente, do aumento da de-
manda.

Com o Programa de 
Subvenção ao Prêmio do 
Seguro Rural (PSR) para o 
exercício de 2022, divulga-
do pelo Ministério da Agri-
cultura no último dia 17, 
um maior número de pro-
dutores poderá contratar o 
seguro rural, que cumpre 
importante papel no cam-
po, sobretudo quando suas 
garantias alcançam peque-
nos e médios produtores 
rurais.

“A medida deve ajudar 
na expansão do seguro ru-
ral, justamente por reduzir 
seus custos de aquisição pe-
los produtores. O seguro é 
vital para mitigar os riscos 
que envolvem as atividades 
agrícolas”, afirma Dyo-
go Oliveira, presidente da 
Confederação Nacional das 
Seguradoras (CNseg).

Segundo o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), o 
Programa de Subvenção 
ao Prêmio do Seguro Ru-
ral (PSR) para o exercício 
de 2022 deverá garantir a 
contratação de aproximada-
mente 140 mil apólices de 
seguro rural em todo o país.

De acordo com o Mapa, 
do orçamento já disponibili-

zado, R$ 500 milhões serão 
para as culturas de inverno 
(milho 2ª safra, trigo e de-
mais grãos de inverno), R$ 
324 milhões para os grãos de 
verão, R$ 72 milhões para as 
frutas, R$ 12 milhões para a 
modalidade pecuária, R$ 2 
milhões para a modalidade 
de florestas e R$ 80 milhões 
para as demais culturas.

Atualmente, 16 segura-
doras estão habilitadas a 
operar no PSR, de acordo 
com o governo. No ano 
passado, as indenizações 
pagas no seguro rural so-
maram R$ 5,4 bilhões. Já no 
primeiro trimestre do ano 
as seguradoras já pagaram 
R$ 5,8 bilhões em indeniza-
ções a produtores, de acor-
do com o Mapa.

A Brokerslink Con-
ference tem os 
dias 25 e 26 de 

maio fechados exclusiva-
mente para parceiros e 
membros. Nesta quarta-
feira a data foi marcada 
por um almoço de boas-
vindas seguido de reunião 
entre os acionistas e um 
coquetel de recepção para 
aquecer o networking.

Nesta quinta-feira a ma-
nhã inicia com painéis de 
update sobre novos mem-
bros da rede e business 
cases registrados nas dife-
rentes regiões em que os 
afiliados da Global Broking 
Company atuam. Em se-
guida, a programação abre 
espaço para palestras so-
bre Diversidade e Inclusão, 
Tecnologia e demais pautas.

A agenda é aberta tam-
bém a Guests previamente 
inscritos e conta com pai-
néis com temas voltados a 
assuntos em voga em di-
ferentes mercados, como 
Geopolítica, NFTs, aviação 
e engenharia aeroespacial, 
ESG e muito mais. O dia 
também é marcado por 
uma mesa redonda de Risk 
Managers e pela revelação 
de uma das informações 
mais esperadas do evento: o 
local da conferência do ano 
seguinte.

Uma das principais no-
vidades da edição 2022 da 
Brokerslink Conference é 
o painel B.Tech. A ser re-
alizado nesta quinta-feira, 
o momento reunirá par-
ceiros especializados em 
tecnologias que potenciali-

zam as soluções oferecidas 
pelas brokers ao redor do 
mundo, seja direta ou indi-
retamente.

Entre os destaques, há 
empresas portuguesas de 
gestão de informação, au-
tomação de dados e ferra-
mentas multicálculo desti-
nadas a demonstrar como 
catalisar o potencial de se-
guradoras, resseguradoras e 
corretoras. 

Como marca presente 
na gênese do Grupo MDS, 
a Brokerslink partilha de 
um DNA marcado por 
cultura, educação e entre-
tenimento, portanto, os 
dias da conferência serão 
permeados por passagens 
pelo Palácio da Bolsa, Casa 
da Música e museu World 
of  Wine.
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ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ/MF nº 29.435.005/0001-29 - NIRE 33.3.0029696-4

Companhia Fechada
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Realizada em 29 de abril de 2022
1. Data, Hora e Local: Às 11:00 horas do dia 29 de abril de 2022, na sede 
da ESHO – Empresa de Serviços Hospitalares S.A. (“Esho” ou “Companhia”), 
localizada na Avenida Barão de Tefé nº 34, 5º ao 12º andares, Bairro Saúde, Rio 
de Janeiro/RJ, CEP 20.220-460. 2. Convocação: Convocados os acionistas 
da Companhia, mediante Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do 
Estado do Rio de Janeiro e Jornal Monitor Mercantil nas edições dos dias 05, 
06 e 07 de abril de 2022. 3. Aviso aos Acionistas: Publicação de Aviso aos 
Acionistas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal Monitor 
Mercantil nas edições dos dias 07, 08 e 09 de março de 2022, respectivamente, 
em atendimento ao disposto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76. 4. Presença: 
Compareceu a acionista representante de mais de 99% do capital social 
subscrito e integralizado da Companhia, conforme se verifica das assinaturas 
lançadas na Lista de Presença de Acionistas da Companhia. 5. Mesa: 
Presidente: Ricardo Hajime Yoshio Watanabe; Secretária: Deborah Victalino 
Ganzarolli de Almeida. 6. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 6.1. 
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre o 
relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia 
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; 6.2. 
Deliberar sobre a proposta da administração para contabilização do resultado 
apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; 6.3. Fixar o 
montante global de remuneração dos diretores da Companhia para o exercício 
de 2022; Em Assembleia Geral Extraordinária: 6.4. Homologar o aumento do 
capital social da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária 
da Companhia realizada em 04/02/2022 e a consequente alteração do caput 
do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; 6.5. Deliberar sobre novo 
aumento do capital social da Companhia; e 6.6. Consolidar o Estatuto Social da 
Companhia. 7. Deliberações: O Sr. Presidente registrou que em atendimento 
ao disposto no art. 133 da Lei nº 6.404/76, foram publicados no Jornal Monitor 
Mercantil na edição do dia 20 de abril de 2022, o Relatório da Administração 
e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2021. Em continuidade, com relação às matérias 
de i) Assembleia Geral Ordinária: 7.1. Após exame e discussão, foi aprovado 
o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia 
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. 7.2. Foi 
aprovada a proposta da Administração para a destinação do prejuízo líquido 
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 no valor de R$ 
221.832.435,42 (duzentos e vinte e um milhões, oitocentos e trinta e dois 
mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos), da 
seguinte forma:

Contabilização do Prejuízo apurado no Exercício Social
findo em 31.12.2021 (R$)

Saldo de Prejuízos Acumulados em 31.12.2020 (103.359.559,23)
Prejuízo Apurado no Exercício Encerrado em 31.12.2021 (221.832.435,42)
Saldo de Prejuízos Acumulados em 31.12.2021 (325.191.994,65)
7.3. Foi aprovado que os diretores não receberão remuneração pela Companhia 
no exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022. Em 
continuidade, com relação às matérias de (ii) Em Assembleia Geral 
Extraordinária: 7.4. A acionista homologou o aumento do capital social da 
Companhia, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
04/02/2022, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de 
Janeiro sob o nº 00004779235 em 21/02/2022 e cujo Aviso aos Acionistas foi 
publicado nos jornais Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Monitor 
Mercantil em 17/02/2022, sendo o referido aumento no valor de R$ 
145.330.000,00 (cento e quarenta e cinco milhões, trezentos e trinta mil reais), 
com a emissão de 177.855.340 (cento e setenta e sete milhões, oitocentas e 
cinquenta e cinco mil e trezentos e quarenta) novas ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 
0,817124746970209 por ação, homologando ainda a consequente alteração do 
caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, conforme abaixo: “Artigo 5º 
- O capital social é de R$ 5.242.170.921,82 (cinco bilhões, duzentos e quarenta 
e dois milhões, cento e setenta mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e dois 
centavos), totalmente subscrito e integralizado em moeda nacional e bens, 
dividido em 5.341.120.387 (cinco bilhões, trezentas e quarenta e uma milhões, 
cento e vinte mil, trezentas e oitenta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal. (...)” 7.4.1. Tendo em vista o acima exposto, o referido aumento 
de capital foi subscrito na forma do boletim de subscrição que integra esta ata 
como Anexo I. 7.5. Ato contínuo, foi aprovada a pretensão para um novo 
aumento do capital social da Companhia no valor total de R$ 146.000.000,00 
(cento e quarenta e seis milhões de reais), passando o mesmo de 
R$ 5.242.170.921,82 (cinco bilhões, duzentos e quarenta e dois milhões, cento 
e setenta mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos) para R$ 
5.388.170.921,82 (cinco bilhões, trezentos e oitenta e oito milhões, cento e 
setenta mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos), mediante 
a emissão de 178.621.366 (cento e setenta e oito milhões, seiscentas e vinte e 
uma mil, trezentas e sessenta e seis) novas ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,817371424290647 por ação, 
na forma do §1º, inciso II, do art. 170 da Lei 6.404/76. As ações a serem emitidas 
em função do aumento do capital ora pretendido serão subscritas e integralizadas 
pela acionista AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., com sede 
na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, 6º ao 21º andares, Torre B, 
Empreendimento EZ Towers, Vila São Francisco, CEP 04711-904, cidade e 
estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.309.127/0001-79 
(“AMIL”), mediante capitalização de adiantamento para futuro aumento de 
capital (AFAC), detido pela acionista AMIL contra a Companhia. As novas ações 
a serem emitidas terão as mesmas características e vantagens das ações 
ordinárias atualmente existentes, conforme artigo 5º do estatuto social da 
Companhia, participando em igualdade de condições, a todos os benefícios, 
inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser 
aprovadas. 7.5.1. Os acionistas minoritários da Companhia têm assegurado o 
seu direito de preferência à subscrição de ações, na proporção de suas 
respectivas participações no capital social da Companhia, no prazo de 30 
(trinta) dias a contar da publicação de Aviso aos Acionistas nos jornais de 
publicação da Companhia, quais sejam: Diário Oficial do Estado do Rio de 
Janeiro e Monitor Mercantil. Os acionistas que se manifestarem pela subscrição 
das novas ações deverão, neste prazo, formalizar o seu interesse mediante 
comunicação por escrito à administração da Companhia, ocasião em que se 
formalizará a subscrição das ações, pagando no ato da subscrição o preço 
unitário de emissão no valor de R$ 0,817371424290647. 7.5.2. Decorrido o 
prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do Aviso aos Acionistas, será 
realizada uma nova Assembleia Geral para efetivar o aumento do capital social 
deliberado no item 7.5 acima. 7.5.3. A pretensão quanto ao aumento do capital 
deliberado no item 7.5. não será efetivada de imediato, somente ocorrerá após 
a realização de nova assembleia geral, que dentre outros assuntos, efetivará o 
aumento de capital social de R$ 5.242.170.921,82 (cinco bilhões, duzentos e 
quarenta e dois milhões, cento e setenta mil, novecentos e vinte e um reais e 
oitenta e dois centavos) para R$ 5.388.170.921,82 (cinco bilhões, trezentos e 

oitenta e oito milhões, cento e setenta mil, novecentos e vinte e um reais e 
oitenta e dois centavos) e alteração do artigo quinto do Estatuto Social. 7.6. A 
acionista aprovou a consolidação do Estatuto Social que fica arquivado na sede 
da Companhia. 8. Encerramento: Não havendo nenhuma manifestação, o Sr. 
Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura 
da presente Ata, que, lida e aprovada, foi devidamente assinada pela acionista 
presente e pelos integrantes da mesa da Assembleia Geral. Certifico que a 
presente é a cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 29 de abril 
de 2022. Ricardo Hajime Yoshio Watanabe – Presidente e Deborah Victalino 
Ganzarolli de Almeida – Secretária. ESTATUTO SOCIAL DA ESHO - EMPRESA 
DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. - CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, 
SEDE, FORO, OBJETO E PRAZO: Artigo 1º - ESHO - EMPRESA DE 
SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. é uma sociedade anônima que se rege por 
este estatuto e pelos dispositivos legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º - A 
Companhia tem sede e foro na cidade do Rio de janeiro, estado do Rio de 
Janeiro, podendo, por deliberação da Diretoria, abrir ou encerrar filiais, 
escritórios e outras dependências, no país ou no exterior. Artigo 3º - A 
Companhia tem por objeto: 1) a prestação de serviços auxiliares, inclusive 
consultoria e assessoria administrativa a hospitais, clínicas, casas de saúde, 
centro de diagnósticos, e/ou outros estabelecimentos do gênero, bem como, 
administração em geral; 2) a prestação de serviços: médicos – hospitalares e 
odontológicos de qualquer natureza, categoria ou porte em estabelecimento de 
saúde ou correlatos; procedimentos cirúrgicos, atendimento a urgências, 
consultas, fisioterapia, vacinação, clínica médica domiciliar, diretamente ou 
mediante administração de serviços de terceiros; 3) a prestação de serviços de 
remoção de doentes; 4) a instalação de hospitais, centro de diagnósticos 
médicos e exames laboratoriais, radiológicos, ultra-sonorográficos e 
tomográficos computadorizados; laboratórios de patologia e análises clínicas; 
serviços de ecocardiograma, ultrassonografia, ergometria e hoiter de pressão; 
os serviços de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e métodos de 
diagnósticos por imagem; 5) a companhia realiza promoção de eventos para 
aperfeiçoamento da qualidade técnico-científica; oferecer treinamento 
especializado teórico-prático; incentivar a pesquisa e a publicação de artigos 
médicos; realização de convênios com entidades civis e militares, públicas e 
privadas, para realização de trabalhos médico-científico e desenvolvimento de 
intercâmbio nacional e internacional na área médica; e 6) a participação no 
capital de outras sociedades, no Brasil ou no exterior, na qualidade de quotista 
ou acionista. Artigo 4º - É indeterminado o prazo de duração da Companhia. 
CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES: Artigo 5º - O capital social é de 
R$ 5.242.170.921,82 (cinco bilhões, duzentos e quarenta e dois milhões, cento 
e setenta mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos), totalmente 
subscrito e integralizado em moeda nacional e bens, dividido em 5.341.120.387 
(cinco bilhões, trezentas e quarenta e uma milhões, cento e vinte mil, trezentas 
e oitenta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Parágrafo 
1º - Cada ação ordinária confere a seu titular o direito a um voto nas deliberações 
da Assembleia Geral. Parágrafo 2º - A Companhia poderá, por deliberação da 
Assembleia Geral, adquirir suas próprias ações, para permanência em 
tesouraria e posterior cancelamento ou alienação, observadas as condições e 
requisitos expressos no artigo 30 da Lei nº 6.404/76 e disposições regulamentares 
aplicáveis. Artigo 6º -  Por deliberação da Assembleia Geral, o capital da 
Companhia poderá ser aumentado pela capitalização de lucros acumulados ou 
de reservas. Parágrafo Único -  A capitalização poderá ser feita sem modificação 
no número de ações. CAPÍTULO III – ADMINISTRAÇÃO: Artigo 7º - A 
administração da Companhia será exercida pela Diretoria, na forma da lei e 
deste Estatuto. Parágrafo Único - A investidura dos membros da Diretoria nos 
respectivos cargos far-se-á mediante assinatura de termo de posse lavrado em 
livro próprio, dispensada qualquer garantia de gestão. Artigo 8º - A Assembleia 
Geral fixará, de forma individual ou global, a remuneração dos administradores 
da Companhia. SEÇÃO I - Da Diretoria da Companhia: Artigo 9° - A Diretoria 
será composta de, no mínimo 2 (dois), e no máximo 3 (três) membros, acionistas 
ou não, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral, conforme abaixo: (i) 
01 (um) Presidente; (ii) 01 (um) Diretor Financeiro; e (iii) 01 (um) Diretor sem 
designação específica. Parágrafo 1º - O prazo de gestão de cada Diretor será 
de até 3 (três) anos, permitida a reeleição. Parágrafo 2º - Os Diretores, findo o 
prazo de gestão, permanecerão no exercício dos respectivos cargos, até a 
eleição e posse dos novos Diretores. Artigo 10 - Ocorrendo vacância de cargo 
de Diretor, ou impedimento do titular, caberá a Assembleia Geral eleger um novo 
Diretor ou designar o substituto dentre os Diretores restantes, fixando, em 
qualquer dos casos, o prazo de gestão e a respectiva remuneração. Artigo 11 
- Compete aos Diretores, observadas as disposições legais e estatutárias 
pertinentes: (i) assinar todos os documentos de responsabilidade da Companhia, 
tais como: procurações, cheques, notas promissórias, contratos de empréstimos 
e outros compromissos semelhantes. (ii) administrar e gerir os negócios sociais 
em geral e praticar, para tanto, todos os atos necessários ou convenientes, 
ressalvados aqueles para os quais, por lei ou pelo presente Estatuto, seja 
atribuída competência à Assembleia Geral; (iii) aprovar qualquer transação que 
envolva valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) relacionadas às 
operações bancárias e/ou financeiras para prestação de qualquer garantias, 
incluindo, mas não se limitando, caução, avais e fianças, a terceiros que não 
sejam sociedades pertencentes ao mesmo grupo societário da Sociedade, bem 
como para a constituição de ônus reais sobre bens ou direitos da Sociedade, 
com exceção das relacionadas a processos de licitação; (iv) aprovar qualquer 
alienação de bens móveis e imóveis ou direitos do ativo permanente cujo valor 
da alienação seja igual ou maior que R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais); (v) 
dirigir e distribuir os serviços e tarefas da administração interna da Companhia; 
(vi) orientar e supervisionar a escrituração contábil da Companhia; e (vii) 
elaborar o Relatório de Administração, contas e demonstrações financeiras da 
Sociedade, para apreciação e deliberação da Assembleia Geral. Artigo 12 - A 
Companhia será representada da seguinte forma: (a) por quaisquer 2 (dois) 
Diretores, em conjunto; (b) por qualquer Diretor em conjunto com 1 (um) 
procurador com poderes específicos; (c) por 02 (dois) procuradores com 
poderes específicos, em conjunto; e (d) por 01 (um) procurador nos mandatos 
com cláusula “ad judicia”, bem como naqueles que demandem poderes 
específicos por exigência legal ou a critério da Companhia. Parágrafo Único – 
As procurações serão sempre outorgadas em nome da Companhia por 
quaisquer dois Diretores em conjunto. Artigo 13 - As procurações outorgadas 
em nome da Companhia deverão especificar os poderes conferidos e, com 
exceção daquelas para fins judiciais, terão período de validade limitado a, no 
máximo, 1 (um) ano. Artigo 14 - O endosso de cheques para depósito em 
contas bancárias em nome da Companhia, será assinado na forma do artigo 12 
acima. Artigo 15 - É vedado a qualquer dos Diretores e procuradores dar fiança, 
endossar, aceitar ou avalizar títulos de qualquer natureza, estranhos aos 
interesses sociais, em nome da Companhia.  No entanto é permitido à 
Companhia ser garantidora (fiadora ou avalista) de obrigações contratuais e/ou 
financeiras (i) que venham a ser assumidas pelas sociedades das quais seja 
sócia; (ii) que venham a ser assumidas por sociedades sob controle comum da 
Companhia ou (iii) que venham a ser assumidas pela controladora da 
Companhia. Artigo 16 –A assembleia Geral fixará, quando for o caso, o 
montante da participação da Diretoria no lucro da Companhia. Artigo 17 - A 
Diretoria reunir-se-á sempre que necessário. CAPÍTULO IV - CONSELHO 
FISCAL: Artigo 18 - A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento 
não permanente, o qual poderá ser instalado nos exercícios sociais a pedido de 

