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Queda na 
indústria no  
1º tri atinge 
todos os grupos

No primeiro trimestre de 2022, 
a indústria recuou 4,5% em com-
paração com o mesmo período de 
2021. A indústria de transformação 
(excluindo as atividades extrativas) 
caiu 4,8%. Todos os grupos por 
intensidade tecnológica ficaram no 
negativo. “Alívio mesmo, só na in-
dústria de média-baixa tecnologia, 
que foi a única a cair menos que o 
agregado do setor”, relata o Insti-
tuto de Estudos para o Desenvol-
vimento Industrial (Iedi).

A entidade analisa o desempe-
nho industrial por grupos de in-
tensidade tecnológica, seguindo a 
metodologia difundida pela OC-
DE. A indústria de transformação 
possui ramos em 4 grupos: alta, 
média-alta, média e média-baixa 
tecnologia.

Os grupos de alta e de média-
-baixa tecnologias, que já vêm 
acumulando perdas há mais tem-
po, registraram quedas menos 
intensas neste início de 2022. Os 
grupos intermediários, por sua 
vez, apresentam recuos mais re-
centes, mas tiveram seu quadro 
agravado com a virada do ano.

Mesmo caindo menos do que 
no final do ano passado, o recuo 
na indústria de alta intensida-
de tecnológica continuou sendo 
intenso: perda de 11,7% no 4º 
trim/21 e de 7,3% no 1º trim/22 
frente a iguais períodos do ano 
anterior. Na indústria de média-
-baixa o resultado foi de -6,8% 
para -2,3%, respectivamente.

A indústria de média intensi-
dade tecnológica caiu 8,7% no 1º 
trim/22, depois de ter recuado 
6,4% no 4º trim/21.

Lucro das empresas subiu
55% no primeiro trimestre
Metade dos trabalhadores não conseguiu repor inflação

Por Gilmara Santos, 
especial para o Monitor

A alta dos preços tem afe-
tado em cheio o bolso 
dos consumidores, mas 

muitas empresas não têm do que 
reclamar. Estudo realizado pela 
Economatica mostra que o lucro 
das companhias de capital aberto 
subiu mais de 55% no primeiro 
trimestre deste ano na compa-
ração ao mesmo período do ano 
passado.

Enquanto o lucro das orga-
nizações cresce, 46% das cate-
gorias que negociaram reajus-
te salarial no mês passado não 
conseguiram ganhos reais nos 
seus salários, conforme dados 
do Dieese (Departamento Inter-
sindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos). Nos últimos 
12 meses, o INPC (Índice Na-
cional de Preços ao Consumi-
dor), do IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística), 
acumula alta de 12,47%.

O levantamento considera os 
demonstrativos financeiros de 

324 empresas não financeiras en-
tregues à CVM (Comissão de Va-
lores Mobiliários) até 24 de maio e 
com dados disponíveis no primei-
ro trimestre de 2021 e de 2022.

O lucro líquido nos primeiros 
três meses deste ano é de R$ 60,9 
bilhões, 55,3% superior ao de 
2021, quando as empresas regis-
traram lucro de R$ 39,2 bilhões. 
Considerando as empresas não 
financeiras (sem Petrobras, Vale 
e Suzano), nove setores registram 
queda de lucratividade nos primei-
ros três meses deste ano com re-
lação ao mesmo período de 2021.

Dos 25 setores não financeiros, 
somente o de educação tem pre-
juízo. O setor de energia elétrica, 
com 34 empresas, é o segmento 
com maior lucro acumulado no 
primeiro trimestre de 2022 com 
R$ 13,7 bilhões, valor 20,2% su-
perior ao do mesmo período de 
2021.

“Foram desconsideradas as em-
presas Vale, Petrobras e Suzano, 
porque os dados delas acabam dis-
torcendo a amostra. Por exemplo, 
o lucro da Petrobras no primeiro 

trimestre de 2022 foi de R$ 44,5 
bilhões, que é o maior lucro da 
história para o primeiro trimestre 
de uma empresa de capital aber-
to”, explica Einar Rivero, gerente 
de relacionamento institucional e 
comercial da Economatica.