acionistas que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) das ações de 
emissão da Companhia. Parágrafo 1º - O Conselho Fiscal será composto de 3 
(três) membros, pessoas naturais, residentes no país, legalmente qualificados, 
e igual número de suplentes, os quais serão eleitos pela Assembleia Geral, na 
forma da lei. Parágrafo 2º - Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, 
em suas faltas ou impedimentos, pelo respectivo suplente. Parágrafo 3º - Em 
caso de vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, deverá ser eleito 
novo conselheiro, na forma da lei. Parágrafo 4º - Além dos casos de morte, 
renúncia, destituição e outros previstos em lei, operar-se-á a vacância do cargo 
quando o membro do Conselho Fiscal deixar de comparecer, sem justa causa, 
a 2 (duas) reuniões consecutivas ou 3 (três) intercaladas, no exercício anual. 
Parágrafo 5º - Os membros do Conselho Fiscal somente farão jus à remuneração 
que lhes for fixada pela Assembleia Geral durante o período em que o órgão 
funcionar e estiverem no efetivo exercício das funções. Parágrafo 6º - O 
Conselho Fiscal terá as atribuições previstas em lei. CAPÍTULO V - 
ASSEMBLEIA GERAL: Artigo 19 - A Assembleia Geral reunir-se-á: (a) 
ordinariamente, na forma da lei, e (b) extraordinariamente, sempre que, 
mediante convocação, os interesses sociais aconselharem ou exigirem a 
manifestação dos acionistas. Artigo 20 - Além das matérias previstas em lei, 
competirá à Assembleia Geral resolver os casos omissos no presente Estatuto 
Social, observadas as disposições da Lei nº 6.404/76. Artigo 21 - A Assembleia 
Geral será convocada pela Diretoria da Companhia, ou de acordo com os 
demais casos previstos em lei. Parágrafo Único - Em primeira convocação, a 
Assembleia Geral será instalada com a presença de acionistas representando 
a metade do capital votante mais uma ação ordinária da Companhia, exceto nos 
casos em que a lei exigir quorum maior e, em segunda convocação, com 
qualquer número. Artigo 22 - Os anúncios de convocação, publicados na forma 
e nos termos da lei, conterão, além do local, data e hora da Assembleia Geral, a 
ordem do dia explicitada e, no caso de reforma do Estatuto, a indicação da 
matéria. Artigo 23 - A mesa que dirigirá os trabalhos da Assembleia Geral será 
constituída por um Presidente e por um Secretário, escolhidos pelos acionistas 
presentes. Artigo 24 - Os acionistas far-se-ão presentes à Assembleia Geral, 
pessoalmente ou por representante legal constituído há menos de 1 (um) ano e 
que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado. Parágrafo Único 
- Se o acionista se fizer representar por representante legal ou por procurador 
constituído, deverá este provar tal qualidade, apresentando ao Presidente da 
Mesa os documentos que o credenciem. Artigo 25 - Todas as deliberações da 
Assembleia Geral serão tomadas pelo voto de acionistas representando a 
maioria do capital votante presente à Assembleia Geral, ressalvado o disposto 
em lei. Artigo 26 - Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será 
lavrada ata em livro próprio, assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas 
presentes, que representem, no mínimo, a maioria necessária para as 
deliberações tomadas. CAPÍTULO VI - Exercício Social, Balanço, Lucros e 
sua Aplicação: Artigo 27 - O exercício social terá a duração de um ano, 
terminando no dia 31 de dezembro. Artigo 28 - Ao fim de cada exercício social, 
a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da Companhia, as 
seguintes demonstrações financeiras, exprimindo com clareza a situação do 
patrimônio da Companhia e as mutações ocorridas no exercício: I – Balanço 
Patrimonial; II – Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados; III – 
Demonstração do Resultado do Exercício; e IV – Demonstração dos Fluxos de 
Caixa. Artigo 29 - O resultado apurado, após dedução dos prejuízos acumulados 
– se houver – e da provisão para o imposto de renda e para a contribuição social 
sobre o lucro, constituirá o lucro líquido do exercício. Artigo 30 - Do lucro líquido 
do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados na constituição da reserva 
legal – até que a mesma atinja 20% (vinte por cento) do capital social –, e até 
70% (setenta por cento) terá a destinação que lhe for atribuído pela assembleia 
geral. Artigo 31 - A Companhia distribuirá anualmente como dividendo 
obrigatório 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido definido no artigo 29 
deste Estatuto, diminuído ou acrescido dos seguintes valores: (i) cota destinada 
à constituição da reserva legal; (ii) importância destinada à formação de 
reservas para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em 
exercícios anteriores; e (iii) lucros a realizar transferidos para a respectiva 
reserva e lucros anteriormente registrados nessa reserva que tenham sido 
realizados no exercício. Parágrafo 1º - O dividendo previsto neste artigo não 
será obrigatório no exercício social em que os órgãos da administração 
informarem à Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação 
financeira da Companhia. Parágrafo 2º - A Companhia, por deliberação da 
Assembleia Geral, poderá pagar juros sobre o capital próprio, imputando-se o 
valor dos juros pagos ou creditados ao valor dos dividendos. Artigo 32 - Os 
dividendos ou juros sobre o capital próprio serão pagos no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, a contar da data de deliberação de seu pagamento, 
prescrevendo o direito ao seu recebimento, por parte do acionista que não o 
exercer, no prazo de 3 (três) anos, a contar da data de início de pagamento de 
cada dividendo ou juros. Artigo 33 - A Companhia poderá levantar balanços 
intermediários, mensais, bimestrais, trimestrais ou semestrais para a verificação 
dos negócios sociais e distribuição de dividendos com base nos lucros apurados 
nesses balanços intermediários, desde que obedecidas as disposições legais 
em vigor. CAPÍTULO VII - Liquidação, Dissolução e Extinção: Artigo 34 - A 
Companhia entra em liquidação, dissolução e extinção nos casos previstos em 
lei ou neste Estatuto. Parágrafo Único - A Assembleia Geral nomeará o liquidante 
e determinará o modo de liquidação e a instalação do Conselho Fiscal, que deve 
funcionar durante o período de liquidação. CAPÍTULO VIII - Disposições 
Finais e Transitórias: Artigo 35 - A Companhia observará os acordos de 
acionistas que venham a ser arquivados em sua sede, sendo expressamente 
vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral acatar declaração 
de voto de qualquer acionista, signatário de acordo de acionistas devidamente 
arquivado na sede social, que for proferida em desacordo com o que tiver sido 
ajustado no referido acordo, sendo também expressamente vedado à 
Companhia aceitar e proceder à transferência de ações e/ou à oneração e/ou à 
cessão de direito de preferência à subscrição de ações e/ou de outros valores 
mobiliários que não respeitar aquilo que estiver previsto e regulado em acordo 
de acionistas. *** BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AUMENTO DE CAPITAL 
HOMOLOGADO NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022: Subscritor: AMIL ASSISTÊNCIA 
MÉDICA INTERNACIONAL S.A., com sede na Rua Arquiteto Olavo Redig de 
Campos, nº 105, 6º ao 21º andares, Torre B, Empreendimento EZ Towers, Vila 
São Francisco, CEP 04711-904, cidade e estado de São Paulo, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 29.309.127/0001-79, representada na forma de seu estatuto 
social. Total de ações ordinárias emitidas: 177.855.340 (cento e setenta e 
sete milhões, oitocentas e cinquenta e cinco mil e trezentos e quarenta). Preço 
unitário da ação e valor total da emissão: R$ 0,817124746970209 por ação 
ordinária e R$ 145.330.000,00 (cento e quarenta e cinco milhões, trezentos e 
trinta mil reais). Valor Integralizado: R$ 145.330.000,00 (cento e quarenta e 
cinco milhões, trezentos e trinta mil reais). Forma de Integralização: Através 
de capitalização de adiantamento para futuro aumento de capital – AFAC detido 
pela acionista AMIL contra a Esho. Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022. ESHO 
– EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – Marco Aurélio de Alvim 
Costa e Ricardo Hajime Yoshio Watanabe e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA 
INTERNACIONAL S.A. – Edvaldo Santiago Vieira e Ricardo Santos Moraes de 
Burgos. JUCERJA n. 00004897232, em 18/05/2022. Jorge Paulo Magdaleno 
Filho – Secretário Geral.

Grupo H&H se destaca 
entre as dez corretoras com 
qualidade no atendimento

O Grupo H&H ob-
teve um dos me-
lhores posiciona-

mento, entre corretoras do 
Brasil no ranking de quali-
dade de atendimento rea-
lizado pelo Reclame Aqui, 
através de um levantamento 
realizado pela TEx, insur-
tech especializada em solu-
ções online para o mercado 
segurador. O índice baseia-
se na nota atribuída pela so-
lução de eventuais reclama-
ções dos consumidores.

A evolução é fruto de um 
trabalho intensivo de capa-
citação e alinhamento entre 
os times de vendas, marke-
ting e pós-venda, que atuam 
nas duas divisões digitais do 
grupo H&H, a Seguro10 e 
a Seguroclic, especializadas 
em distribuição de seguros 
on line e a Q+ Consultoria, 
com sua divisão de treina-

mento para corretoras, o 
Mentor do Corretor.

Para o CEO do Grupo 
H&H, Richard Furck, aten-
der as necessidades do segu-
rado com precisão e colocar 
em prática todo o planeja-
mento das ações, foram 
essenciais para atingir esse 
resultado. “O Grupo H&H 
Corretora se destaca entre 
as dez corretoras do Brasil, 
com melhor posicionamen-
to em ranking de qualidade 
de atendimento, realizado 
pelo Reclame Aqui. A TEx 
Tecnologia publicou recen-
temente esse estudo, base-
ado na nota atribuída pela 
solução das eventuais recla-
mações dos consumidores. 
Nosso resultado é fruto de 
uma cultura voltada para as 
necessidades do consumi-
dor de seguros brasileiro”, 
concluiu.

CNseg divulga novos presidentes das Comissões Temáticas

A CNseg conta com 17 
Comissões Temáti-
cas ativas, que reú-

nem quase 500 integrantes de 
empresas do setor segurador, 
filiadas a uma das Federações 
que compõem a Confede-
ração – FenSeg, FenaPre-
vi, FenaSaúde e FenaCap. 
No último dia 28 de abril, o 
Conselho Diretor da CNseg 
– formado pelos presidentes 
e CEOs das seguradoras – 
aprovou os nomes indicados 
para as presidências dessas 
Comissões no triênio 2022-
2025. As comissões têm co-
mo atribuição a apreciação 
de assuntos relacionados às 
atividades de interesse geral 
do setor segurador e de as-
suntos pertinentes a mais de 
uma Federação, propondo 
e encaminhando matérias e 
trabalhos técnicos.

O trabalho desenvolvido 
por essas Comissões en-
volve, por exemplo, a ava-
liação de impacto de novas 
normas regulatórias ou a 
proposição de iniciativas 
a serem promovidas pela 
CNseg em prol do aprimo-
ramento do setor de segu-

ros, previdência privada, 
saúde suplementar e capi-
talização. De caráter con-
sultivo, essas Comissões 
têm suas recomendações 
condicionadas à aprovação 
do Conselho Diretor da 
CNseg, reunindo-se remota 
ou presencialmente - geral-
mente, uma vez ao mês.

Podem ser constituídos, 
no âmbito das Comissões 
Temáticas, Grupos de Tra-
balho específicos (GTs) para 
tratar de assuntos de interes-
se do setor segurador que 
exijam análise técnica mais 
apurada. Esses Grupos de 
Trabalho podem ter caráter 
temporário ou permanente, 
dependendo da natureza e 
relevância do tema tratado.

Os três anos de mandato 
dos Presidentes das Comis-
sões são coincidentes com 
os do Conselho Diretor da 
Confederação, sendo admi-
tida a recondução ao car-
go. Assim como os demais 
membros das comissões, 
os presidentes não recebem 
qualquer remuneração da 
CNseg para participarem 
desses grupos.

Comissões Técnicas

Veja a lista dos novos 
presidentes de Comissões 
Temáticas da CNseg:

1. Comissão Atuarial 
(CAT): Marcos Vinícius Spi-
guel (Prudential do Brasil);

2. Comissão de Adminis-
tração e Finanças (CAF): Ro-
drigo Andrade de Morais 
(Itaú Vida e Previdência);

3. Comissão de Assuntos 
Fiscais (CAFIS): Valter De-
peron (Swiss Re);

4. Comissão de Gover-
nança e Compliance (CGC): 
Eugênio Duque Estrada Fe-
lipe (Mongeral EAGON):

5. Comissão de Gestão de 
Risco (CGR): Laurindo Lou-
renço dos Anjos (XS3 Segu-
ros);

6. Comissão de Investi-
mentos (CINV): John Liu 
(Zurich Santander);

7. Comissão de Proces-
sos e Tecnologia da Infor-
mação (CPTI): José Camilo 
Ciuffatelli (Tokio Marine);

8. Comissão de Ressegu-
ro (CR): Nilton Rafael Hai-
ter (Tokio Marine);

9. Comissão de Inteligência 

de Mercado (CIM): Gilberto 
Garcia (Liberty Seguros);

10. Comissão de Ouvido-
ria (COV): Silas Rivelle Jr. 
(Unimed Seguradora);

11. Comissão de Recur-
sos Humanos (CRH): Pa-
trícia Quirico Coimbra (Sul 
América);

12. Comissão de Rela-
ções de Consumo (CRC): 
Maria Carolina de Oliveira 
(Tokio Marine);

13. Comissão de Seguros 
Inclusivos (CSInc): Eugênio 
Liberatori Velasques (Brades-
co Vida e Previdência);

14. Comissão de Integra-
ção ASG (CIASG): Maria 
de Fátima Mendes de Lima 
(Mapfre Seguros Gerais);

15. Comissão de Co-
municação e Marketing 
(CCM): Alexandre Noguei-
ra (Bradesco);

16. Comissão de Assuntos 
Jurídicos (CAJ): Washington 
Luis Bezerra da Silva (Zurich 
Brasil Seguros);

17. Comissão da Lei Geral 
de Proteção de Dados (CL-
GPD): Sergio Roberto de 
Oliveira (Tokio Marine Segu-
radora).
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Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92 - NIRE 33.300.108.611 | Código CVM nº 00889-3
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE 
ABRIL DE 2022. 1. Data, Hora E Local: Realizada no dia 29 de abril de 2022, 
às 09h, na sede social da Monteiro Aranha S.A. (“Companhia”), localizada na 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Afrânio de Melo 
Franco, 290 - Sala 101-parte - Leblon, CEP 22430-060. 2. Convocação e 
Publicação: O Edital de Convocação foi publicado no jornal Monitor Mercan-
til, nas versões impressa e online, nos dias 30 de março de 2022, 31 de 
março de 2022 e 01 de abril de 2022, na forma do art. 124, c/c art. 289 da Lei 
nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). 3. Aviso aos Acionistas e 
Publicação: O Aviso aos Acionistas foi publicado no jornal Monitor Mercantil, 
nas versões impressa e online, nos dias 30 de março de 2022, 31 de março 
de 2022 e 01 de abril de 2022, na forma do art. 133, c/c art. 289 da Lei das 
S.A. 4. Documentos do art. 133 da Lei das S.A. e Publicações: Foram 
publicados no jornal Monitor Mercantil, nas versões impressa e online, no dia 
11 de abril de 2022, na forma do art. 133 c/c art. 289 da Lei das S.A., o rela-
tório da administração, as demonstrações financeiras acompanhadas das 
respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Os 
documentos acima e os demais documentos pertinentes a assuntos integran-
tes da ordem do dia, incluindo a Proposta da Administração, foram tempesti-
vamente disponibilizados na sede da Companhia e divulgados nas páginas 
eletrônicas da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), da B3 S.A. - Brasil, 
Bolsa, Balcão (“B3”) e da Companhia. 5. Mesa: Presidente: Sr. Joaquim 
Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello. Secretário: Sr. Diego Henrique 
Paixão Spenchutt Vieira. 6. Presença: Presentes acionistas titulares de 
11.687.580 (onze milhões, seiscentas e oitenta e sete mil, quinhentas e oiten-
ta) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão 
da Companhia, representando 95,40% do capital social total e com direito a 
voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 
Presentes, ainda, (i) na qualidade de representante da administração, o Sr. 
Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello; e (ii) na qualidade de 
representante da Ernst & Young Auditores Independentes S/S, o Sr. Felipe 
Sant’Anna Vergete, inscrito no CRC-1RJ106842/O-6. 7. Ordem do Dia: Deli-
berar sobre (i) as contas dos administradores, o relatório da administração, e 
as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2021, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; 
(ii) a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 
2021; (iii) a fixação do número de membros do Conselho de Administração; 
(iv) a eleição dos membros do Conselho de Administração e seus respectivos 
suplentes; e (v) a fixação da remuneração global anual dos administradores. 
8. Deliberações: Instalada a assembleia, os acionistas aprovaram, por 
11.687.580 (onze milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, quinhentos e oiten-
ta) votos favoráveis, 0 votos contrários e 0 abstenções, a lavratura da ata em 
forma de sumário, contendo a transcrição apenas das deliberações tomadas, 
e sua publicação com a omissão dos nomes e assinaturas dos acionistas 
presentes, conforme os §§ 1º e 2º do art. 130 da Lei das S.A. Na sequência, 
depois do exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os 
acionistas deliberaram o quanto segue: I. Aprovar, por 3.190.107 (três milhões, 
cento e noventa mil, cento e sete) votos favoráveis, 0 votos contrários e 
8.497.473 (oito milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, quatrocentas e 
setenta e três) abstenções, as contas dos administradores, o relatório da 
administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do parecer dos auditores 
independentes. II. Aprovar, por 11.687.580 (onze milhões, seiscentos e oiten-
ta e sete mil, quinhentos e oitenta) votos favoráveis, 0 votos contrários e 0 
abstenções, a proposta da administração para a destinação do lucro líquido 
da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2021, no montante total de R$ 591.382.758,83 (quinhentos e noventa e um 
milhões, trezentos e oitenta e dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais e 
oitenta e três centavos), nos termos do artigo 192 da Lei das S.A., conforme 
segue: (i) o montante de R$ 29.569.137,94 (vinte e nove milhões, quinhentos 
e sessenta e nove mil, cento e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos) 
para a conta de reserva legal, correspondente a 5% do lucro líquido realizado 
no exercício social de 2021, nos termos do art. 193 da Lei das S.A; (ii) o mon-
tante de R$ 140.453.405,22 (cento e quarenta milhões, quatrocentos e cin-
quenta e três mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e dois centavos) a ser 
imputado ao dividendo mínimo obrigatório, equivalente a 25% do lucro líquido 
ajustado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, nos termos 
da legislação em vigor e conforme estatuto social da Companhia; (iii) o mon-
tante de R$ 191.647.732,21 (cento e noventa e um milhões, seiscentos e 
quarenta e sete mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte e um centavos) 
como dividendos intercalares adicionais, pagos sobre o lucro líquido ajustado 
do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (iv) o saldo remanes-
cente do lucro líquido, no montante de R$ 229.712.483,46 (duzentos e vinte 
e nove milhões, setecentos e doze mil, quatrocentos e oitenta e três reais e 
quarenta e seis centavos) à conta de reserva para investimentos e capital de 
giro, para o financiamento da manutenção, expansão e desenvolvimento das 
atividades da Companhia conforme seu estatuto social. II.1. Consignar que o 
montante de R$ 332.101.137,43 (trezentos e trinta e dois milhões, cento e um 
mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e três centavos), destinado ao pa-
gamento de dividendos com base no lucro líquido do exercício social findo em 
31 de dezembro de 2021, conforme acima indicado, foi integralmente decla-
rado e pago ao longo do exercício social de 2021, nos termos da proposta da 
administração. II.2. Consignar que, além do montante de dividendos pagos 
com base no lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, 
conforme acima indicado, ficam também ratificadas as distribuições de pro-
ventos com base em lucro de exercícios anteriores aprovadas em reuniões 
de Diretoria ao longo do exercício social de 2021, no montante total de 
R$ 207.898.862,57 (duzentos e sete milhões, oitocentos e noventa e oito mil, 
oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), nos termos 
da proposta da administração, e conforme as respectivas atas de reunião de 
Diretoria e Avisos aos Acionistas divulgados pela Companhia. III. Aprovar, por 
11.687.580 (onze milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, quinhentos e oiten-
ta) votos favoráveis, 0 votos contrários e 0 abstenções, o número de 6 (seis) 
membros efetivos e 4 (quatro) membros suplentes para compor o Conselho 
de Administração da Companhia. III.1. Consignar que os acionistas presentes 
aprovaram a fixação de 6 (seis) membros efetivos e 4 (quatro) suplentes, 
considerando a inclusão de novo conselheiro suplente em adição aos nomes 

apresentados nos termos da proposta da administração. IV. Aprovar, por 
11.687.580 (onze milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, quinhentos e oiten-
ta) votos favoráveis, 0 votos contrários e 0 abstenções, a eleição dos membros 
para o Conselho de Administração da Companhia, abaixo qualificados, com 
mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre 
as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 
31 de dezembro de 2022, que serão investidos em seus cargos mediante 
assinatura dos respectivos termos de posse e das declarações, previstas nos 
arts. 147 e 149 da Lei das S.A. e na regulamentação da CVM, os quais ficarão 
arquivados na sede da Companhia: (i) Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, 
brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 01.706.709-
1, inscrito no CPF sob o nº 007.260.287-20, residente e domiciliado na Cida-
de e Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Av. Afrânio de 
Melo Franco, 290 - Sala 101-parte - Leblon, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22430-
060, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, 
tendo como respectivo suplente o Sr. Joaquim Francisco Monteiro de 
Carvalho Neto, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de 
identidade nº 11550886-3, inscrito no CPF sob o n. 054656617-04, residente 
e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissio-
nal na Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - Sala 101-parte - Leblon, Rio de Ja-
neiro - RJ, CEP: 22430-060; (ii) Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho , 
brasileira, divorciada, empresária, portadora da carteira de identidade 
nº 03.917.534-4, inscrita no CPF sob o nº 428.912.807-68, residente e domi-
ciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na 
Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - Sala 101-parte - Leblon, Rio de Janeiro - RJ, 
CEP: 22430-060, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de 
Administração, tendo como suplente o Sr. Arnon Affonso de Farias Mello 
Neto, brasileiro, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade nº 
10896206-9, inscrito no CPF sob o nº 072.231.567-83, residente e domiciliado 
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Av. 
Afrânio de Melo Franco, 290 - Sala 101-parte - Leblon, Rio de Janeiro - RJ, 
CEP 22430-060; (iii) Octavio Francisco Monteiro de Carvalho Domit, bra-
sileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 27543863-6 
inscrito no CPF sob o nº 321.680.848-31, residente e domiciliado na Cidade 
e Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Av. Afrânio de Melo 
Franco, 290 - Sala 101-parte - Leblon, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22430-060, 
como membro efetivo do Conselho de Administração, tendo como respectivo 
suplente Ana Maria Monteiro de Carvalho, brasileira, divorciada, empresária, 
portador da carteira de identidade nº 3.876.406-4, inscrita no CPF sob o 
nº 955.713.968-49, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de 
Janeiro, com endereço profissional na Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - Sala 
101-parte - Leblon, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22430-060; (iv) Sergio Francisco  
Monteiro de Carvalho Guimarães, brasileiro, casado, economista, portador 
da carteira de identidade nº 05438231-2, inscrito no CPF sob o nº 725.095.897-
68, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com ende-
reço profissional na Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - Sala 101-parte - Leblon, 
Rio de Janeiro - RJ, CEP 22430-060, para ocupar o cargo de membro efetivo 
do Conselho de Administração, tendo como respectivo suplente Antonio Luis 
Monteiro de Carvalho Guimarães, brasileiro, solteiro, empresário, portador 
da carteira de identidade nº 10600712-3, inscrito no CPF sob o nº 052.549.977-
61, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com ende-
reço profissional na Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - Sala 101-parte - Leblon, 
Rio de Janeiro - RJ, CEP 22430-060; (v) Roberto Duque Estrada de Sousa, 
brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 08.497.769-
3, inscrito no CPF sob o nº 016.468.087-03, residente e domiciliado na Cida-
de e Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Av. Rio Branco, 
25, 19º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20090-003, para ocupar o 
cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; e (vi) Túlio Capeline  
Landin, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade 
nº 30.721.310-9, inscrito no CPF sob o nº 286.656.548-79, residente e domi-
ciliado na Rua João Cachoeira, 1325, apt. 93, Vila Nova Conceição, São 
Paulo - SP, CEP: 04535-014, para ocupar o cargo de membro efetivo do 
Conselho de Administração. IV.1. Consignar que os acionistas presentes 
aprovaram a eleição do Sr. Antonio Luis Monteiro de Carvalho Guimarães 
como conselheiro suplente em adição aos nomes apresentados nos termos 
da proposta da administração, tendo consignado que ele atende aos requisitos 
legais e se encontra em condições de ser investido no cargo mediante assi-
natura do respectivo termo de posse e das declarações previstas nos arts. 
147 e 149 da Lei das S.A. e na regulamentação da CVM. V. Aprovar, por 
11.687.580 (onze milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, quinhentos e oiten-
ta) votos favoráveis, 0 votos contrários e 0 abstenções, a fixação da remune-
ração global anual dos administradores da Companhia em até R$ 10.300.000,00 
(dez milhões e trezentos mil reais) para o exercício de 2022, ficando a cargo 
do Conselho de Administração a fixação do montante individual e, se for o 
caso, a concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer 
natureza, conforme art. 152 da Lei das S.A. VI. Consignar que, nos termos da 
proposta da administração, os saldos retidos com base na proposta do orça-
mento de capital para o período de 2018 a 2022, nos termos do art. 196 da 
Lei das S.A., conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária realizada em 
27 de abril de 2018, com suas respectivas revisões anuais posteriores, foram 
integralmente utilizados e não houve nova destinação com base no lucro lí-
quido do exercício. 9. Documentos: Os documentos submetidos à assembleia 
pelos acionistas foram numerados seguidamente, autenticados pela mesa e 
ficam arquivados na sede da Companhia. 10. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, o presidente declarou a assembleia encerrada. Foi lavrada 
a presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, que, depois de lida 
e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 29 
de abril de 2022. Mesa: Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de 
Mello - Presidente; Diego Henrique Paixão Spenchutt Vieira - Secretário. 
Representante da Administração: Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor 
de Mello; Representante do Auditor Independente: Felipe Sant’Anna Vergete; 
Acionistas presentes: Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho, Sergio Alberto  
Monteiro de Carvalho, Joaquim Álvaro Monteiro de Carvalho, Ana Maria Mon-
teiro de Carvalho, Monteiro Aranha Participações S.A., Álvaro Luiz Monteiro 
de Carvalho Garnero, Fernando Eduardo Monteiro de Carvalho Garnero, 
Mario Bernardo Monteiro de Carvalho Garnero, Myrna Rita Monteiro de 
Carvalho  Domit, Octavio Francisco Monteiro de Carvalho Domit, Sergio Fran-
cisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Antônio Luis Monteiro de Carvalho 
Guimarães, Astrid Monteiro de Carvalho Guimarães Lima Rocha Faria e Three 
O Five Participações S.A. (p.p. Tania Camilo); e Joaquim Pedro Monteiro de 
Carvalho Collor de Mello. Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio 
de Janeiro, 29 de abril de 2022. Mesa: Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho  
Collor de Mello - Presidente. Diego Henrique Paixão Spenchutt Vieira - 
Secretário. Arquivado na JUCERJA em 25/05/2022 sob nº 00004916391.

Aos Senhores Investidores, no dia 03 de junho de 2022 (sexta-feira), 
na Rua Sérgio Buarque de Holanda nº 605 – Bloco C, Centro de 
Convenções - Barra da Tijuca - RJ, será realizada Assembleia Geral 
Ordinária do empreendimento misto em construção “Nexus Hotel e 
Residences” situado Avenida Nelson Carvalhaes, s/n, Gleba 10A, 
Vale das Palmeiras, Macaé - RJ para que seja deliberada a pauta 
abaixo discriminada, sendo às 13:00 horas em primeira convocação, 
e às 13:30min em segunda e última convocação, no mesmo dia e 
local, com qualquer número de presentes, para deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: 1. Apresentação sobre o andamento da 
obra até o momento. 2. Apresentação do valor da inadimplência 
e seu rateio legal; 3. Apresentação das providencias sobre a 
cobrança e leilões e da adjudicação de unidades pelo condomínio; 
4. Apresentação e deliberação das propostas para composição 
do rateio da inadimplência com utilização das unidades 
adjudicadas. 5. Informação sobre as ações judiciais em curso; 
6. Assuntos gerais.Sublinhamos a importância da presença de 
todos os coproprietários a esta reunião, pois as decisões tomadas 
obrigarão a todos. Aos condôminos que quiserem ser representados 
por procuradores, estes deverão apresentar seus mandatos, revestidos 
das formalidades legais e com firma reconhecida. Cordialmente, 

Condomínio Nexus Hotel e Residences 
CNPJ: 21.267.944/0001-08

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO 
CONDOMÍNIO NEXUS HOTEL & RESIDENCES

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Alessan-
dro Oliveira Felix - Juiz Titular do Cartório da 51ª Vara Cível da 
Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital 
com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem 
e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Av Eras-
mo Braga, 115 3ºAND´C´ Sls 309/313 CEP: 20020-903 - Cen-
tro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3779 e-mail: cap51vciv@tjrj.
jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento Co-
mum - Adjudicação Compulsória / Propriedade, de nº 0313115-
80.2018.8.19.0001, movida por CEZAR AUGUSTO MANSOLDO 
em face de PAN 2007 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, 
objetivando CITAÇÃO. Assim, pelo presente edital CITA o réu 
PAN 2007 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, que se en-
contra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quin-
ze dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando 
ciente de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
alegados ( Art. 344, CPC) , caso não ofereça contestação, e de 
que, permanecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 
257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janei-
ro, Aos Dezessete Dias do Mês de Maio do Ano de 2022. Eu, 
__ Maria Tereza Chaves Boucas - Técnico de Atividade Judici-
ária - Matr. 01/18635, digitei. E eu,  __ Roberta Lustosa Carrei-
ra - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/31120, o subscrevo.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI - CPL/SEMUS 

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO Nº: 003/CPL/2022 / MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO: 2331/2022 / REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL 
SAÚDE / REALIZAÇÃO: 08/06/2022 / HORA: 10:00 hs / OBJETO: 
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA E 
IMPRESSORA), ASSIM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O 
PERÍODO CONTRATUAL INCLUINDO MANUTENÇÃO, MÃO DE OBRA 
TÉCNICA E ESPECIALIZADA, SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER 
E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CASO NECESSÁRIO (EXCETO PAPEL 
A4). O Edital com as especificações da referida licitação, encontra-se 
a disposição dos interessados no Portal da Transparência da Prefeitura 
Municipal de Japeri, http://siapegov.japeri.rj.gov.br/portal-transparencia/
home, ou, ainda, por meio da Comissão Permanente de Licitação/CPL 
– SEMUS, situada a Estrada Vereador Francisco da Costa Filho nº 1993 
– Santa Inês – Engenheiro Pedreira – Japeri – RJ, no horário de 09:00 
às 16:00 horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados. 
O requerimento será feito mediante preenchimento de formulário próprio 
da CPL/SEMUS. No ato de requerimento do Edital, os interessados 
deverão trazer 01 (um) Portador de Mídia, no qual serão gravados o 
Edital e seus Anexos. Os arquivos serão gravados de forma a permitir 
somente sua leitura e impressão. Japeri – RJ, 25 de maio de 2022.

CAÍQUE PEREIRA RIBEIRO
Pregoeiro – CPL/SEMUS

Três perguntas: a inteligência artificial e as empresas
Por Jorge Priori

Conversamos com Rodrigo 
Pereira, CEO da A3Da-
ta, sobre o uso de data 

analytics e inteligência artificial 
pelas empresas.

O que faz a A3?
A A3 realiza a transformação 

cultural e analítica de médias e 
grandes organizações através de 
learning by doing, ou seja, através 
de projetos de alto impacto dentro 
da organização. Nós entramos ne-
la, mergulhamos no seu business 
e partimos da sua dor, e não da 
tecnologia, para entendermos um 
problema que pode ser soluciona-
do por meio dos dados, gerando 
uma grande redução de custos, 
um grande aumento de vendas ou 
uma melhoria da qualidade que 
seja percebida pelos clientes.

Caso esses projetos tragam um 
resultado financeiro perceptível, 
eles começam a se perpetuar den-
tro da organização, pois as cama-
das decisoras começam a ver que 
eles funcionam e passam a criar 
mais projetos onde a tomada de 
decisão vai passar a ser orientada 
por dados, e não por feeling.

Para que fique mais claro, vou 
citar um case. Nós atendemos o 
3º maior laboratório da América 
Latina, o Hermes Pardini. Quan-

do nós começamos a atendê-lo, 
eles estavam querendo fazer o pri-
meiro projeto de inteligência arti-
ficial, que também seria a primeira 
experiência da empresa colocando 
dados que estavam em sistemas 
internos na nuvem.

Grande parte do faturamento 
da empresa vem dos laboratórios 
parceiros, e não das lojas próprias. 
Assim, eles mandam os insumos 
para que esses laboratórios pos-
sam realizar os exames, como tu-
bos para coleta de sangue, seringas 
e agulhas. Em grandes números 
da época, eram 6 mil laboratórios 
parceiros espalhados pelo Brasil, 
o que representava boa parte do 
faturamento, com 200 tipos dife-
rentes de insumos e o envio de 5 
milhões de itens por mês.

O Hermes Padini mandava es-
ses itens, mas não conseguia me-
dir se eles estavam sobrando ou 
faltando. Uma vez enviados, o que 
voltava era um código de exame, 
através do qual não era possível 
saber o que havia sido consumi-
do na ponta. O que nós fizemos? 
Nós varremos todos os sistemas 
operacionais da organização, co-
nectamos 28 bases de dados total-
mente diferentes e conseguimos 
entender, através dessas conexões, 
quantos exames estavam sendo 
consumidos na ponta.

Quando conseguimos descobrir 

isso, nós criamos uma base históri-
ca totalmente nova para dizer quais 
insumos, em que arco temporal e 
em qual laboratório eles haviam si-
do consumidos e a partir disso nós 
criamos um modelo preditivo le-
vando em conta o porte do labora-
tório, o executivo de conta, a região 
e o tempo de logística que avisa a 
quantidade de insumos que devem 
ser enviados para tal laboratório 
em tal data. Esse modelo tem uma 
acurácia de 88% e economizou al-
guns milhões de reais por ano para 
o Hermes e Pardini.

Como as empresas podem 
utilizar a inteligência artificial?

Independente do tamanho 
da empresa, pequena, média ou 
grande, o primeiro passo é enten-
der que a tecnologia é um meio 
e não um fim. Muitas pessoas 
querem correr atrás de uma solu-
ção de Business Intelligence (BI) 
meramente porque veem alguém 
fazendo aquilo e passam a que-
rer a tecnologia pela tecnologia. 
A questão é que as organizações 
precisam ter uma maturidade ana-
lítica para entenderem que a tec-
nologia é um meio e não um fim, 
ou seja, ela deve ser usada para 
resolver uma dor real do negócio.

Por exemplo, se a dor de uma 
empresa é crescer, ela pode cres-
cer por meio de uma inteligência 

de dados que aponte regiões que 
tenham uma situação demográfi-
ca parecida com as quais ela vende 
hoje. Esse é um projeto típico de 
ciência de dados que pode ajudar 
as organizações a escalarem.

Para isso, as organizações pre-
cisam entender a importância de 
estruturarem seus dados. Se uma 
empresa não tem os dados dos 
seus consumidores, do seu pro-
cesso de venda e do seu ticket, co-
mo ela vai poder tomar uma deci-
são por meio dos dados? A partir 
do entendimento de estruturação 
dos dados e de criação de uma 
maturidade analítica em cima des-
sa estruturação, as organizações 
começam a ficar mais próximas de 
poderem implementar projetos de 
inteligência artificial, que é o nível 
mais alto de complexidade dessa 
jornada.

Muitas empresas oferecem 
“produtos prontos” que não re-
solvem em sua plenitude a dor 
das organizações. Esses produtos 
acabam invertendo a lógica, onde 
quase se cria um problema para 
justificar a sua utilização. Ainda 
não existem soluções de impacto 
de inteligência artificial que resol-
vam de forma generalista proble-
mas complexos em larga escala.