Gustavo Cruz, estrategista da 
RB Investimentos, considera que 
os primeiros meses deste ano 
apresentaram um cenário bem dis-
tinto do início da pandemia para o 
resultado das empresas. “Tivemos 
um trimestre com as pessoas vaci-
nadas há algum tempo e, mesmo 
com Ômicron, as pessoas se sen-
tiram confortáveis de frequentar 
rua, comércio, evento, serviço e 
isso faz diferença no resultado de 
várias empresas relacionadas à ne-
cessidade das pessoas frequenta-
rem pessoalmente seus negócios”, 
diz Cruz.

“As pessoas têm demonstrado 
nos indicadores e pesquisas de 
opinião que querem frequentar 
os locais e isso deve aumentar a 
receita das empresas, se transfor-
mando em lucro”, comenta o es-
trategista da RB.

Potencial do trabalho remoto
reforça desigualdade do mercado
60% são pessoas brancas e ficam com 40% dos salários

O Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada 
(Ipea) divulgou nesta 

sexta-feira um panorama do po-
tencial de trabalho remoto no pa-
ís. De acordo com a análise, cerca 
de 20,4 milhões de pessoas en-
contram-se em ocupações passí-
veis de serem realizadas de forma 
remota, o que representa 24,1% 
do total de pessoas ocupadas no 
mercado de trabalho brasileiro no 
horizonte da pesquisa.

O estudo é também um retra-
to da desigualdade no mercado: 
nas ocupações potenciais de tra-
balho remoto, 60% são pessoas 
brancas, 62,6% têm nível supe-
rior completo, e 71,8% estão na 
faixa etária entre 20 e 49 anos. 
Mais da metade desses trabalha-
dores em teletrabalho potencial 
encontra-se na região Sudeste 
(27,7%), 25,7% na Região Sul, 

e 23,5% ficam na Centro-Oeste. 
Nas regiões Norte e Nordeste, 
apenas 17,4% e 18,5%, respec-
tivamente.

No salário, a desigualdade 
persiste. Embora as pessoas em 
ocupações com potencial de se-
rem realizadas de forma remota 
representem 24,1% da força de 

trabalho, esses trabalhadores são 
responsáveis por 40,4% da massa 
de rendimentos total.

Apenas na parte de gênero o 
potencial de teletrabalho não re-
flete a desigualdade do mercado 
em geral: mulheres representam 
58,3% nas ocupações potenciais 
de trabalho remoto.

PIB dos  
EUA cai mais, 
porém inflação 
perde ritmo

A economia dos EUA enco-
lheu no primeiro trimestre deste 
ano a um ritmo um pouco mais 
rápido do que o inicialmente rela-
tado, segundo a rede de TV CNN, 
citando o Bureau of  Economic 
Analysis. O Produto Interno Bru-
to (PIB) dos EUA caiu a uma taxa 
anualizada de 1,5% entre janeiro e 
março, ajustado para variações sa-
zonais, de acordo com a segunda 
estimativa dos dados.

“Alguns economistas temem 
que isso possa significar que o 
país possa estar caminhando para 
outra recessão, comumente defi-
nida como dois trimestres de de-
clínio no PIB”, disse o relatório.

No mês passado, a estimativa 
antecipada dos dados do Departa-
mento de Comércio mostrou que 
o PIB havia contraído a uma taxa 
de 1,4%. Economistas esperavam 
que as revisões de quinta-feira 
melhorassem ligeiramente, com 
um declínio de 1,3%.

A atualização foi impulsionada 
por revisões nos estoques priva-
dos e investimentos residenciais, 
mesmo quando os gastos do con-
sumidor foram revisados para ci-
ma. No entanto, as importações 
mais altas para alimentar a forte 
demanda foram um empecilho 
para o PIB nos primeiros meses 
do ano, de acordo com o relatório.