Veja se você consegue bater um 
papo fluído de 10 minutos com a 
Siri ou Alexa. Você não consegue 

conversar com elas, que têm bases 
de dados gigantes por trás de suas 
inteligências. Se essa IA ainda está 
muito distante de acontecer, você 
tem que utilizar a IA para resolver 
problemas específicos de determi-
nados segmentos. Para isso, nada 
melhor do que respirar o business 
do cliente.

Como você tem visto a utili-
zação de ferramentas de inte-
ligência artificial fora do eixo 
Sul–Sudeste do Brasil?

Há uma grande oportunidade 
fora do eixo Sul–Sudeste. É por 
isso que nós estamos entrando no 
Porto Digital (Recife, Pernambu-
co). As regiões Nordeste, Norte 
e Centro-Oeste possuem organi-
zações belíssimas com potencial 
de uso gigante, que ainda não tem 
sido explorado da forma como as 
empresas das regiões Sul e Sudes-
te estão fazendo.

Essa situação casa com a per-
gunta anterior. As organizações 
têm dados, muitas delas têm di-
nheiro, mas ainda não estão pre-
paradas culturalmente para o uso 
desses dados. É preciso capacitar 
os C-levels dessas organizações 
para esse entendimento, de forma 
a que se possa gerar projetos de 
alto impacto para elas. Com isso, 
essa roda não vai mais parar de 
girar.

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária  
Instituto Incluir: Transformar, Democratizar & Humanizar  

CNPJ nº 31.037.402/0001-94  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

Pelo presente Edital, convocam-se todos os associados do Instituto 
Incluir: Transformar,  Democratizar & Humanizar a se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária  (AGOE), no dia 03 de 
junho de 2022, na Avenida Pastor Martin Luther King Jr, nº 126, Nova  
América, Offices, Torre 1000 – Sala 525, CEP: 20.765-000 (sede do 
Instituto), Cidade do Rio de  Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, às 10h, 
em primeira convocação, e às 11h, em segunda, para  deliberarem 
sobre os seguintes assuntos: (i) Deliberar sobre aprovação das contas e 
demonstrações financeiras referentes ao  exercício financeiro de 2020; 
(ii) Ratificação dos membros do Colegiado de Direção Desportivo; (iii) 
Eleição dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal; (iv) 
Indicação de membros para compor o Conselho Consultivo; e (v) Outras 
deliberações de interesse social.  Rio de Janeiro, 23 de maio de 2022. 

APARECIDA CARINA ALVES DE SOUZA  
DIRETORA PRESIDENTE
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL – 

REGIONAL DO MÉIER - RUA ARISTIDES CAIRE, 53, SALA 
401, MÉIER, RIO DE JANEIRO – RJ- C.E.P.: 20775-090 - 

Tel.: (21) 3279-8140 - E-mail: mei06vciv@tjrj.jus.br 
EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA ELE-
TRÔNICA (ON-LINE), COM PRAZO DE 05 DIAS PARA CONHE-
CIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S) EXECU-
TADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA 
EM FASE DE EXECUÇÃO proposta por CONDOMÍNIO DO CON-
JUNTO RESIDENCIAL ESTÁCIO DE SÁ em face de ESPÓLIO 
DE NELSON VIEIRA DA SILVA e ESPÓLIO DE VALDELICE BA-
TISTA DA SILVA, tendo como representante legal ALEXANDRE 
CERFF SANTOS (FLS. 126), nos autos do PROCESSO Nº 
0010197-55.2009.8.19.0208, NA FORMA ABAIXO: O(A) Doutor(a) 
ANDRÉ FERNANDES ARRUDA – Juiz em Exercício na Vara aci-
ma, FAZ SABER por esse Edital de Alienação em Leilão Judicial na 
forma eletrônica, com prazo de 05 (cinco) dias, a todos os interes-
sados e em especial ao(s) Executado(s), que será realizado o públi-
co leilão eletrônico pelo Leiloeiro Público SÉRGIO LUIS REPRE-
SAS CARDOSO, com escritório na Rua Dom Gerardo, 63, Sala 
711, Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20090-030; Telefones: (21) 
99315-4063, (21) 99670-6366, (21) 98577-7550, onde: O Primeiro 
Leilão para venda por valor igual ou superior a avaliação será no 
dia 20/06/2022 às 12h, e não havendo lances no primeiro leilão, o 
Segundo Leilão para venda pela melhor oferta será no dia 
23/06/2022 às 12h, onde o lanço inicial será por valor igual ou su-
perior a 50% da avaliação, sendo certo que os lances serão realiza-
dos exclusivamente através do portal do site do leiloeiro: www.ser-
giorepresasleiloes.com.br, e as propostas para arrematação de 
forma parcelada serão recebidas exclusivamente através do e-mail 
sergiorepresas@gmail.com. DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEI-
LÃO: Conforme o Laudo de Avaliação de fls. 189/190, devidamente 
ratificado às fls. 201: APARTAMENTO Nº 302, SITUADO NA RUA 
DONA ROMANA Nº 309, BLOCO II, ENGENHO NOVO, RIO DE 
JANEIRO, RJ, COM FRAÇÃO DE 0,0008208 DO TERRENO. MA-
TRICULADO NO 1º SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS SOB O 
Nº 17385 E NA PREFEITURA SOB O Nº 0.996.912-2 E CL Nº 
02032-1. MEDINDO 70m² DE ÁREA EDIFICADA. DO PRÉDIO: 
Prédio de médio padrão, com construção em alvenaria/concreto lo-
calizado em condomínio com 16 blocos, sem elevador. Possui inter-
fone nos blocos, não há interfone na portaria. A portaria é de 24 
horas. O muro possui grades de ferro. Há área de lazer com play, 
salão de festas com churrasqueira. Todos os apartamentos pos-
suem garagem. DO APARTAMENTO: Localizado no terceiro pavi-
mento, com uma área edificada de 70m² (setenta metros quadra-
dos), distribuindo-se em: sala de estar e de jantar com piso em 
cerâmica, paredes emassadas e pintadas com tinta plástica; dois 
quartos com piso em cerâmica, paredes emassadas e pintadas 
com tinta plástica; banheiro social, com piso em cerâmica e reves-
tido até o teto; copa-cozinha com área de serviço conjugada, com 
piso em cerâmica e revestimento até o teto; dependência de empre-
gada com piso em cerâmica. Todas as portas são de madeira e ja-
nelas de alumínio. CONCLUSÃO: O imóvel, no tocante a pintura, 
revestimento, piso, louças, instalações elétricas e hidráulicas, em 
todo seu aspecto geral, encontra-se em bom estado de conserva-
ção. DO VALOR DA AVALIAÇÃO: Assim, considerando a sua loca-
lização, dimensões, área construída, características, padrão do lo-
gradouro, idade, qualidade do material empregado em seu 
acabamento e estado geral de conservação, o bem acima descrito 
foi avaliado em 25/02/2019 pelo valor de R$ 170.000,00 (cento e 
setenta mil reais) correspondentes a 49.691,619 UFIR, que atuali-
zadas nesta data perfaz o valor de R$ 203.313,25 (Duzentos e três 
mil, trezentos e treze reais e vinte e cinco centavos). DOS DÉ-
BITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados que conforme 
Certidão Enfiteutica atualizada em 18/05/2022, constam débitos de 
IPTU no valor total aproximado de R$ 1.990,38 (hum mil, novecen-
tos e noventa reais e trinta e oito centavos); Que conforme certidão 
de 18/05/2022 constam débitos de FUNESBOM, cuja soma perfaz 
o valor aproximando de R$ 528,12 (quinhentos e vinte e oito reais e 
doze centavos); Que conforme planilha fornecida pelo condomínio 
em 18/05/2022, constam débitos em aberto, cuja quantia perfaz o 
valor de R$ 158.180,21 (Cento e cinquenta e oito mil, cento e oiten-
ta reais e vinte e um centavos). Cientes os interessados que todos 
os débitos acima apresentados, serão atualizados até a data do ato 
do leilão. OBSERVAÇÕES NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PERAN-
TE O RGI: Cientes os interessados do seguinte: Que conforme se 
vê no R-10 resta demonstrada a cadeia dominial do imóvel, onde 
houve a VENDA DO IMÓVEL em favor dos executados; Que consta 
no R-14 o registro de Penhora em favor do Município do Rio de 
Janeiro, por força da Ação de Execução fiscal nº 2004.120.033.557-
7 da 12ª Vara de Fazenda Pública; Que consta no R-16 o registro 
da penhora desta execução que determinou o presente leilão. 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente os interes-
sados do seguinte: Que os réus foram citados conforme fls. 75; Que 
às fls. 82 foi decretada a revelia dos réus; Que às fls. 84/85 consta 
a Sentença julgando procedentes o pedido autoral; Que às fls. 109 
consta deferimento da penhora; Que o Termo de Penhora foi Lavra-
do às fls. 121; Que o(s) Réu(s) foram intimados da Penhora às fls. 
122 e 124 verso; Que a Defensoria Pública se manifestou nos autos 
não se opondo ao Laudo de avaliação às fls. 205; Que o laudo de 
avaliação foi homologado às fls. 206. DOS LANCES ELETRÔNICO 
(ONLINE): 1. Serão realizados de acordo com as datas e horários 
previstos no presente edital, sendo certo que os horários considera-
dos neste edital serão sempre o fuso horário de Brasília/DF; 2. Os 
interessados em participar do leilão na modalidade Eletrônica (On-
line), deverão efetuar o cadastro e ofertar seus lances online exclu-
sivamente através do site do Leiloeiro Público Oficial, pelo seguinte 
sítio eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br; 3. Os inte-
ressados deverão se cadastrar previamente no site www.sergiore-
presasleiloes.com.br, com antecedência mínima de 48 (quarenta 
e oito) horas da data do evento e de modo absolutamente gratuito, 
ficando o interessado responsável civil e criminalmente pelas infor-
mações lançadas no preenchimento do aludido cadastro, oportuni-
dade em que preencherá os dados pessoais, anexará os documen-
tos requeridos e aceitará as condições de participação previstas 
neste Edital e no Termo de Compromisso constante do sítio eletrô-
nico. 3.1. Ciente os interessados que o auto de arrematação sem-
pre será lavrado em nome do cliente cadastrado, uma vez que o 
cadastro e o aceite dos termos e condições para a participação em 
nossos leilões é pessoal e intransferível. 4. Somente serão confir-
mados os cadastros pela internet, após o obrigatório envio das có-
pias dos documentos a seguir transcritos: a) se pessoa física: Car-
teira de Identidade, CPF, comprovante de residência, enviar uma 
foto de rosto (selfie) segurando o documento de identidade aberto 
(frente e verso), e se for casado(a), anexar ainda a Certidão de 
Casamento e Carteira de Identidade e CPF do Cônjuge; b) se pes-

soa jurídica: CNPJ, contrato social (até a última alteração) ou De-
claração de Firma Individual, RG, CPF e enviar uma foto de rosto 
(selfie) segurando o documento de identidade aberto (frente e ver-
so) do representante legal ou do preposto da pessoa jurídica res-
pectiva, bem como procuração com poderes para atuar no leilão 
destes autos, e demais documentos que se fizerem necessários. 5. 
A aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail pesso-
al informado pelo usuário, tornando-se indispensável mantê-lo váli-
do e regularmente atualizado. 6. Os Lances Online serão concreti-
zados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato da 
emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes velocida-
des nas transmissões de dados, dependentes de uma série de 
fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não se res-
ponsabiliza por lances ofertados que não sejam recebidos antes 
do fechamento do lote. 7. Demais informações serão prestadas 
na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer omissão por-
ventura existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS: 1 - Ficam 
intimadas as partes através deste Edital, caso não o sejam pelo 
Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se Houver: O 
credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com pe-
nhora anteriormente averbada, os promitentes vendedores, pro-
mitentes compradores, os usufrutuários, o coproprietário de bem 
indivisível, bem como o próprio Executado, que não foram intima-
dos pessoalmente, ficam neste ato intimados da realização dos res-
pectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As alienações são feitas em 
caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas mencionadas nos Edi-
tais, catálogos e outros veículos de comunicação, são meramente 
enunciativas. Os imóveis serão vendidos no estado em que se en-
contram, não podendo o arrematante alegar desconhecimento de 
suas condições, características, compartimentos internos, estado 
de conservação e localização. 4 - Compete ao interessado na arre-
matação, a verificação do estado de conservação dos bens, bem 
como, em se tratando de bens imóveis de eventuais restrições para 
construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções 
futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da arrematação 
deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Ban-
co do Brasil S.A., podendo ainda, ser a mesma enviada pelo leiloei-
ro ao arrematante. 5.1. O arrematante pagará imediatamente e di-
retamente ao Sr. Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como as 
despesas realizadas para a realização do Leilão, através de depó-
sito bancário (DOC ou TED) em sua conta corrente ou na conta de 
seu Preposto indicado. 5.2. A conta corrente para a realização do 
depósito será informada pelo Sr. Leiloeiro ao arrematante através 
e-mail ou através de contato telefônico. 5.3. Decorrido o prazo sem 
que o(s) arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal in-
formação será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação 
das medidas legais cabíveis. 5.4 - Se o arrematante não honrar 
com o pagamento referido no prazo mencionado, configurar-se-á a 
desistência da arrematação, ficando impedido de participar de no-
vos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-se lhe multa, o 
qual se reverterá em favor do credor, e responderá ainda, pelas 
despesas processuais respectivas, bem como pela comissão e 
despesas do leiloeiro. 6 - Assinado o auto de arrematação pelo 
juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação conside-
rar-se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a 
ser julgados procedentes os embargos do executado. (art. 903 
do CPC). 7 - Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 
do Código Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judi-
cial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio 
de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: 
Pena – detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena 
correspondente à violência. 8 – Em relação a preferência na arre-
matação, observar-se-á ainda o artigo 892, §§ 2º e 3º, do CPC. DO 
PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: Feito o leilão, o 
valor apurado será depositado imediatamente e colocado à disposi-
ção do Juízo, sujeito as penas da lei, na forma do artigo 892 do 
CPC. 2. O valor da comissão do leiloeiro deverá, no caso de arre-
matação, ser pago imediatamente e diretamente a ele pelo arrema-
tante. 2.1. O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de co-
missão, o valor correspondente a 5%, que será devido nos casos 
de arrematação ou adjudicação, o qual não está incluso no montan-
te do lance. 2.2. Será devido ao Leiloeiro o reembolso integral das 
despesas adiantadas para a realização do leilão, que serão deduzi-
das do produto da arrematação, ou no caso de arrematação pelo 
exequente na forma do artigo 892, §2º e §3º, do CPC, fica o exe-
quente ciente que deverá depositar imediatamente na conta corren-
te do Leiloeiro o valor das despesas realizadas no leilão. 3. Outros-
sim, na hipótese de sustação do leilão por remissão da dívida ou 
por acordo entre as partes, será devida a comissão ao Leiloeiro, na 
forma do Art. 7º, § 3º da Resolução do CNJ nº 236 de 13 de julho de 
2016, com reembolso integral das despesas adiantadas para sua 
realização. 4.  Caso haja interessados em participar do leilão atra-
vés de oferecimento de lances para pagamento parcelado, poderá 
apresentar ao Leiloeiro a proposta de aquisição do bem, sempre 
antes do início de cada leilão, por escrito, através do e-mail sergio-
represas@gmail.com, na forma do Art. 895 do CPC e seguintes, e 
não havendo lances on-line para pagamento a vista, a proposta 
parcelada de maior valor, com maior valor de entrada e menor 
quantidade de parcelas será declarada como lance vencedor, 
devendo o arrematante no prazo de até 24 horas efetuar o paga-
mento referente ao valor da entrada mediante guia judicial, sen-
do certo, que o início do pagamento das parcelas para quitação 
do saldo remanescente, será após trinta dias o pagamento do 
valor da entrada, em parcelas mensais e sucessivas, devida-
mente corrigidas, depositando-as em conta-judicial à disposição 
do Juízo deste processo (CPC, art. 895, § 1º, 2º), sendo certo, 
que o próprio imóvel servirá como garantia na forma de hipoteca 
judicial (CPC, art. 895, § 1º). 5. Ciente os interessados que a 
proposta de pagamento do lance à vista SEMPRE prevalecerá 
sobre as propostas de pagamento parcelado (art. 895, inciso II, 
§ 7º, do CPC). 6. Cientes os interessados que o imóvel será 
vendido livre e desembaraçado de débitos, na forma do Art. 
130 § Único do CTN, c/c §1º do art. 908 do CPC. 7. Cientes os 
interessados que ficam sob encargo dos respectivos arrematantes 
todos os ônus inerentes à transferência da propriedade em seu fa-
vor, e ainda, que partir da data da arrematação todas as despesas, 
em especial os tributos, as cotas condominiais e as despesas com 
segurança do imóvel (quando existentes) passarão a ser de inteira 
responsabilidade do respectivo arrematante. E para que chegue ao 
conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente, 
para cautelas de estilo. Ficando o(s) Executado(s) intimado(s) por 
intermédio deste Edital da hasta pública, na forma do art. 889 do 
CPC. O edital se encontra disponibilizado e publicado no site do 
leiloeiro e nos autos deste processo. Rio de Janeiro, 23 de maio de 
2022. E eu, Andrea Glória Senna Jannuzzi – Chefe da Serventia - 
Mat. 01-18093, o fiz digitar e subscrevo. 

ANDRÉ FERNANDES ARRUDA – Juiz em Exercício.