Enquanto isso, a inflação segue 
alta, apesar de leve perda de ritmo. 
Os índices de preços de despesas 
de consumo pessoal (PCE) dos 
EUA, a medida de inflação prefe-
rida do Federal Reserve (BC), su-
biram 6,3% em abril em relação ao 
ano passado, informou o Depar-
tamento de Comércio nesta sexta-
-feira. Isso em comparação com 
um crescimento anual de 6,6%.

Excluindo os voláteis preços de 
alimentos e energia, o núcleo do 
índice aumentou 4,9% em abril 
em relação ao ano anterior, em 
comparação com 5,2% em mar-
ço, um indício de moderação nos 
preços.

Os índices de preços do PCE 
subiram 0,2% mensalmente em 
abril, depois de subir 0,9% no 
mês anterior, mostrou o relató-
rio. A renda pessoal aumentou 
0,4% em abril, segundo estima-
tivas divulgadas no relatório. A 
renda pessoal disponível, por sua 
vez, aumentou 0,3%.

Apesar da moderação dos pre-
ços, a inflação permanece persis-
tentemente alta. Há uma alta pro-
babilidade de um aumento de 0,5 
ponto percentual na taxa de juros 
na reunião do Fed em junho e 
igual aumento em julho.
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Revolução digital 
promoveu a  

democratização  
de acessos  
a serviços

Efeitos do casa-
mento afetam  
diretamente  

a prosperidade 
feminina

A nova era do mercado financeiro
Por Alexandre Lodi

Nos últimos anos, 
vimos o mercado 
financeiro passar 

por diversas transforma-
ções, a principal delas a digi-
tal. Se antes as negociações 
na Bolsa de Valores eram 
feitas por telefone, hoje, 
com apenas alguns cliques, 
ou até mesmo através de ro-
bôs, o investidor pode com-
prar ou vender suas ações 
instantaneamente. Vimos o 
setor passar por uma evolu-
ção por completo, os docu-
mentos físicos deixaram de 
existir e os processos foram 
aperfeiçoados pelo uso de 
softwares, inteligência arti-
ficial e outras tecnologias.

Como consequência des-
se movimento, as empresas 
precisaram se adequar aos 
novos formatos e a clientes 
mais exigentes, que buscam 
cada vez mais agilidade nas 
entregas, resultados mais 
precisos e rentabilidades 

maiores.
Recentemente, vimos 

mais uma transformação 
no mercado, decorrente da 
pandemia de Covid-19, que 
impulsionou e acelerou a 
utilização de tecnologias di-
gitais, o que gerou mudan-
ças significativas no setor. 
Um exemplo disso é a rápi-
da adesão e a consolidação 
do Pix como ferramenta de 
transferência de recursos, 
demostrando experiências 
no âmbito digital mais flu-
ídas e integradas.

Presenciamos também 
um crescimento importante 
nos investimentos direcio-
nados a fintechs e empresas 
financeiras nativamente di-
gitais. A Oliveira Trust, pla-
taforma financeira digital 
referência em soluções para 
administração de fundos e 
serviços fiduciários no Bra-
sil, também seguiu esse mo-
vimento e investiu na Liqi, 
startup de tokenização de 
ativos, que nada mais é do 

que transformar, utilizando 
a tecnológica de blockchain, 
um ativo real em um ativo 
digital, fragmentado em 
unidades criptografadas (os 
tokens).

Na Oliveira Trust, além 
de intensificar o uso das 
tecnologias digitais e de 
investir em inovação para 
garantir excelência e escala-
bilidade, a área de Tecnolo-
gia da Informação passou a 
atuar com elasticidade tec-
nológica, ou seja, adaptar os 
sistemas já existentes para 
uma nova operação. Mais 
de 30 operações já foram 
feitas com essa elasticida-
de tecnológica. Há alguns 
anos, seria impossível fazer 
algo nesse sentido.

Em julho de 2019, cria-

mos um braço de transfor-
mação digital, a Fintools, 
que possui mais de 50 co-
laboradores dedicados ex-
clusivamente para o desen-
volvimento de tecnologias 
e ferramentas para o setor. 
A Fintools age sobre dois 
pilares. O primeiro busca 
transformar digitalmente a 
empresa, levando mais tec-
nologia, desenvolvimento, 
infraestrutura e tecnologia 
do trabalho, enquanto se-
gundo pilar se propõe a de-
senvolver e trazer inovações 
aos clientes da companhia, 
por meio da transformação 
digital.