NOSSA SENHORA DO CARMO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 38.248.384/0001-39 - NIRE 33.300.337.300

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31/03/2022
Data, Hora e Local: No dia 31 de março de 2022, às 10h, na sede social da 
Nossa Senhora do Carmo P--articipações S.A., localizada na Cidade e 
Estado do Rio de Janeiro, na Rua Jaguaruna, n.º 105, parte, Bairro Campo 
Grande, CEP:23080-160 (“Companhia”). Convocação e Presença: 
Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme disposto no 
Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença das 
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 
Composição da Mesa: Emerson Leandro Gasparetto - Presidente; e Fabio 
Ferreira Cunha - Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a renúncia do 
Sr. Rogério Reis de Castro do cargo de Diretor Hospitalar; (ii) a eleição do 
Sr. Júlio Fonseca para o cargo de Diretor Hospitalar em substituição ao Sr. 
Rogério Reis de castro; e (iii) a consolidação da Diretoria da Companhia. 
Deliberações: As acionistas, após a apreciação da matéria constante na 
Ordem do Dia, deliberaram sem quaisquer ressalvas: (i) Aceitar a renúncia 
apresentada pelo Sr. Rogério Reis de Castro, brasileiro, casado, médico, 
portador da Identidade nº 52.67077-4, emitida pelo CRM-RJ, e inscrito no 
CPF/ME sob o nº 070.805.897-38, com endereço profissional na Rua 
Jaguaruna, 105, parte, Bairro Campo Grande, na Cidade e Estado do Rio 
de Janeiro, CEP: 23080-160, do cargo de Diretor Hospitalar, com efeitos 
imediatos nos termos da carta de renúncia apresentada nesta data, que ficará 
arquivada na sede da Sociedade. A Sociedade agradece ao Sr. Rogério Reis 
de Castro pelos serviços prestados durante seu mandato. (ii) Aprovar a 
eleição do novo Diretor, Sr. Júlio Fonseca, Sr. Julio Cesar Lemos da 
Fonseca, brasileiro, casado, médico, portador da Identidade nº 52-0056137-
5/RJ, emitida pela CRM/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 915.263.887-15, 
com endereço profissional na R. Jaguaruna, 105, parte, Campo Grande, na 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 23080-160, para ocupar o cargo de 
Diretor Hospitalar. O Diretor acima qualificado tomará posse mediante 
assinatura do respectivo “Termo de Posse”, lavrado no livro, cuja cópia integra 
o Anexo I a esta ata, sendo permitida a sua reeleição. (iii) Consolidar a atual 
composição da diretoria da Companhia: A administração da Sociedade será 
exercida, pelos Srs. (i) Diretor Hospitaltar: Julio Cesar Lemos da Fonseca, 
brasileiro, casado, médico, portador da Identidade nº 52-0056137-5/RJ, 
emitida pela CRM/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 915.263.887-15; (ii) 
Diretor Médico: Emerson Leandro Gasparetto, brasileiro, casado, médico, 
portador da Cédula de Identidade nº 5.399.835-0, emitida pela SSP/PR, 
inscrito no CPF/ME sob o nº 861.084.099-91;e, (iii) Diretor sem designação 
específica: Artur de Barros Avancine, brasileiro, solteiro, administrador, 
portador da Cédula de Identidade nº 34.434.122-7, emitida pela SSP/SP, e 
inscrito no CPF/ME sob o nº 333.293.528-33; todos com endereço profissional 
na R. Jaguaruna, 105, parte, Campo Grande, na Cidade e Estado do Rio de 
Janeiro, CEP: 23080-160. Autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas 
as providências necessárias para implementação das deliberações ora 
aprovadas. Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, sendo lavrada a ata, na forma 
de sumário, conforme o disposto no Parágrafo 1º, do Artigo 130, da Lei nº 
6.404/76, que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. 
Assinaturas: Presidente da Mesa: Emerson Leandro Gasparetto; e 
Secretário: Fabio Ferreira Cunha. Acionista: Ímpar Serviços Hospitalares 
S.A., representada por seus Diretores, Sr. Emerson Leandro Gasparetto e Sr. 
Artur de Barros Avancine; e MJF Holding Do Brasil Participações Ltda., 
representada por seus Administradores, Sr. Fernando Pereira Ciraudo e Sra. 
Maria José Ciraudo Aristocolo. Certifico que a presente é cópia fiel da ata 
original lavrada em livro próprio. Fabio Ferreira Cunha - Secretário. JUCERJA 
- Certifico o arquivamento em 10/05/2022 sob o nº 00004881947, protocolo 
00-2022/333401-4 em 09/05/2022.

JUÍZO DE DIREITO DA OITAVA VARA 
DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - PRESENCIAL, prazo: 
05 dias, extraído dos autos da Ação Monitória proposta por 
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO em face de ASSOCIAÇÃO 
AMIGAS DA GENTE (Processo nº 0351335-21.2016.8.19.0001): 
A Dra. ALESSANDRA CRISTINA TUFVESSON, Juíza de Direito, 
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, especialmente a ASSOCIAÇÃO 
AMIGAS DA GENTE, através da sua representante legal, Maria 
Rita Barbosa Pereira, ou quem fizer em suas vezes, de que no dia 
07/06/2022, às 14:30 horas, no Fórum da Comarca da Capital, 
no local destinado à realização de leilões judiciais, na Av. Erasmo 
Braga, nº 115, 5º andar – Castelo/RJ, pelo Leiloeiro Público 
JONAS RYMER será apregoado e vendido a quem mais der acima 
da avaliação de R$ 443.086,99, e no dia 08/06/2022, no mesmo 
horário e local, a quem mais der a partir de 50% da avaliação, 
o Apartamento 301 na Rua Marques de Aracati, nº 106, com 
numeração suplementar pela Rua Visconde de Maceió – Irajá 
/ RJ. Cf. o 8º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado 
sob o nº 222219 e registrado em nome de Maria Rita Barbosa 
Pereira, casada com Iremar Luiz Pereira, constando os seguintes 
gravames: 1) R-01: Penhora da 15ª VFP, nos autos da ação 
de execução fiscal, processo nº 0335520-81.2016.8.19.0001, 
movida pelo Município do Rio de Janeiro; 2) R-03: Penhora da 
4ª VFP, extraída dos autos da ação de execução fiscal, processo 
nº 0389239-75.2016.8.19.0001, movida pelo Município do Rio de 
Janeiro; 3) R-04: Penhora da 8ª VFP, extraída dos autos da ação 
de execução fiscal, movida pelo Município do Rio de Janeiro, 
processo nº 0348303-08.2016.8.19.0001; 4) R-05: Penhora da 8ª 
VFP, extraída dos autos da ação de execução fiscal, processo 
nº 0269148-53.2016.8.19.0001, movida pelo Município do Rio 
de Janeiro. Débitos de IPTU: R$ 1.494,01, mais acréscimos 
legais (2020 e 2022 - FRE 31717242). Débitos relativos à Taxa 
de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios: 
R$ 193,37 (2018 e 2021 - Nº CBMERJ: 3639313-0). Os créditos 
que recaem sobre o imóvel, inclusive os de natureza propter rem, 
serão sub-rogados sobre o preço da alienação, sendo observada 
a ordem de preferência, conforme preceituam o § 1º, do artigo 908, 
do CPC e o artigo 130 do CTN. Os interessados em participar do 
leilão deverão oferecer lances pela internet através do site www.
rymerleiloes.com.br, desde que estejam devidamente cadastrados 
no site e habilitados em até 72 horas de antecedência do presente 
leilão. O interessado em adquirir o bem em prestações deverá 
apresentar ao Juízo, por escrito, até o início do primeiro ou do 
segundo leilão, proposta de aquisição do bem, na forma do art. 
895 do CPC. Caberá, ao devedor que obste a consumação 
da alienação em hasta pública, o pagamento da comissão do 
Leiloeiro, no equivalente a 2,5% sobre o valor da dívida (e não do 
acordo), para o caso de acordo, pagamento voluntário do débito, 
remissão ou adjudicação, acrescido do valor das despesas 
comprovadamente realizadas em todos os casos – E, para que 
chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, 
que será publicado e afixado no local de costume, cientes de que 
a arrematação, adjudicação ou remição far-se-á à vista, mediante 
o pagamento imediato do preço pelo arrematante, na forma do 
art. 892, CPC; acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro, de 
acordo com o parágrafo único, do art. 24, Decreto nº 21.981/32; e 
custas de cartório de 1% até o máximo permitido. E, foi expedido 
este edital. Outro, na íntegra, está afixado no Átrio do Fórum 
e nos autos acima. RJ - 10/05/2022. Eu, Zelia Maria Lascasas 
Ferreira, Mat. 01-14575 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e 
subscrevo. Dra. Alessandra Cristina Tufvesson - Juíza de Direito.

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. 

Ata do Fed reafirma consenso de alta dos juros

A ata do Fed, banco 
central dos EUA, di-
vulgada nesta quarta-

feira, vem em tom duro, mas 
menos rígido do que merca-
do esperava, tanto assim, que 
reagiu de forma positiva. É 
aquele respiro antes de voltar 
a cair, pois o cenário mundial 
ainda é muito desafiador e 
tudo está mudando, traduziu 
Marcelo Oliveira, CFA e fun-
dador da Quantzed, empresa 
de tecnologia e educação fi-
nanceira para investidores.

A maioria dos integran-
tes do Comitê de Mercado 
Aberto (Fomc), do Fed, 
concordou em elevar a taxa 
de juros em 0,5 ponto per-
centual nas próximas reu-

niões em junho e julho, de 
acordo com a ata.

Oliveira diz que ninguém 
está otimista. A ata confir-
ma que vai ser preciso pelo 
menos mais duas altas. En-
tende que vai ser duro ago-
ra ter tempo para analisar lá 
na frente porque sabem que 
no verão a inflação de servi-
ços será muito pressionada 
devido à demanda reprimi-
da de muita gente que tem 
viagem contratada inde-
pendente da crise e mão de 
obra no setor está em falta. 
Esse setor vai para cima de 
contratação temporária, o 
que vai bombar mais a eco-
nomia. Então, a ideia é ace-
lerar alta agora para depois 

do verão, em setembro, po-
der reavaliar dados.

“Como eles citam na ata, 
inflação não depende só 
da alta de juros pelo Fed. 
A inflação vai depender da 
situação da China com Co-
vid zero, situação que pre-
cisa ter um horizonte mais 
definido com cadeias de 
produção a serem retoma-
das, além da necessidade da 
resolução do conflito entre 
Rússia e Ucrânia”. 

O analista também vê um 
tom mais duro, pois já traz 
o consenso de que alguns 
membros discutiram levar 
juros para níveis restritivos, 
ou seja, juros reais positivos, 
o que mercado temia porque 

não se esperava que juros 
chegassem nesse nível positi-
vo. “Por isso, que o tom fica 
mais duro no final”, diz. 

Ele citou ainda que tam-
bém foi comentado que pa-
cote de tirar estímulos vai se-
guir com plano. Começa em 
junho e deve manter ritmo 
até estar com balanço sau-
dável. “Achei positivo para 
o mercado, porém é preciso 
tomar cuidado. Vemos um 
movimento mais dovish. É 
só um respiro, nada muda. A 
dinâmica ainda é muito desa-
fiadora para o Fed. O mer-
cado sabe que vai ter muita 
drenagem de liquidez ainda. 
Não dá para se animar nesse 
respiro”, avisa.
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IconIc LubrIfIcantes s.a.
C.N.P.J.  05.524.572/0001-93

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Balanços patrimoniais - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇõES DE RESuLTADOS - Exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2021 e de 2020 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇõES DAS MuTAÇõES DO pATRIMôNIO LíquIDO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇõES DOS RESuLTADOS ABRANgENTES - Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Em milhares de Reais)

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas., as demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em  
31 de dezembro de 2021 e de 2020. Permanecemos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇõES DOS fLuxOS DE cAIxA - MéTODO INDIRETO 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 

(Em milhares de Reais)

NOTAS ExpLIcATIvAS àS DEMONSTRAÇõES fINANcEIRAS - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)
1 cONTExTO OpERAcIONAL - A Iconic Lubrificantes S.A. (“Sociedade”) 
está domiciliada no Brasil, com sede na avenida das Américas, 3434 – Bloco 
2, Barra da Tijuca, Cidade do Rio de Janeiro – RJ. A Sociedade tem como 
atividade a fabricação ou produção, preparação, mistura, empacotamento, ar-
mazenagem, transporte e venda de lubrificantes, graxas, líquido de refrigera-
ção (para resfriar e anticorrosivos), fluidos de freio e outros fluidos, diretamen-
te ou por meio de terceiros; importação e exportação de lubrificantes, graxas, 
líquidos de refrigeração (para resfriar e anticorrosivos), peças e acessórios 
para a indústria automotiva, fluidos de freio e outros fluídos, incluindo amos-
tras de aditivos e óleo para análise e equipamentos relacionados à indústria 
petrolífera, bem como importação ou exportação de produtos e equipamentos 
em geral; prestação de serviços de filtragem de óleo para clientes, gerencia-
mento de estoque, depósito, consultoria técnica, comercial e administrativa; 
prestação de serviços aduaneiros e operações portuárias. A Sociedade opera 
com três fábricas, duas localizadas no estado do Rio de Janeiro (RJ); sendo 
uma em São Cristóvão (RJ) e outra em Duque de Caxias (RJ); uma no estado 
de São Paulo (SP) em Osasco (SP), e vinte e quatro armazéns de distribuição 
de produtos lubrificantes, localizados estrategicamente nas principais regiões 
do território nacional. a. Esclarecimentos sobre os impactos da cOvID-19 
- A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia do coronavírus 
(COVID-19) em 11 de março de 2020. Para conter a disseminação do vírus no 
Brasil, o Ministério da Saúde (MS) e os governos estaduais e municipais anun-
ciaram diversas medidas para reduzir a aglomeração e movimentação de pes-
soas, incluindo o fechamento de estabelecimentos comerciais, parques e áre-
as comuns. Diante desse cenário, a Ultrapar Participações S/A (“Ultrapar”) 
constituiu Comitê de Crise para acompanhamento e monitoramento dos prin-
cipais riscos e potenciais impactos e adoção de medidas preventivas e emer-
genciais para mitigar os efeitos da pandemia. Desde o início da pandemia do 
coronavírus, a Sociedade atua em inúmeras frentes para garantir a saúde e 
segurança de seus colaboradores e parceiros, a estabilidade e a continuidade 
de suas operações e a solidez financeira. Todas as atividades da Sociedade 
são classificadas como essenciais no contexto das medidas adotadas para o 
enfrentamento da pandemia. A Sociedade adotou com agilidade o regime de 
home office para o público administrativo, com todo o suporte necessário para 
a continuidade operacional. Além das preocupações básicas de segurança 
com os colaboradores, as empresas praticaram diversas iniciativas voltadas 
ao bem-estar, como lives direcionadas, apoio psicológico e preocupação com 
a ergonomia, seguindo o princípio de valorização das pessoas. As medidas 
emergenciais e rapidez na resposta aos primeiros efeitos da crise, bem como 
as iniciativas de apoio à cadeia de suprimentos, foram efetivas para manterem 
as atividades da Sociedade em operação, garantindo a entrega dos serviços 
essenciais para a população e preservando a saúde e segurança dos colabo-
radores e parceiros. Permanece incerto até que ponto as informações finan-
ceiras, após 31 de dezembro de 2021, ainda possam ser afetadas pelos im-
pactos comerciais, operacionais e financeiros da pandemia, pois dependerá 
de sua duração e dos impactos nas atividades econômicas, bem como das 
ações governamentais, empresariais e individuais em resposta à crise. Nesse 
contexto, algumas avaliações de riscos financeiros, projeções e testes de re-
dução ao valor recuperável, em conexão com a preparação dessas demons-
trações financeiras, podem ser impactadas pela pandemia e podem afetar 
adversamente a posição financeira da Sociedade. Impactos operacionais - 
As medidas implementadas de isolamento social, restrições à movimentação 
de pessoas e à operação de certos negócios devido à pandemia do COVID-19 
afetaram a atividade econômica no Brasil nos últimos dois anos, contudo, com 
o avanço da vacinação os impactos negativos foram reduzidos nos últimos 
meses. Não foram observados efeitos significativos nas operações da Socie-
dade no exercício de 2021. principais riscos e medidas associadas - Risco 
de crédito – as ações tomadas pela Sociedade ao longo de 2020 e 2021 ame-
nizaram os impactos da pandemia sobre a condição financeira de seus clien-
tes e, por consequência, mitigaram seus potenciais efeitos sobre as taxas de 
inadimplência, que se encontram em patamares inferiores aos de 2020. Os 
efeitos das perdas esperadas em créditos de liquidação duvidosa do exercício 
em 31 de dezembro de 2021. Risco de realização de ativos fiscais diferidos – a 
Sociedade realiza anualmente o estudo técnico de viabilidade de realização 
de créditos fiscais diferidos, considerando as projeções mais recentes aprova-
das pelo Conselho de Administração (“CA”) para cada segmento de negócios 
e não identificou necessidade de baixas para o exercício findo em 31 de de-
zembro de 2021. Riscos em instrumentos financeiros – o aumento da volatili-
dade nos mercados financeiros poderá impactar os resultados financeiros 
conforme análises de sensibilidades. Risco de liquidez – a Sociedade apre-
senta variações em sua posição de endividamento líquido compatíveis com os 
resultados e com a sazonalidade de seus negócios. A administração da Socie-
dade continua mantendo a disciplina no controle de custos e despesas para 
preservação de caixa em todos os negócios e a seletividade na alocação de 
capital sem comprometer o crescimento sustentável do negócio. b. Esclareci-
mentos sobre os impactos do incidente cibernético - Conforme comunica-
ções enviadas ao mercado em 12 de janeiro de 2021 e em 25 de janeiro de 
2021, a Sociedade sofreu em 11 de janeiro de 2021 um ataque cibernético do 
tipo ransomware em seu ambiente de tecnologia da informação. Como medida 
preventiva, a Sociedade interrompeu seus sistemas, afetando por um curto 
intervalo de tempo as suas operações. De imediato, foram adotadas todas as 
medidas de segurança e de controle para sanar o ocorrido e, a partir de 14 de 
janeiro de 2021, os sistemas operacionais da Sociedade começaram a ser 
gradualmente restabelecidos, com cautela e segurança, conforme ordem de 
prioridade e relevância de cada processo afetado. Desde 25 de janeiro de 

2021, conforme comunicado ao mercado naquela data, todos os sistemas crí-
ticos de informação da Sociedade encontram-se em pleno funcionamento. A 
Sociedade possuía apólice de seguro específica para incidentes cibernéticos, 
a qual foi devidamente acionada, sendo que tal sinistro se encontra em regu-
lação. c. Esclarecimentos sobre os impactos dos conflitos militares entre 
Rússia e ucrânia - Em 24 de fevereiro de 2022 foi relatado uma invasão mili-
tar em larga escala na Ucrânia por tropas russas. Desde então, os mercados 
globais têm experimentado volatilidade e ruptura após a escalada das tensões 
geopolíticas e o início do conflito militar entre esses países. Embora a duração 
e o impacto do conflito militar em curso sejam altamente imprevisíveis, o con-
flito na Ucrânia levou e pode levar a perturbações do mercado e uma volatili-
dade significativa nos preços das commodities, incluindo o petróleo bruto, o 
que pode afetar os preços dos lubrificantes a base de petróleo e a demanda 
nos mercados em que atuamos. Além disso, os governos dos Estados Unidos 
e de muitos outros países impuseram sanções econômicas à Rússia, incluin-
do políticos, entidades corporativas e bancárias. Essas sanções, ou mesmo a 
ameaça de novas sanções, podem fazer com que a Rússia tome contramedi-
das ou ações de retaliação que podem levar a mais perturbações do mercado 
e um aumento nos preços do petróleo bruto globalmente, o que pode impactar 
negativamente nossos negócios e operações. Adicionalmente, uma eventual 
nova crise financeira global poderia ter um impacto negativo em nosso custo 
de empréstimos e em nossa capacidade de obter empréstimos futuros. As in-
terrupções nos mercados financeiros também poderiam levar a uma redução 
no crédito comercial disponível devido a preocupações de liquidez das contra-
partes. Se experimentarmos uma diminuição na demanda por nossos produ-
tos ou um aumento na inadimplência em nossas contas a receber, ou se não 
conseguirmos obter empréstimos, nossos negócios, nossa situação financeira 
e os resultados das operações poderão ser adversamente afetados. 
2 ApRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇõES fINANcEIRAS E RESuMO 
DAS pRINcIpAIS pRáTIcAS cONTáBEIS - As demonstrações financeiras 
da Sociedade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil (“BR GAAP”), que inclui legislação societária brasileira e nos 
Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações das normas emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovadas pelo Conse-
lho Federal de Contabilidade (“CFC”). As demonstrações financeiras são apre-
sentadas em Reais, que é a moeda funcional da Sociedade. As práticas con-
tábeis descritas a seguir foram aplicadas pela Sociedade de maneira 
consistente em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações fi-
nanceiras. a) O resultado é apurado pelo princípio da competência de exercí-
cios. b) Os estoques são demonstrados pelo valor de custo ou valor realizável 
líquido, dos dois o menor. c) Os ativos de contratos referem-se aos desembol-
sos de direitos de exclusividade com clientes registrados no momento de sua 
ocorrência e reconhecidos como redutor da receita de vendas no resultado 
conforme as condições estabelecidas no contrato (prazo médio ponderado de 
amortização de cinco anos) e são revistos à medida que ocorrem mudanças 
nos termos dos contratos. d) O ativo de direito de uso e o respectivo arrenda-
mento a pagar, calculado pelo valor presente das parcelas futuras, acrescidos 
dos custos diretos associados ao contrato de arrendamento. A amortização do 
ativo de direito de uso é reconhecida no resultado ao longo da vigência esti-
mada do contrato. O passivo é acrescido de juros e líquido dos pagamentos. 
Os juros são reconhecidos no resultado pelo método da taxa efetiva. A remen-
suração do ativo e do passivo com base no índice de reajuste contratual é re-
conhecida no balanço patrimonial, não tendo efeito no resultado. Em caso de 
cancelamento do contrato, o ativo e respectivo passivo são baixados para o 
resultado. A Sociedade aplica as isenções de reconhecimento para arrenda-
mentos com prazo contratual inferior a 12 meses e contratos de baixo valor. 
Nesses casos, a despesa com o arrendamento é reconhecida no resultado ao 
longo do prazo do arrendamento conforme incorrida. e) O imobilizado é regis-
trado ao custo de aquisição ou construção, incluindo encargos financeiros in-
corridos sobre imobilizações em andamento, deduzido da depreciação acu-
mulada e, quando aplicável, da provisão para perda por redução ao valor 
recuperável. As depreciações são calculadas pelo método linear, levando em 
consideração a vida útil dos bens e são revisados anualmente. As benfeitorias 
em imóveis de terceiros são depreciadas pelo menor prazo entre a vigência do 
contrato ou a vida útil dos bens. f) O intangível compreende os softwares ad-
quiridos de terceiros, e quando aplicável são amortizados pelo método linear, 
levando em consideração sua vida útil e são revisados anualmente. A Socie-
dade não tem contabilizados ativos intangíveis que tenham sido gerados inter-
namente ou que possuam vida útil indefinida. g) Os demais ativos são de-
monstrados aos valores de custo ou de realização, dos dois o menor, incluindo, 
quando aplicável, os rendimentos, as variações monetárias e cambiais incor-
ridas ou deduzidos de provisão para perda e, se aplicável, ajuste a valor pre-
sente. A autorização para a emissão destas demonstrações financeiras foi 
dada pelo Conselho de Administração em 24 de maio de 2022.
3 pATRIMôNIO LíquIDO - a. Capital social - O capital social da Sociedade 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é composto por 60.451.185.289 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Dessa forma, o capital social 
subscrito e totalmente integralizado em moeda nacional é de R$ 608.337, di-
vidido em quotas de aproximadamente R$ 0,01 cada uma, conforme demons-
trado abaixo:

número de ações Valor em r$
Chevron Latin America Marketing LLC 26.595.925.926 267.642.004
Chevron Amazonas LLC 21.017 211
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. 33.855.238.346 340.694.430

60.451.185.289 608.336.645

b. Ajustes de avaliação patrimonial - (i) Os ganhos e perdas atuariais refe-
rentes a benefícios pós-emprego, apurados em avaliação conduzida por atuá-
rio independente, são reconhecidos no patrimônio líquido na conta ajustes de 
avaliação patrimonial. Os ganhos e perdas registrados no patrimônio líquido 
não serão reclassificados subsequentemente para o resultado. (ii) As diferen-
ças entre o valor justo das aplicações financeiras mensuradas a valor justo 
através de outros resultados abrangentes e o valor inicial da aplicação acres-
cido dos rendimentos auferidos e das variações cambiais são reconhecidas no 
patrimônio líquido na conta ajustes de avaliação patrimonial. Os ganhos e per-
das registrados no patrimônio líquido são reclassificados para o resultado 
caso ocorra a liquidação da aplicação financeira. c. Distribuição de resulta-
dos - Aos acionistas é assegurado, estatutariamente, um dividendo mínimo 
anual de 30% do lucro líquido, após destinar 5% para reserva legal, calculado 
nos termos da Lei das Sociedades por Ações. Os dividendos e juros sobre o 
capital próprio propostos acima da obrigação estatutária são reconhecidos no 
patrimônio líquido até sua aprovação em assembleia de acionistas. Em 31 de 
dezembro de 2019, a Sociedade possuía reserva especial de dividendos obri-
gatórios não distribuídos constituída no montante de R$ 14.205, a qual foi re-
alizada no exercício de 2020. Adicionalmente, nos exercícios de 2020 e 2021, 
a Sociedade distribuiu dividendos intermediários nos montantes de R$ 30.795 
(R$ 0,0005 – cinco décimos de milésimos de real por ação) e R$ 17.900 (R$ 
0,30 – trinta centavos de real por ação), respectivamente.

31/12/2021
Destinação do lucro líquido
Lucro líquido do exercício atribuível a Sociedade 72.187
Reserva legal (5% do lucro líquido) (3.609)
Lucro líquido ajustado (base para dividendos) 68.578
Destinação do lucro líquido
Reserva legal (5% do lucro líquido) 3.609
Reserva de retenção de lucros 51.433
Dividendos propostos a pagar 17.145
Total da destinação do lucro líquido 72.187

As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas pela KPMG Auditores 
Independentes, devidamente acompanhadas de relatório de auditoria, sem 

ressalvas, encontram-se à disposição na sede da sociedade. 
A ADMINISTRAÇÃO

 José carlos Layber de Oliveira
Contador - CRC 1SP185528/O-7-S-RJ

Ativo 31/12/2021 31/12/2020
circulante
Caixa e equivalentes de caixa 38.947 15.064
Aplicações financeiras 76.235 245.552
Contas a receber e financiamentos de clientes 354.613 239.666
Estoques 594.234 380.596
Tributos a recuperar 98.567 5.648
Imposto de renda e contribuição social a recuperar 2.607 3.053
Demais contas a receber 21.701 33.966
Despesas antecipadas 1.218 978
Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade        473 1.264
Total do ativo circulante 1.188.595 925.787

Não circulante
Contas a receber e financiamentos de clientes 3.369 4.376
Imposto de renda e contribuição social diferidos 52.649 64.655
Tributos a recuperar 3.221 32.765
Imposto de renda e contribuição social a recuperar 1.415 -
Depósitos judiciais 68.946 43.009
Ativos de indenização 19.724 97.392
Demais contas a receber 18.849 15.249
Despesas antecipadas 105 93
Ativos de contratos com clientes - direitos de 
  exclusividade 559 995
Total do ativo realizável a longo prazo 168.837 258.534

Ativos de direito de uso 4.214 3.209
Imobilizado 174.833 165.009
Intangível 4.669 4.585

183.716 172.803
Total do ativo não circulante 352.553 431.337
Total do ativo 1.541.148 1.357.124

pASSIvO 31/12/2021 31/12/2020
circulante
Empréstimos 52.231 50.692
Fornecedores 385.306 280.592
Fornecedores convênios 90.108 -
Salários e encargos sociais 23.068 26.221
Dividendos propostos a pagar 17.145 -
Obrigações tributárias 73.236 55.646
Imposto de renda e contribuição social a pagar 15.260 7.272
Benefício pós-emprego 6.618 6.785
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 631 550
Arrendamentos a pagar 1.969 2.089
Demais contas a pagar 18.069 20.431
Total do passivo circulante 683.641 450.278

Não circulante
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 19.093 101.113
Benefícios pós-emprego 108.603 139.128
Arrendamentos a pagar 2.492 1.507

Total do passivo não circulante 130.188 241.748

patrimônio líquido
Capital social  608.337  608.337 
Reservas de lucros  152.550  115.408 
Ajustes de avaliação patrimonial  (33.568)  (58.647)

Total do patrimônio líquido 727.319 665.098

Total do passivo e do patrimônio líquido 1.541.148 1.357.124

31/12/2021 31/12/2020
Receita líquida de vendas e serviços 3.094.537 2.006.242
Custos dos produtos vendidos e dos serviços 
  prestados. (2.583.270) (1.576.635)
Lucro bruto 511.267 429.607
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais (220.355) (169.596)
Reversões estimadas de créditos de liquidação
  duvidosa 114 3.778
Gerais e administrativas (172.166) (149.422)
Resultado na venda de bens (87) (87)
Outras receitas operacionais 4.796 184
Outras despesas operacionais (575) (193)

Lucro antes do resultado financeiro, imposto de 
  renda e contribuição social 122.994 114.271
Receita financeira 4.548 5.528
Despesa financeira (21.082) (9.366)
Resultado financeiro, líquido (16.534) (3.838)

Lucro antes do imposto de renda e da 
  contribuição social 106.460 110.433
Imposto de renda e contribuição social 
Corrente (35.220) (28.571)
Diferido 947 (10.333)

(34.273) (38.904)
Lucro líquido do exercício. 72.187 71.529

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido do exercício 72.187 71.529
Itens que não serão reclassificados 
  subsequentemente para o resultado:
Ganhos (perdas) atuariais com benefício pós-emprego 25.144 (25.673)

Itens que serão reclassificados subsequentemente 
  para o resultado:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros (65) -

Resultado abrangente do exercício 97.266 45.856
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

reservas de lucros

capital  
social

reserva  
Legal

retenção  
de  

lucros

reserva especial  
dividendos  

obrigatórios não  
distribuídos

ajustes de  
avaliação  

patrimonial
Lucros  

acumulados
Patrimônio  

líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2019  608.337  2.991  71.683  14.205  (32.974)  664.242 
Lucro líquido do exercício - - - - -  71.529  71.529 
Outros resultados abrangentes:
Perdas atuariais de benefícios pós-emprego, líquido de imposto 
  de renda e contribuição social - - - -  (25.673) -  (25.673)
Resultado abrangente do exercício  -  -  -  -  (25.673)  71.529  45.856 
Transações com acionistas:
Dividendos aprovados em Assembleia Geral Ordinária - - -  (14.205) - -  (14.205)
Destinação do resultado líquido:
Reserva legal  -  3.576 - -  -  (3.576)  - 
Reserva de retenção de lucros  - -  37.158  -  -  (37.158)  - 
Dividendos intermediários (R$ 0,744 por lote de mil ações)  - - -  -  -  (30.795)  (30.795)
Saldos em 31 de dezembro de 2020  608.337  6.567  108.841 -  (58.647)  -  665.098 
Lucro líquido do exercício - - - - -  72.187  72.187 
Outros resultados abrangentes:
Ganhos atuariais de benefícios pós-emprego, líquido de imposto 
  de renda e contribuição social - - - -  25.144 -  25.144 
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, líquido de 
  imposto de renda e contribuição social - - - -  (65) -  (65)
Resultado abrangente do exercício  -  -  -  -  25.079  72.187  97.266 
Destinação do resultado líquido:
Reserva legal -  3.609 - - -  (3.609)  - 
Reserva de retenção de lucros - -  51.433 - -  (51.433)  - 
Dividendos intermediários (R$ 0,2961 por lote de mil ações) - -  (17.900) - - -  (17.900)
Dividendos propostos a pagar (R$ 0,2836 por lote de mil ações) - - - - -  (17.145)  (17.145)
Saldos em 31 de dezembro de 2021  608.337  10.176  142.374  -  (33.568)  -  727.319 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2021 31/12/2020
fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 72.187 71.529
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa 
  gerado pelas atividades operacionais
Depreciações e amortizações 17.480 16.385
Créditos de PIS e COFINS sobre depreciação 162 172
Amortização de ativos de direito de uso 2.569 2.095
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas 2.497 (703)
Reversão de perdas estimadas de crédito de 
  liquidação duvidosa (114) (3.778)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (947) 10.333
Imposto de renda e contribuição social correntes 35.220 28.571
Resultado na venda de bens 87 87
Provisão para perda de estoque (1.176) 3.313
Provisão para benefício pós-emprego 4.294 (9.383)
Amortização de ativos de contratos com clientes - 
  direito de exclusividade 1.228 1.898
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas (81.939) (1.153)
Demais provisões e ajustes 4 85

51.552 119.451
(Aumento) diminuição no ativo circulante
Contas a receber de clientes (114.833) (1.851)
Estoques (212.462) (55.953)
Tributos a recuperar (92.097) 23.943
Imposto de renda e contribuição social a compensar  - (87)
Demais contas a receber 12.265 (21.086)
Despesas antecipadas (240) 149

Aumento (diminuição) no passivo circulante
Fornecedores 194.822 163.165
Salários e encargos sociais (3.153) (1.178)
Obrigações tributárias 17.590 16.652
Provisão para contingências  - -
Benefícios pós-emprego (167) 10.075
Demais contas a pagar (2.362) 6.449

(Aumento) diminuição no ativo não circulante
Depósitos judiciais (25.937) (13.579)
Contas a receber de clientes 1.007 (2.309)
Impostos a recuperar 28.499 (32.765)
Demais contas a receber 74.068 (15.142)
Despesas antecipadas (12) -

Aumento (diminuição) no passivo não circulante
Benefícios pós-emprego 3.279 (43)
Imposto de renda e contribuição social pagos (27.977) (20.324)

caixa líquido (utilizado nas) gerado pelas 
  atividades operacionais (96.158) 175.567
fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras, líquidas de resgates 171.546 (146.525)
Aquisição de imobilizado (26.111) (16.664)
Aquisição de intangível (1.633) (2.535)
Receita com venda de bens 88 235
caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) 
  atividades de investimentos 143.890 (165.489)
fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos.
Captação - 50.000
Juros pagos (2.912) (1.547)

Pagamento de arrendamento
 Principal (2.914) (2.400)
 Juros pagos (123) -

Dividendos pagos (17.900) (45.000)
caixa líquido (utilizado nas) gerado pelas 
  atividades de financiamentos (23.849) 1.053
Aumento em caixa e equivalentes de caixa 23.883 11.131
caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 15.064 3.933
caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 38.947 15.064
Transações sem efeito caixa:
Adições em ativos de direito de uso e arrendamentos 
  a pagar (3.964) (214)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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1. Contexto operacional: A Argo IV Transmissão de Energia S.A. (anteriormente denominada Rialma Transmissora de Energia III S.A.) (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, 
constituída em 09 de junho de 2017, com sede na cidade de São Paulo - SP. A Companhia iniciou suas operações em julho de 2021. Tem por objeto a transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, 
a montagem, a operação e a manutenção da instalação de transmissão pelo prazo de 30 (trinta) anos, referente ao lote 30, objeto de leilão da ANEEL, composto pelas instalações localizadas no estado de 
Piauí, Pernambuco e Ceará, compostas pela linha de transmissão Milagres II, Queimada Nova II, em 500 kv com extensão aproximada de 322 km, nos termos do Contrato de Concessão celebrado com 
a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL em 11 de agosto de 2017 e do Edital do Leilão ANEEL nº 05/2016. A Companhia terá direito a receber pela prestação do serviço público de transmissão a 
Receita Anual Permitida – RAP de R$ 63.900 (sem atualização) a partir da data de disponibilidade de operação comercial das instalações de transmissão, nos termos do contrato de concessão. O valor de 
receita será atualizado anualmente, no mês de julho de cada ano, sendo o primeiro reajuste, na data de referência em 07 de outubro de 2016, conforme metodologia de cálculo e índices previstos no contrato de 

Ativo 31/12/2021 31/12/2020
Ativo Circulante (Reapresentado) (Reapresentado)
Caixa e equivalentes de caixa 307 305
Contas a receber 7.984 -
Impostos a recuperar 234 1
Adiantamentos a fornecedores 174 33.622
Outros créditos a receber 11.512 -
Despesas antecipadas 326 25
Ativo contratual de concessão 83.129 40.119

103.666 74.072
Não circulante
 Aplicações financeiras vinculadas 9.706 -
Despesas antecipadas LP 413 437
Ativo contratual de concessão 847.062 235.674
Imobilizado 125 11.507

857.306 247.618
Total do ativo 960.972 321.690

Passivo e patrimônio líquido 31/12/2021 31/12/2020
Circulante (Reapresentado) (Reapresentado)
Fornecedores e contas a pagar 40.890 45.646
Obrigações tributárias 2.927 4.548
Obrigações trabalhistas 128 -
Empréstimos e financiamentos 18.946 4
Dividendos a pagar 48.073 10.732
Taxas regulamentares a pagar 381 -
Outros passivos 746 2

112.091 60.932
Não circulante
Empréstimos e financiamentos LP 318.855 2.039
Tributos diferidos 142.537 35.864
Contas a pagar às partes relacionadas 27.783 93.138

489.175 131.041
Total do passivo 601.266 191.973
Patrimônio líquido
Capital social 105.500 85.500
Reservas de lucros 254.206 44.217
Total do patrimônio líquido 359.706 129.717
Total do passivo e do patrimônio líquido 960.972 321.690

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Valores expressos em milhares de reais) 2021 2020

(Reapresentado) (Reapresentado)
Receita operacional líquida 629.630 248.836
Custos dos serviços prestados  (276.317)  (181.224)
Lucro bruto 353.313 67.612
Despesas gerais e administrativas  (6.824) - 
Depreciação  (633)  (1)
Outras receitas (despesas) operacionais  (254)  (27)
Lucro operacional 345.602 67.584
Resultado financeiro, líquido  (41.400)  (2.481)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 304.202 65.103
Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social diferidos  (46.140)  (10.311)
Lucro líquido do exercício 258.062 54.792

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração do resultado abrangente Exercícios findos em  
31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

2021 2020
(Reapresentado) (Reapresentado)

Lucro líquido do exercício 258.062 54.792
Outros resultados abrangentes:
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício 258.062 54.792