A inovação trouxe novos 
produtos para o mercado, 
como os criptoativos e os 
tokens, que estão transfor-
mando a nossa indústria. O 
setor está dando um salto e 
entrando em uma nova era 
de securitização, criando in-
finitas possibilidades. A re-
volução digital promoveu a 
democratização de acessos 

a serviços financeiros, o que 
gera mais demanda para um 
mercado que exige rapidez, 
flexibilidade, sem perder a 
segurança.

Diante desse movimen-
to, não se pode deixar de 
observar a importância, a 
relevância e a contribuição 
de órgãos reguladores, co-
mo a Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), que 
tem trazido mais seguran-
ça às operações, acom-
panhando a evolução do 
mercado e dos produtos 
financeiros.

Em relação aos FIDCs 
(Fundos de Investimentos 
em Direitos Creditórios), 
por exemplo, a autarquia 
mudou a norma mais de 
uma vez para trazer mais 
segurança às operações, a 
verificação trimestral da do-
cumentação que evidencia 
o lastro dos diretores cre-
ditórios é um bom exem-
plo. O mercado brasileiro 
já era sofisticado, mas está 

progredindo. E isso se deve 
à CVM, que está trazendo, 
ainda, um olhar internacio-
nal.

Entendo que hoje a 
nova era do mercado fi-
nanceiro está diretamente 
ligada com uma jornada 
digital, conectada e fluída 
entre todos os agentes do 
mercado financeiro. No 
que confere à contribuição 
da Oliveira Trust nesse 
processo, faço questão de 
reforçar o nosso compro-
misso de prosseguir inves-
tindo em tecnologia e ino-
vação para apresentar aos 
clientes e ao mercado, de 
maneira geral, os melho-
res serviços e as melhores 
soluções, assim como con-
tribuir para enaltecer a im-
portância do segmento de 
administração de fundos e 
serviços fiduciários para o 
mercado de capitais.

Alexandre Lodi é sócio-diretor da 

Oliveira Trust.

Independência econômica das mulheres por meio da educação financeira
Por Charys 
Oliveira

No último ano, 
três pesquisado-
res brasileiros da 

ESPM (Escola Superior de 
Propaganda e Marketing) 
de São Paulo trabalharam 
para responder a uma per-
gunta: “O que prejudica as 
finanças das mulheres?”. 
Eles analisaram 130 artigos 
científicos publicados entre 
1990 e 2020 e concluíram 
que muitos elementos fa-
miliares, individuais, comu-
nitários e sociais interferem 
nas finanças femininas.

Mas em destaque temos 
o casamento como um des-
ses elementos, que de modo 
positivo traz uma sensação 
de bem-estar, de segurança 
financeira e soma de recei-
tas. Contudo, outros ele-
mentos que têm relação 
direta com o casamento 
afetam diretamente a pros-
peridade financeira das mu-
lheres.

O primeiro é a materni-
dade. Sabemos o quanto es-
se fator pode afetar a nossa 

garantia de empregabilida-
de e renda. E, se ainda não 
bastasse, a pesquisa aponta 
que depois da maternidade 
os salários tendem a redu-
zir em até 9%. Ou seja, se 
os salários já não são iguais 
entre homens e mulheres, 
piora para mulheres mães. 
Violência doméstica e acú-
mulo de tarefas – em média 
as mulheres realizam em 
torno de 21 horas semanais 
de trabalhos domésticos e 
os homens apenas 11 horas 
– completam a lista.

Para os pesquisadores, 
diante dessas diferenças e 
dificuldades atribuídas ao 
universo feminino, é estra-
tégico o desenvolvimento 
de projetos e políticas na 
área de finanças voltados 
especificamente para mu-
lheres. Dito isso, você pode 
estar com uma pergunta: 
é realmente importante as 
mulheres consumirem con-
teúdos de educação finan-
ceira voltados para elas?

Para começar, do ponto 
de vista histórico a vida fi-
nanceira da mulher é muito 
recente. No Brasil, ela só 

pôde abrir conta bancária a 
partir de 1962. Antes disso, 
ela tinha de pedir autoriza-
ção para o marido ou para o 
pai. Assim, sempre que pre-
cisava fazer qualquer coisa, 
era o homem do contexto 
social dela quem tomava 
conta, quem se responsa-
bilizava. Se observarmos 
atentamente, ainda hoje, 
por questões culturais e não 
mais de cunho legal, é co-
mum as mulheres delega-
rem para algum homem do 
seu contexto social a tarefa 
de cuidar das finanças.

Curiosamente, isso é 
muito contraditório, porque 
geralmente somos nós mu-
lheres que cuidamos do or-
çamento doméstico, do di-
nheiro do dia a dia na nossa 
família. Mas não cuidamos 
do patrimônio. O resultado 
é que, em casos de divórcio, 
o padrão de vida da mulher 

tende a cair. Em 67% dos 
casamentos que acabam, o 
padrão de vida da mulher 
diminui em até 70%, e mui-
to porque ela até então via o 
casamento como uma for-
ma de segurança financeira.

Isso acontece porque, 
apesar do direito de cuidar 
do próprio dinheiro, pouco 
ou quase nada se ensina-
va a respeito do tema para 
elas. As mulheres cresce-
ram sem o devido preparo 
para ir além do orçamento 
doméstico. Por essa razão, 
é importante criar políticas 
e conteúdo específico para 
o público feminino. Ao ni-
char, o assunto é apresen-
tado dentro da realidade fe-
minina e em uma linguagem 
mais adequada. Palestras, 
presenciais ou não, mas que 
reúnam apenas mulheres 
são uma forma de fazê-las 
se sentirem mais à vontade, 
para perguntar o que pode 
parecer óbvio e comparti-
lhar erros.

No entanto, essa separa-
ção não pode ser eterna. A 
educação financeira focada 
no feminino tem o objeti-

vo de inclusão, de mostrar 
o problema e dar à mulher 
o conhecimento necessário 
para que ela seja bem-suce-
dida ao resolvê-lo sozinha. 
De participar do mercado 
em igualdade de condições. 
Quando, no futuro, o cená-
rio for outro, claro que essa 
necessidade tenderá a ser 
menor. Ficar em uma bolha 
é importante no começo, 
mas para crescer é preciso 
estourá-la.

Contudo, a dificuldade 
maior está diretamente li-
gada à desigualdade sala-
rial. De acordo com uma 
pesquisa da Anbima, que 
ouviu 5,8 mil pessoas de 
todas as classes sociais, as 
mulheres que não têm o 
hábito de investir repre-
sentam 72% da população 
feminina. E não ter dinhei-
ro é a explicação da maio-
ria para esse fato. Com 
salários 34% menores do 
que os colegas homens, o 
desafio de esticar a renda é 
mais uma tarefa estafante 
para as mulheres. Mas uma 
boa educação financeira é 
capaz de ajudar a melhorar 

essa realidade e otimizar a 
relação que elas têm com 
o dinheiro para fazer bo-
as escolhas e ganhar ainda 
mais confiança. Porém, só 
consegue fazer isso quem 
tem conhecimento.

Falar sobre saúde finan-
ceira é importante para 
todos, mas principalmen-
te para as mulheres, que 
em sua maioria ainda es-
tão em desvantagem em 
relação aos homens. São 
muitas as que abandonam 
seus sonhos por não terem 
uma vida financeira inde-
pendente. E mesmo para 
aquelas que trabalham fo-
ra, não ter uma vida finan-
ceira saudável é extrema-
mente prejudicial, pois o 
estresse causado por pro-
blemas relacionados à falta 
de dinheiro afeta a produ-
tividade, a concentração 
e a felicidade. Ter renda 
própria importa, mas sa-
ber lidar com o dinheiro 
é um diferencial para uma 
vida completa e saudável.