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais)
Reservas de lucros

Capital social  
integralizado

Adiantamento para  
futuro aumento de capital

Reserva 
 legal

Reserva retenção  
de lucro

Lucros 
 acumulados

Total do  
Patrimônio líquido

Em 31 de dezembro de 2019 2.000 392 11 146 - 2.549
Adiantamento para futuro aumento de capital -  32.152 - - - 32.152
Aumento de capital 83.500  (32.544) - - - 50.956
Lucro líquido do exercício (reapresentado) - - - - 54.792 54.792
Constituição reserva legal (reapresentado) - - 2.740 -  (2.740) -
Dividendos distribuídos - - - -  (10.732)  (10.732)
Constituição de reserva de retenção de lucros (reapresentado) - - - 41.320  (41.320) -
Em 31 de dezembro de 2020 (Reapresentado) 85.500 - 2.751 41.466 - 129.717
Aumento de capital 20.000 - - - - 20.000
Lucro líquido do exercício (reapresentado) - - - - 258.062 258.062
Constituição reserva legal (reapresentado) - - 12.903 -  (12.903) -
Dividendos distribuídos - - - -  (48.073)  (48.073)
Constituição de reserva de retenção de lucros (reapresentado) - - - 197.086  (197.086) -

Em 31 de dezembro de 2021 (Reapresentado) 105.500 - 15.654 238.552 - 359.706
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em milhares de reais) 2021 2020

(Reapresentado) (Reapresentado)
Lucro líquido do exercício (reapresentado)  258.062  54.792 
Ajustes de:
Tributos diferidos (reapresentado)  106.672  35.673 
Juros sobres empréstimos e financiamentos  26.149  110 
Amortização dos custos dos empréstimos  25  25 
Depreciação e amortização  633  1 
Baixa ativos imobilizados  11.280 -
Variações no capital circulante
 Contas a receber  (7.984) -
Adiantamentos a fornecedores  33.448  18.246 
Impostos a recuperar  (233)  (1)
Ativo contratual de concessão (reapresentado)  (654.398)  (274.198)
Outros ativos e passivos  (10.687) -
Partes relacionadas  (45.355)  (200)
Fornecedores  (4.756)  41.759 
Obrigações tributárias e trabalhistas  (1.494)  4.548 
Caixa consumido pelas nas operações  (288.638)  (119.245)
Pagamento dos custos dos empréstimos  (30.408)  (106)
Dividendos pagos  (10.732)  (48)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais  (329.778)  (119.399)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Aquisição de ativos imobilizados  (531)  (7.642)
 Aplicações financeiras de longo prazo  (9.706) -
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos  (10.237)  (7.642)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
 Empréstimos e financiamentos captados  340.017  2.039 
Aumento de capital -  32.152 
Adiantamento para futuro aumento de capital recebido -  93.138 
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos  340.017  127.329 
Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa  2  288 
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro  305  17 
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro  307  305 
Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa  2  288 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Balanço patrimonial Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

Argo IV Transmissão de Energia S.A. (anteriormente denominada Rialma Transmissora de Energia III S.A.)
CNPJ: 27.965.588/0001-74   //   NIRE: 3530059029-5

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em milhares de reais)

concessão. Pandemia COVID-19 – Em 2021 ainda tivemos a pandemia da COVID-19, que afetou de 
alguma maneira todos os setores da economia. A Companhia vem adotando medidas para a proteção, 
segurança e saúde de seus colaboradores, suas famílias e as comunidades locais. Até o momento 
não foram identificados impactos significativos diretos e adversos para a Companhia causados 
pela pandemia da COVID-19. Em 03 de novembro de 2021, a controladora da Companhia firmou 
contrato de compra e venda da totalidade das suas ações para a Argo Energia Empreendimentos e 
Participações S.A. A efetivação da venda depende de certas condições precedentes que fazem parte 
daquele contrato que na presente data já se encontram integralmente cumpridas. Essa transferência 
de controle foi anuída previamente pela ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, por meio 
do despacho nº 4.061 de 20 de dezembro de 2021 e em 27 de janeiro de 2022 foi obtida também 
a anuência prévia do Banco do Nordeste do Brasil S.A. – BNB por meio do oficio 2022/0183-064. 
A transferência de controle ocorreu em 31 de janeiro de 2022, em decorrência da transferência a 
denominação da Companhia passa a ser Argo IV Transmissão de Energia S.A. 2. Reemissão das 
demonstrações financeiras do exercício corrente e reapresentação das cifras comparativas: 
Estas demonstrações contábeis foram anteriormente aprovadas e emitidas pela Administração em 
29 de janeiro de 2022, foram publicadas em 31 de janeiro de 2022 no Diário do Estado de Goiás, 
folha nº 5 e no Diário Oficial da União, seção 3, folha nº 159 e estão sendo reemitidas para refletir a 
retificação de erros identificados relacionados à mensuração do ativo contratual de concessão, em 
específico sobre o montante necessário à cobertura das contribuições sociais relativas ao Programa 
de Integração Social - PIS e a Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social - 
COFINS conforme previsto no contrato de concessão celebrado com o Poder Concedente. Em 
conformidade com o Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas contábeis, mudança de estimativas 
e retificação de erros, a Companhia procedeu aos ajustes nas demonstrações contábeis relativas aos 
exercícios de 2021 e exercícios anteriores aplicáveis. Não foram identificados efeitos relevantes sobre 

o patrimônio líquido em 1º. de janeiro de 2020. 3. Apresentação das demonstrações contábeis e 
principais práticas contábeis: A emissão das presentes demonstrações contábeis foi autorizada 
pela Diretoria da Companhia. As demonstrações contábeis da Companhia foram elaboradas e estão 
sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que contemplam 
os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPCs) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e evidenciam todas 
as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, as quais estão 
consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. As demais notas explicativas 
encontram-se a disposição dos interessados na sede da Companhia. As demonstrações contábeis 
foram auditadas pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S. 

Paulo Heli Alves Ferreira - Diretor de RI e Finanças 
Thiago Borges Martins - Controller – CRC/RJ 116409/O

ELUAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 05.119.676/0001-12 - NIRE 35300319711

Ata de Assembleia Geral Ordinária  - Realizada em 29 de abril de 2022
1. Data, Hora e Local: Às 10:00 horas do dia 29 de abril de 2022, na sede da Elual Participações S.A. 
(“Companhia”), localizada na cidade de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, na Rua Bering, 
nº 114, CEP 09750-510. 2. Convocação: Dispensada a convocação prévia, de acordo com o parágrafo 
4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. 3. Publicação: O Relatório da Administração e as Demonstrações 
Financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 foram 
publicados no Jornal Monitor Mercantil/SP, na edição do dia 29/04/2022. 4. Presença: Compareceram 
os acionistas representando a totalidade do capital social subscrito da Companhia. 5. Mesa: Presidente: 
Erik Brunno Augusto; e Secretária: Deborah Victalino Ganzarolli de Almeida. 6. Ordem do Dia: (i) Em 
Assembleia Geral Ordinária: 6.1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre 
o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2021; 6.2. Deliberar sobre a proposta da administração para destinação do resultado 
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; 6.3. Fixar o montante global de remuneração 
dos Diretores da Companhia para o exercício de 2022. (ii) Em Assembleia Geral Extraordinária: 6.4.   
Deliberar sobre o aumento de capital social da Companhia e consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto 
Social; 6.5.    Aprovar a consolidação do Estatuto Social. 7. Deliberações tomadas por unanimidade: 
Preliminarmente, o Sr. Presidente registrou que, em atendimento ao disposto no art. 133 da Lei nº 
6.404/76, foram publicados no Jornal Monitor Mercantil/SP, na edição do dia 29/04/2022, o Relatório da 
Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2021. Passando à ordem do dia, os acionistas deliberaram em Assembleia Geral Ordinária: 
7.1. Após exame e discussão, foi aprovado o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras 
da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. 7.2. Foi aprovada 
a proposta da Administração para contabilização do prejuízo líquido apurado do exercício encerrado em 
31 de dezembro de 2021 no valor de R$ 19.540.366,28 (dezenove milhões, quinhentos e quarenta mil, 
trezentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos), a ser distribuído da seguinte forma:

Contabilização do prejuízo apurado no exercício social findo em 31/12/2021
Saldo de lucros retidos em 31/12/2020 58.750.978,91
Prejuízo apurado no exercício encerrado em 31/12/2021 (19.540.366,28)
Absorção do prejuízo pela reserva de lucros retidos 19.540.366,28
Saldo de lucros retidos em 31/12/2021 39.210.612,63
7.3. Foi aprovado que os diretores não receberão remuneração no exercício social a ser encerrado em 31 
de dezembro de 2022. Em continuidade, com relação às matérias de (ii) Em Assembleia Geral 
Extraordinária: 7.4. Foi aprovado o aumento de capital da Companhia atualmente de R$ 61.571.581,47 
(sessenta e um milhões, quinhentos e setenta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e quarenta sete 
centavos) para R$ 61.589.581,47 (sessenta e um milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, quinhentos e 
oitenta e um reais e quarenta sete centavos), um aumento, portanto, de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), 
realizado mediante a emissão de 1.503 (mil quinhentas e três) novas ações ordinárias, todas nominativas 
e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 11,9743270942 por ação, na forma do §1º, inciso II, do 
art. 170 da Lei 6.404/76. As ações emitidas em função do aumento do capital ora aprovado serão subscritas 
e integralizadas pela acionista AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., com sede na Rua 
Arquiteto Olavo Redig de Campos n° 105, 6° ao 21º andar, Torre B, Empreendimento EZ Towers, Vila São 
Francisco, CEP 04711-904, cidade e estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.309.127/0001-
79 (“AMIL”), mediante capitalização de adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC), detido pela 
acionista AMIL contra a Companhia. As novas ações terão as mesmas características e vantagens das 
ações ordinárias atualmente existentes, conforme artigo 5º do estatuto social da Companhia, participando 
em igualdade de condições, a todos os benefícios, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de 
capital que vierem a ser aprovadas. 7.4.1. Dispensada a fixação de prazo para o exercício do direito de 
preferência na subscrição das ações emitidas, tendo em vista a presença de acionistas detentores da 
totalidade do capital social da Companhia, as 1.503 (mil quinhentas e três) novas ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, foram totalmente subscritas e integralizadas pela acionista AMIL 
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., nos termos do Boletim de Subscrição anexo à presente 
ata como Anexo II, com a expressa anuência da acionista ESHO – EMPRESA DE SERVIÇOS 
HOSPITALARES S.A., que renunciou ao seu direito de preferência. 7.5. Em decorrência da deliberação 
acima, foi aprovada a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, conforme abaixo: 
“Artigo 5º - O capital social é R$ 61.589.581,47 (sessenta e um milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, 
quinhentos e oitenta e um reais e quarenta sete centavos) dividido em 9.245.041 (nove milhões, duzentas 
e quarenta e cinco mil e quarenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 7.6. Por fim, 
foi aprovada a consolidação do Estatuto Social que fica arquivado na sede da Companhia. 8. 
Encerramento: Não havendo nenhuma manifestação, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos 
pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata, que, lida e aprovada, foi devidamente assinada pelos 
acionistas presentes e pelos integrantes da mesa da Assembleia Geral. São Bernardo do Campo, 29 de 
abril de 2022. MESA: Erik Brunno Augusto – Presidente e Deborah Victalino Ganzarolli de Almeida – 
Secretária. Consolidação do Estatuto Social na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 
29 de abril de 2022 “ESTATUTO SOCIAL ELUAL PARTICIPAÇÕES S.A. CAPITULO I – DA 
DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO E PRAZO: ART. 1º – Sob a denominação social de ELUAL 
PARTICIPAÇÕES S.A. fica constituída uma Sociedade Anônima, que se regerá pelo disposto neste 
Estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.  ART. 2º – A Companhia tem sua sede e foro 
na Rua Bering, nº 114, CEP 09750-510, Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. ART. 
3º – A Companhia tem por objeto social a detenção de ativos em geral, sejam eles bens imóveis, móveis, 
semoventes ou participações em outras sociedades na qualidade de acionista ou quotista. ART. 4º – O 
prazo de duração da Companhia é indeterminado. CAPÍTULO II – DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES: 
ART. 5º – O capital social é R$ 61.589.581,47 (sessenta e um milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, 
quinhentos e oitenta e um reais e quarenta sete centavos) dividido em 9.245.041 (nove milhões, duzentas 
e quarenta e cinco mil e quarenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. ART. 6º - As 
ações poderão ser ordinárias e preferenciais e ambas poderão ser divididas em classes, consoante 
deliberações ulteriores da assembleia. § 1º - As Ações Ordinárias, conferem a seus titulares, mediante ao 
capital por elas representado, o status de Acionista da Companhia, o direito a voto nas deliberações gerais 
e outros direitos estabelecidos por Lei. § 2º - As Ações Preferenciais, por sua vez, não dão direito de voto 
aos seus titulares, mas asseguram uma ou mais das seguintes preferências: a) prioridade no reembolso 
de capital sem prêmio em caso de liquidação da companhia; b) participação, sem restrição no aumento de 
capital decorrente da capitalização de reservas; c) de comparecer em assembleias gerais e discutir a 
matéria submetida a votação. § 3º - Na hipótese do falecimento, impedimento permanente, interdição ou 
qualquer outra forma de desqualificação judicial de Acionistas que detenham ações ordinárias, estas, 
automaticamente, serão convertidas em ações preferenciais que dão prioridade no reembolso de capital 
sem prêmio em caso de liquidação da companhia; asseguram participação, sem restrição, no aumento de 
capital decorrente da capitalização de reservas e garantem o comparecimento nas assembleias gerais da 
companhia, inclusive conferindo-lhes o direito de voz, para discutir a matéria submetida a votação.  § 4º - 
Na hipótese de cessão, transferência, alienação, direta ou indireta, das ações ordinárias e/ou direitos a 
elas inerentes, estas, também, serão, automaticamente, convertidas em ações preferenciais que dão 

prioridade no reembolso de capital sem prêmio em caso de liquidação da companhia; asseguram 
participação, sem restrição, no aumento de capital decorrente da capitalização de reservas e garantem o 
comparecimento nas assembleias gerais da companhia, inclusive conferindo-lhes o direito de voz, para 
discutir a matéria submetida a votação. § 5º - O disposto no § 4º supra não se aplica se a cessão, 
transferência, alienação, direta ou indireta, das ações ordinárias e/ou direitos a elas inerentes implicar na 
transferência do controle da companhia para terceiros, isto é, se foram transacionados valores mobiliários 
que representem mais de 50% (cinquenta por cento) das ações ordinárias. § 6º - Na hipótese do falecimento 
concomitante, impedimento permanente, interdição ou qualquer outra forma de desqualificação judicial de 
acionistas que fazem parte do grupo de controle, entendido este como aqueles que conjunta ou 
isoladamente possuam mais de 50% (cinquenta por cento) do capital social votante da companhia, para 
evitar que o percentual de ações preferenciais supere o limite máximo admitido na legislação, apenas 
metade das ações ordinárias que pertenciam ao retro falado acionista ou grupo de acionistas será 
convertida em ações preferenciais. Não obstante, para que se faça o acerto das participações acionárias, 
deverá ser convocada, nos 30 (trinta) dias subsequentes ao evento, assembleia geral para deliberar sobre 
a questão. § 7º - A ação é indivisível em relação à sociedade. Quando a ação pertencer a mais de uma 
pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio.  CAPÍTULO III – 
DO DIREITO DE PREFERÊNCIA: ART. 7º – O Direito de preferência na aquisição das ações da 
Companhia, que incidirá em qualquer forma de cessão, transferência, alienação ou oneração, direta ou 
indireta, das ações e/ou direitos a elas inerentes, bem como, na subscrição de novas ações do capital, será 
exercido primeiramente pela própria Companhia, conforme estabelecido nos parágrafos deste artigo, que 
poderá adquirir as respectivas ações, e, não havendo interesse dessa, posteriormente, pelos acionistas. § 
1º - Na hipótese de qualquer dos Acionistas desejar alienar, a terceiros ou a outro acionista, parte ou a 
totalidade de sua participação acionária na Companhia e/ou os direitos que detém em função da referida 
participação, deverá primeiramente, notificar por escrito a Companhia, sendo que a “Notificação de Oferta” 
deverá, obrigatoriamente, especificar: a) quantidade de ações ofertadas, o percentual do capital social da 
Companhia por estas representado; b) os termos, o preço e as demais condições de pagamento, c) a 
qualificação completa do potencial interessado, se houver, e, se for pessoa jurídica, a composição de seu 
capital social. § 2º – A Companhia terá prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da notificação 
de oferta, para manifestar-se por escrito sobre sua intenção em exercer o direito de preferência. § 3º - Fica 
desde já estabelecido que a falta de manifestação acerca da “Notificação de Oferta”, dentro do prazo acima 
estabelecido, presume para todos os efeitos, renúncia pela companhia irrevogável e irretratável ao 
exercício do direito de preferência ora estabelecido. § 4º – Caso confirme a sua intenção de adquirir as 
ações ofertadas, a Companhia terá um prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da aceitação, para exercer 
seu direito de preferência, firmando contrato de cessão, de acordo com o que tiver estipulado na 
“Notificação de Oferta”. Nesta ocasião, serão transferidas à Companhia as ações adquiridas para 
ulteriormente serem redistribuídas a todos os acionistas, proporcionalmente ao capital social de cada um 
na companhia, de forma a propiciar a manutenção dos percentuais do Capital Social existente. § 5º - Caso 
a Companhia decline do direito de exercer a preferência, o acionista que desejar alienar, a terceiros ou a 
outro acionista, parte ou a totalidade de sua participação acionária na Companhia e/ou os direitos que 
detém em função da referida participação, deverá notificar por escrito os demais acionistas, nos moldes 
estabelecidos no parágrafo 1º. § 6º - Se pelo menos um dos acionistas manifestar interesse na aquisição 
das ações ofertadas, esse terá prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da ciência inequívoca de que não 
existem outros interessados, para exercer seu direito de preferência, firmando contrato de cessão, de 
acordo com o que tiver estipulado na “Notificação De Oferta”. Nesta ocasião, serão transferidas ao 
aceitante as ações que tiver adquirido. § 7º - Caso a Companhia decline do direito de exercer a preferência 
e todos os acionistas tenham interesse na aquisição das ações ofertadas, as mesmas serão adquiridas por 
todos, proporcionalmente ao capital social de cada um na companhia, de forma a propiciar a manutenção 
dos percentuais do Capital Social existente. O mesmo se dará se apenas alguns dos acionistas se 
interessarem pela aquisição, explica-se: se, por exemplo, forem dois os interessados na aquisição das 
ações e tiverem participação idêntica na sociedade, serão elas divididas de forma equânime; se, ao revés, 
um detiver maior participação no capital social do que o outro, a aquisição respeitará a proporção. § 8º – As 
ações em relação as quais não for exercido o direito de preferência pela Companhia, ou ainda, aquelas 
sobre as quais tenha sido exercido o direito de preferência, sem o pagamento do preço no prazo estipulado 
na Notificação de Oferta (“as sobras”), deverão ser ofertadas no prazo de 10 (dez) dias contados do 
término do prazo estabelecido nos Parágrafos 4º e 5º acima, por escrito, aos acionistas que tiverem 
manifestado o seu interesse na aquisição das referidas sobras. Neste caso, os Acionistas interessados 
deverão manifestar sua aceitação, em caráter irrevogável, também por escrito, especificando a parcela 
das sobras que pretendem adquirir, no prazo de 10 (dez) dias. § 9º - Os acionistas que confirmarem sua 
intenção de adquirir as “sobras” ofertadas, terão prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da ciência 
inequívoca da aceitação, para exercer seu direito de preferência, efetuando o pagamento do preço, ou 
parcela deste, de acordo com o que tiver estipulado na “Notificação De Oferta”. Nesta ocasião, serão 
transferidas ao aceitante as ações que tiver adquirido. § 10º - Caso a Companhia e os acionistas declinem 
do direito de exercer a preferência, as ações poderão, nas condições ofertadas, ser alienadas ao terceiro 
interessado. § 11° - Caso o terceiro venha a ingressar na Companhia, deverá, necessariamente, submeter-
se ao presente Estatuto Social e a quaisquer acordos ou contratos celebrados pelos acionistas da 
Companhia. § 12º - As disposições deste artigo também aplicam-se “mutatis mutandis” ao direito de 
preferência em aumentos de capital da Companhia. § 13º - O disposto no caput do artigo 7º e em seus §§ 
1º a 12º supra não se aplica se a cessão, transferência, alienação, direta ou indireta, das ações ordinárias 
e/ou direitos a elas inerentes implicar na transferência do controle da companhia para terceiros, isto é, se 
foram transacionados valores mobiliários que representem mais de 50% (cinquenta por cento) das ações 
ordinárias. ART. 8º - Qualquer transferência de ações de emissão da Companhia ou de direitos de 
preferência, bem como qualquer transferência direta ou indireta de propriedade das mesmas, efetuadas 
em desacordo com as disposições do presente Estatuto Social, serão consideradas nulas e inoperantes 
em relação à Companhia, aos demais Acionistas e terceiros, de modo que, a Diretoria recusará o pedido 
de registro de quaisquer transferências em desacordo com o presente Estatuto Social, facultando, ainda, 
na inércia da Diretoria, qualquer outro acionista impugnar e impedir o ato e, sendo esse realizado, a 
despeito da impugnação, será ele nulo e ocasionará a responsabilização do Diretor pelos prejuízos que 
ocasionar com tal omissão. ART. 9º – É vedado à Companhia ou a qualquer de seus Acionistas e/ou 
Diretores, gravar, conceder avais, fianças, ou de qualquer forma onerar e empenhar as ações desta 
sociedade, a terceiros, tampouco serem as mesmas penhoradas por credores dos acionistas, no todo ou 
em parte, salvo se tal ato for de interesse direto da companhia, devidamente formalizado através de ata de 
reunião de diretoria apontando o ônus. CAPÍTULO IV – ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO: ART. 10 - A 
Companhia será administrada por uma Diretoria. § 1º – Os Diretores da Companhia estão dispensados de 
prestar caução para a garantia de suas gestões.  § 2º – É expressamente vedado, e será nulo de pleno 
Direito, o ato praticado por qualquer Administrador, procurador ou funcionário da Companhia, que envolva 
em obrigações relativas a negócios e operações estranhas ao objeto social, sem prejuízo da 
responsabilidade civil ou criminal, se for o caso, que estará sujeito o infrator deste dispositivo. § 3º – Findo 
o mandato, os diretores permanecerão em seus cargos até a investidura de seus sucessores. Os diretores 
serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse a ser lavrado em livro próprio, 
observadas as disposições legais. ART. 11 - A Assembleia Geral fixará anualmente o montante global da 
remuneração dos administradores da Companhia. CAPÍTULO V – DIRETORIA: ART. 12 – A Diretoria será 
composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 3 (três) Diretores sem designação específica para mandato 
de 3 (três) anos, com direito a reeleições. § 1º - Qualquer diretor poderá exercer cumulativamente outras 