Charys Oliveira é head de saúde fi-

nanceira e branding da Ahfin.
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Gasolina a R$ 4  
é possível? Sim

Cláudio da Costa Oliveira, economista aposentado da 
Petrobras, lista, em artigo no site da Aepet (aepet.

org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7826-me-
-engana-que-eu-gosto) 3 etapas para reduzir o preço dos 
combustíveis no Brasil. A primeira medida seria taxar as 
petroleiras, o que permitiria compensar a redução dos 
impostos na bomba para 10%, levando a gasolina a custar 
R$ 5,62 para o consumidor.

Em seguida, o Preço de Paridade de Importação (PPI) 
seria substituído pelo Preço de Paridade de Exportação 
(PPE). “Isto acabaria de imediato coma festa dos impor-
tadores e das refinarias estrangeiras no mercado brasi-
leiro. A Petrobras continuaria com os preços vinculados 
ao mercado internacional e ganharia absorvendo maior 
parcela do mercado, com suas refinarias produzindo o 
máximo possível.” O preço na bomba cairia para R$ 5,20.

Na terceira fase, o PPE seria substituído pelo Preço de 
Paridade Brasileiro (PPB), em que a Petrobras cobraria 
em suas refinarias preços equivalentes aos do início de 
2021. Seria necessário haver compensações para a estatal. 
O preço iria para R$ 4, e a Petrobras ainda manteria uma 
margem de mais de 100%,  compatível com o que ocorre 
em outras petroleiras.

Tungada

O Detran-RJ assinou convênio com cartórios de re-
gistro civil do estado para emissão da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH). Além de pagar a taxa ao estado, o 
contribuinte terá de arcar com R$ 44,30 para os cartórios.

Se o Detran só fará parte do serviço, por que continu-
ará cobrando o valor integral? Justo seria descontar os R$ 
44,30 da taxa cobrada pelo órgão de trânsito.

Mais de meio bilhão

O “novo cangaço”, assalto a bancos em que os ladrões 
dominam cidades do interior, resultou em roubos de R$ 
558,2 milhões desde 2017, segundo a agência Sputnik. 
Apenas R$ 93 milhões foram recuperados.

Rápidas

O Tribunal de Contas do Estado do Rio (TCE-RJ) 
realiza nesta segunda-feira, às 14h30, sessão especial para 
apreciar as contas de governo de Cláudio Castro refe-
rentes a 2021. Será transmitida pelo YouTube (youtube.
com/channel/UCd5UsWLjUeGeqSjjPV6jVCg) *** Estão 
abertas as inscrições para a Oficina de Interação Pacífica 
que acontecerá neste domingo, das 9h às 12h, dedicada a 
uma reflexão sobre a paz. Inscrições: store.consciencio-
logia.org.br/product/oficina-de-interacao-pacifica *** 
Neste sábado, o Centro de Esportes e Lazer Julio Cesar 
(CELJC), no Shopping Jardim Guadalupe (RJ), promo-
verá um evento de futevôlei. A entrada será 1 quilo de 
alimento não perecível *** Dolores Club, casa de música 
da Lapa (RJ) dedicada a Bossa Nova, jazz e MPB, abre 
excepcionalmente nesta terça-feira para receber a cantora 
potiguar radicada em Nova York Liz Rosa *** O Insti-
tuto dos Advogados Brasileiros (IAB) retomará o debate 
sobre “Reforma trabalhista: manter ou revogar?”, nesta 
segunda-feira, às 11h, no canal TVIAB no Youtube, tendo 
como tema central “Normas de Direito Coletivo do Tra-
balho e de Direito Sindical”.

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

FMI alerta sobre mais  
riscos para economia global
O Fundo Mon-

etário Interna-
cional (FMI) 

alertou na última terça-fei-
ra sobre novos riscos para 
a economia global e a in-
flação em espiral no mundo 
inteiro devido ao conflito 
na Ucrânia, ao mesmo tem-
po em que afirmou que a 
China continuará sendo um 
motor de crescimento após 
os “riscos de curto prazo”.