Diretorias. § 2º - Nas ausências ou impedimentos temporários ou definitivo, incluindo morte, de qualquer 
Diretor, o outro membro da Diretoria cumulará o cargo, até a próxima assembleia, exercendo, além das 
suas próprias, todas as funções do Diretor substituído, e terá, todos os poderes, deveres e direitos deste. 
§ 3º - Havendo a expiração do mandato dos diretores, anteriormente nomeados, sem que tenha havido 
nova Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária, a diretoria permanecerá no cargo até ulterior eleição.   
ART. 13 - A Diretoria é o órgão executivo da Companhia, cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular 
da sociedade, tendo poderes para praticar todos e quaisquer atos relativos aos fins sociais, exceto aqueles 
que por Lei ou pelo presente Estatuto Social sejam de competência de outro órgão ou dependam de prévia 
aprovação deste. § 1º - A Companhia será representada da seguinte forma: a) por quaisquer 2 (dois) 
Diretores, em conjunto; b) por qualquer Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com poderes 
específicos; c) por 02 (dois) procuradores com poderes específicos, em conjunto; e d) por 01 (um) 
procurador nos mandatos com cláusula “ad judicia”, bem como naqueles que demandem poderes 
específicos por exigência legal ou a critério da Companhia. §2º - As procurações serão sempre outorgadas 
em nome da Companhia por quaisquer dois Diretores em conjunto. As procurações outorgadas pela 
Companhia mencionarão expressamente os poderes conferidos e deverão conter um período de validade 
limitado, não superior a 12 (doze) meses, com exceção daquelas para fins judiciais, que poderão ter prazo 
indeterminado. ART. 14 – A saída, retirada ou exclusão do acionista da sociedade automaticamente 
implica na saída do mesmo da Diretoria. CAPÍTULO VI -  DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS: ART. 15 – 
Competem às Assembleias Gerais as atribuições que lhe são conferidas por lei e pelo presente Estatuto 
Social. ART. 16 – As Assembleias Gerais realizar-se-ão, ordinariamente, no prazo de Lei e, 
extraordinariamente, sempre que o exigirem os interesses sociais, sendo permitida a realização simultânea 
de Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias. § 1º - Os Acionistas serão convocados na forma da 
Lei e notificados por escrito, da data, hora, local das Assembleias Gerais, sempre com a antecedência 
mínima de 8 (oito) dias da realização da Assembleia, ficando, desde já, estabelecido que o prazo poderá 
ser reduzido ou dispensado se houver o comparecimento da totalidade dos Acionistas à Assembleia Geral. 
§ 2º - Das convocações, deverão constar, obrigatoriamente, a ordem do dia, bem como a indicação das 
matérias que serão discutidas e somente a respeito dessa ordem do dia poderá haver deliberação, a 
menos que Acionistas representando a totalidade do capital social concordem em discutir outros assuntos. 
ART. 17 – As Assembleias Gerais serão convocadas por qualquer dos Diretores e, exceto nos casos em 
que a maioria do quórum for determinado por Lei, instalar-se-ão, em primeira convocação, com a presença 
de acionistas representando no mínimo 51% (cinquenta e um por cento) do capital social com direito a voto, 
e com qualquer número, em segunda convocação. § 1º - As deliberações, exceto nos casos previstos em 
Lei ou neste Estatuto Social ou em Acordo de Acionistas devidamente arquivado na sede da Companhia, 
serão tomadas pelos votos de acionistas representando a maioria absoluta dos presentes. Havendo 
empate, a questão será dirimida pelo juízo arbitral, consoante faculta o § 2º do artigo 129 da LSA, levando 
em consideração o interesse da companhia. § 2º - As Assembleias Gerais serão instaladas e presididas por 
um dos Diretores, e, na ausência, por acionista escolhido por maioria de votos dos presentes. O secretário 
será o outro Diretor. § 3º - Os Acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por 
procuradores, constituídos a menos de um ano, mediante procuração outorgada por instrumento público 
ou particular com poderes específicos, que ficará arquivada na sede da Companhia. CAPÍTULO VII – DO 
CONSELHO FISCAL: ART. 18 - A Companhia terá um Conselho Fiscal que somente será instalado 
quando solicitado por Acionistas, na forma prescrita em Lei. CAPÍTULO VIII – DO EXERCÍCIO SOCIAL 
DOS LUCROS E SUA DISTRIBUIÇÃO: ART. 19 - O exercício social iniciar-se-á em 1º de janeiro e 
encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício, serão elaboradas as 
demonstrações financeiras da Companhia, com observância às disposições legais vigentes. As 
demonstrações financeiras serão apresentadas à Assembleia Geral, juntamente com a proposta de 
destinação do lucro líquido do exercício, observado o disposto em Lei e no presente Estatuto Social. § 1º 
- Do resultado apurado no exercício, serão feitas as deduções e provisões prescritas ou permitidas em Lei 
e, o remanescente, terá o destino que a assembleia deliberar. § 2º - O dividendo não será obrigatório no 
exercício social em que a administração informar à Assembleia Geral Ordinária ser, ele, incompatível com 
a situação financeira. § 3º - Por proposta de qualquer um dos Diretores, aprovada pela assembleia, em face 
dos resultados apurados no balanço Patrimonial referido no caput deste artigo, poderão ser distribuídos 
dividendos intermediários. § 4º - Por proposta de qualquer um dos Diretores, aprovada pela assembleia, 
em face dos resultados apurados no balanço Patrimonial referido no caput deste artigo, poderão ser 
distribuídos à conta de lucros acumulados ou de reserva e lucros existentes no último balanço anual ou 
semestral, observadas as disposições legais. § 5º - Os valores eventualmente pagos ou creditados aos 
acionistas a título de juros sobre o capital próprio, serão considerados como “dividendos” lato sensu para 
evitar que a companhia se veja compelida a fazer duplo pagamento apenas porque o recebimento dos 
acionistas se fez sob rubrica distinta da de dividendo strictu sensu. § 6º - Os dividendos não reclamados no 
prazo legal reverterão em favor da Companhia. CAPÍTULO IX –DA DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E 
PAGAMENTO DE HAVERES: ART. 20 – A Companhia será dissolvida ou entrará em liquidação nos casos 
previstos em Lei ou por deliberação da Assembleia Geral. Compete à Assembleia Geral estabelecer a 
forma da liquidação e nomear o liquidante e o Conselho Fiscal, que deverão funcionar no período de 
liquidação, fixando seus poderes e estabelecendo suas remunerações conforme previsto em Lei. ART. 21 
– O acionista que exercer o direito de recesso receberá seus haveres, proporcional ao número de ações, 
em 120 (cento e vinte) parcelas, mensais, iguais e sucessivas, corrigidas monetariamente, pelos índices 
governamentais oficiais. § 1º – Os haveres serão calculados pelo critério de avaliação de empresa 
denominado E.B.I.T.D.A. (Lucro antes de Imposto de Renda, Despesa e Receita Financeira, Depreciação 
e Amortizações), projetando-se as demonstrações financeiras (Balanço Patrimonial e Demonstrações de 
Resultado do Exercício), para os 5 (cinco) anos seguintes à data do exercício do direito de recesso, 
adotando-se como premissas: a) Crescimento da receita operacional bruta calculada pela média histórica 
avaliada do período dos 5 anos anteriores ao recesso; b) Descontos e impostos projetados a uma média 
histórica avaliada do período dos 5 anos anteriores ao recesso; c) O custo da operação, entendida essa 
como os custos “strictu sensu” e as despesas operacionais, também deve ser calculada pela média 
histórica do quinquídio que anteceder o recesso; d) Despesas Financeiras devem ser calculadas a partir 
dos saldos projetados de empréstimos e financiamentos onerosos e dos custos projetados de capital para 
cada tipo de captação. Para captações de longo prazo, deve-se utilizar a TJLP projetada mais o custo de 
captação de recurso bancário, calculado pela média histórica avaliada do período dos 5 anos anteriores ao 
recesso praticada pelos dois maiores bancos privados nacionais. Para captações de curto prazo deve ser 
utilizada a projeção das taxas médias de capital de giro apuradas pelo BACEN; e) Receitas Financeiras 
devem ser calculadas a partir dos saldos projetados de aplicações financeiras e das remunerações 
projetadas de capital para cada tipo de aplicação. Para as aplicações financeiras de curto prazo será 
utilizada a taxa de 99% do CDI projetado; f) Outras Despesas e Receitas Operacionais serão projetadas 
segundo a média histórica em função de Receitas Operacionais Líquidas; g) Contribuição Social será 
também estimada pela média histórica dos últimos cinco anos em função da Receita Operacional Líquida; 
h) A alíquota a ser assumida para o IR incidente na operação. § 2º – As ações do sócio dissidente serão 
redistribuídas a todos os acionistas, proporcionalmente ao capital social de cada um na companhia, de 
forma a propiciar a manutenção das participações no Capital Social existentes.  CAPÍTULO X – DAS 
DISPOSIÇÕES GERAIS: ART. 22 -  Os casos omissos ou duvidosos neste Estatuto Social serão resolvidos 
pela Assembleia Geral, a eles aplicando-se as disposições legais vigentes.” JUCESP n.  254.654/22-8 , em  
20/05/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Bancos investiram R$ 30,1 bi em tecnologia em 2021
Febraban prevê aumento de 18% no orçamento deste ano

O orçamento total 
dos bancos brasi-
leiros destinados à 

tecnologia, englobando des-
pesas e investimentos, deverá 
atingir, em 2022, R$ 35,5 bi-
lhões, um avanço de 18% em 
relação ao do ano passado, 
que somou R$ 30,1 bilhões, 
revela a 2ª etapa da Pesquisa 
Febraban (da Federação Bra-
sileira de Bancos) de Tecno-
logia Bancária 2022, realizada 
pela Deloitte. Estimativa foi 
calculada com base nos va-
lores indicados pelos bancos 
participantes da amostra.

A pesquisa cita que o valor 
do orçamento de 2021 já re-
presentou um incremento de 
13% em relação aos R$ 26,6 
bilhões orçados em 2020 (va-
lores atualizados). No ano 
passado, apenas os investi-
mentos em tecnologia feitos 
pelo setor bancário cresce-
ram 27% em relação ao ano 
anterior e passaram de R$ 8,9 

bilhões para R$ 11,3 bilhões, 
enquanto as despesas nessa 
área avançaram 6% - de R$ 
17,7 bilhões para R$ 18,8 bi-
lhões, totalizando o montan-
te de R$ 30,1 bilhões, como 
já referido.

“Temos uma tecnologia 
bancária de ponta, inova-
dora, moderna, segura e 
acessível para que nossos 
clientes paguem suas con-
tas, confiram suas finanças 
e toquem seus negócios pe-
los meios digitais e remotos. 
Tudo isso é fruto de robus-
tos e crescentes investimen-
tos feitos pelos bancos bra-
sileiros ao longo das últimas 
três décadas”, avalia Isaac 
Sidney, presidente da Febra-
ban. “O processo de digita-
lização é irreversível e é es-
sencial continuar investindo 
em tecnologia para cada vez 
mais oferecer segurança, 
comodidade e uma excelen-
te experiência para nossos 

clientes”, acrescenta.
A pesquisa mostrou que, 

assim como nos anos anterio-
res, o orçamento para software 
esteve no centro das atenções 
das instituições financeiras em 
2021 e somou R$ 17,4 bilhões, 
ou 58% do total. O avanço no 
valor foi de 29% ante o ano 
anterior. Essa ampliação é im-
pulsionada por frentes como 
Customer Relationship Mana-
gement (CRM), Open Finan-
ce, analytics e big data.

“O resultado reforça o 
compromisso da indústria 
bancária no desenvolvimen-
to de novas funcionalida-
des em serviços e produtos 
e também está relacionado 
com a expansão dos canais 
de atendimento. Algumas 
frentes têm impulsionado es-
sa ampliação, como a imple-
mentação do Open Finan-
ce, a crescente digitalização 
do consumidor e também a 
modernização do legado tec-

nológico dos bancos”, avalia 
Rodrigo Mulinari, diretor do 
Comitê de Inovação e Tec-
nologia da Febraban.

O orçamento com har-
dware ficou com 27% do 
total; o de Telecom, com 
8%. Nesta edição da pes-
quisa passou a ser incor-
porada uma nova categoria 
chamada Serviços de Tec-
nologia da Informação, que 
visa destacar os recursos 
destinados aos prestadores 
de serviços que contribuem 
com a aceleração de desen-
volvimento e implantações 
de soluções e monitora-
mento de resultados. Essa 
categoria manteve em 2021 
a mesma participação no 
orçamento total de tecnolo-
gia dos bancos, em relação 
ao ano anterior, de 7%.

O levantamento citou que 
os investimentos em talentos 
pela indústria bancária conti-
nuam como prioridade para os 

bancos. Um dos destaques é o 
volume do aporte e de pessoas 
envolvidas em treinamentos 
de segurança cibernética, o que 
demonstra que tecnologia vem 
sendo incorporada em um 
contexto de melhoria contínua 
e efetiva dos processos e sis-
temas de segurança operados 
pelos bancos.

No ano passado, os 
bancos investiram R$ 5,7 
milhões em treinamentos 
para pessoas em segurança 
cibernética, um incremento 
de 138% em relação ao ano 
anterior. Em 2021, foram 
treinadas 93,6 mil pesso-
as em cibersegurança ante 
28,6 mil em 2020 (+ 227%).

Também houve aumen-
to nos investimentos em 
treinamentos em segurança 
cibernética específicos para 
pessoas de TI, que passou 
de R$ 158,8 mil para R$ 
583,7 mil (+268%), e tam-
bém no número de pessoas 

treinadas, que cresceu de 
5,4 mil para 6,9 mil (+28%). 
Esta edição da pesquisa traz 
um indicador inédito sobre 
treinamentos de metodo-
logias ágeis. Quase 140 mil 
pessoas de diversas áreas 
dos bancos foram treinadas 
nesse tema em 2021.

De acordo com a pesqui-
sa, 53% dos bancos irão in-
vestir em estrutura para ho-
me office ao longo de 2022, 
considerando aportes em 
computadores, softwares, 
ferramentas de comunicação, 
segurança de informação, 
armazenamento em nuvem, 
conexão com internet e in-
fraestrutura de TI para me-
lhorar, garantir e viabilizar a 
conexão do profissional em 
suas atividades remotas. Es-
ses investimentos devem so-
mar mais de R$ 46 milhões, 
de acordo com a expectativa 
dos bancos participantes da 
amostra.
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