“Estamos vendo mais 
fraquezas na economia 
global. A guerra está crian-
do um estresse imenso em 
todo o mundo, com preços 
maiores para commodi-
ties em todos os lugares”, 
disse nesta sexta-feira, à 
agência de notícias Xin-
hua, Gita Gopinath, pri-
meira vice-diretora admin-
istrativa do FMI com sede 
em Washington, durante 
uma entrevista exclusiva 
no Fórum Econômico 

Mundial em Davos, Suíça.
Em abril, o FMI, em seu 

Fórum Econômico Mundi-
al, havia dito que o cresci-
mento global desaceleraria 
de estimados 6,1% em 2021 
para 3,6% em 2022 e 2023. 
Isso indica 0,8 e 0,2 pon-
to percentual menor para 
2022 e 2023 do que havia 
sido projetado em janeiro. 
Enquanto isso, a economia 
chinesa deve crescer 4,4% 
este ano, seguida por um 
crescimento de 5,1% em 
2023, também observou o 
relatório.

Ao falar sobre suas per-
spectivas sobre a economia 
chinesa, Gopinath disse 
que, se a China puder lidar 
com os “riscos de curto 
prazo em termos de Covid” 
e outros, “é claro que con-
tinua sendo um dos impor-
tantes motores de cresci-
mento”.

Do ponto de vista da 

economia global, Gopinath 
disse que o crescimento da 
China tem implicações para 
o comércio global e para o 
crescimento em outras par-
tes do mundo.

De acordo com o Es-
critório Nacional de Es-
tatísticas da China, o 
Produto Interno Bruto 
do país cresceu 4,8% ao 
ano no primeiro trimes-
tre, marcando um início 
estável em 2022 diante 
dos desafios globais e do 
ressurgimento dos casos 
de Covid-19. Em março, 
a China estabeleceu sua 
meta de crescimento 
econômico em cerca de 
5,5% para 2022, depois de 
ver uma forte recuperação 
de 8,1% em 2021 e se tor-
nar a única grande econo-
mia a registrar crescimen-
to em 2020.

Enquanto isso, o 
relatório de abril do FMI 

também escreveu que a in-
flação global está projeta-
da em 5,7% em 2022 nas 
economias avançadas e 
8,7% nos mercados emer-
gentes e economias em 
desenvolvimento, 1,8 e 2,8 
pontos percentuais acima 
da projeção de janeiro.

Gopinath disse que a 
pressão inflacionária con-
tinua sendo uma das prin-
cipais preocupações. “Na 
maioria dos países, a in-
flação global está em níveis 
recordes por causa dos altos 
níveis nos preços de energia 
e nos preços de alimentos”, 
enfatizou ela.

Ela também disse estar 
preocupada com a atu-
al tendência de desglo-
balização: “Esta é outra 
grande preocupação que 
temos, o fenômeno da dis-
sociação, da fragmentação 
do mundo em blocos geo-
econômicos”.

Redução das desigualdades e saneamento

Assegurar a dis-
ponibilidade e a 
gestão sustentável 

de água e saneamento para 
todos é o objetivo do De-
senvolvimento Sustentável 
6 (ODS 6). O tema vem 
sendo debatido na “Semana 
da Água 2022” promovido 
pela Abes até o dia 27 de 
maio. A ODS 6 está entre 
os 17 objetivos da Agenda 
2030 assumidos por 193 
países e coordenada pelas 
Nações Unidas, para que 
os governos em conjunto 
com a sociedade civil, em-
presas públicas e privadas, 
ONGs e lideranças políti-
cas possam atingir as metas 
na efetivação dos Direitos 
Humanos e na promoção 
do Desenvolvimento Sus-
tentável para garantir a vida 
no planeta.

Todos deveriam ter direi-
to à água potável e ao sane-
amento, pois isso importa 
na erradicação da pobreza, 

no crescimento econômico 
e na sustentabilidade am-
biental. No entanto, muitas 
populações não têm acesso 
à água nem ao saneamento 
básico, o que demonstra a 
urgência de até 2030 pro-
mover o acesso de todos 
à água potável bem como 
ao saneamento e higiene e 
colocar um fim às ligações 
clandestinas, fossas aber-
tas em controle sanitário e 
à defecação a céu aberto, 
com atenção especial às ne-
cessidades das mulheres e 
crianças e das pessoas em 
situações vulneráveis.

São fatores importantes 
para a implementação da 
ODS 6 reduzir a poluição, 
eliminar vazamentos e mi-
nimizar a emissão de pro-
dutos químicos e materiais 
perigosos, reduzindo pela 
metade a proporção de es-
goto não tratado e aumen-
tando substancialmente a 
reciclagem e a reutilização 

segura em todo o planeta.
Além do avanço legisla-

tivo com a edição do no-
vo marco de saneamento 
básico, Lei 14.026/2020, 
investimentos e novas tec-
nologias vêm sendo imple-
mentados no Brasil, sobre-
tudo na região Nordeste, 
para garantir o acesso da 
população mais vulnerável 
à água potável e ao sane-
amento, implementando a 
qualidade de vida e a dig-
nidade da pessoa humana.

A Fundação Nacional 
de Saúde (Funasa) apre-
senta interessante trabalho 
sobre a melhoria do sane-
amento domiciliar (MSD), 
firmando convênios e pro-
movendo acesso à infor-
mação. A pandemia que 
hoje enfrentamos de Co-
vid-19 revela a importân-
cia de acesso a esses ser-
viços. Mas estamos longe 
de alcançarmos um avan-
ço significativo, e o Brasil 

ainda apresenta, aproxi-
madamente, 5 milhões de 
pessoas, ou cerca de 1,6 
milhão de residências, sem 
banheiro segundo dados 
do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística.

O avanço no saneamen-
to demonstra o nível de 
desenvolvimento de uma 
sociedade saudável e equi-
tativa, possibilitando um 
crescimento do PIB interno 
e melhores perspectivas de 
vida e oportunidades de tra-
balho. O aumento da popu-
lação e do fluxo migratório 
para as cidades, também im-
portam em maior demanda 
por água e na urgência da 
universalização do sanea-
mento básico. Por isso a im-
portância dos processos de 
capacitação e investimentos 
de todos os atores públicos 
e privados nessa empreitada 
de cumprimento até 2030 
das metas da ODS 6 assu-
mida pelo Brasil.

Debate abordará real digital e seus impactos

O modelo de Cen-
tral Bank Di-
gital Currency 

(CBDC, na sigla em inglês) 
- moeda digital emitida pe-
los bancos centrais que fun-
cionam como versão digital 
das cédulas e moedas emi-
tidas em espécie - está em 
evolução em vários países 
e, no Brasil, os projetos-pi-
lotos do real digital, a mo-
eda digital do Banco Cen-
tral do Brasil, já estão em 

andamento. Segundo prevê 
a autoridade monetária bra-
sileira, é possível que a ver-
são nacional da CBDC seja 
lançada ainda em 2022.

Mas quais são os impac-
tos de sua aplicação na le-
gislação brasileira e o que 
precisará ser ajustado, em 
termos de regulamentação? 
Quais as características des-
se novo projeto? Quais os 
impactos para a sociedade? 
Essas são algumas das inda-

gações que podem ser feitas. 
,Em live, gratuita, promovi-
da pelo Instituto Febraban 
de Educação (INFI), espe-
cialistas irão debater sobre 
o seu funcionamento e o 
panorama do futuro ativo 
digital.

Participam das discus-
sões o economista do Ban-
co Central do Brasil, Fábio 
Araújo, o diretor da Accen-
ture, Boaventura D’Avila, o 
coordenador de Cibersegu-

rança da Febraban, Bento 
Pereira e os diretores-exe-
cutivos de Inovação, Produ-
tos e Serviços Bancários da 
Febraban, Leandro Vilain, e 
de Sustentabilidade, Cida-
dania Financeira, Relações 
com o Consumidor e Au-
torregulação da Febraban, 
Amaury Oliva.

O debate será ao vivo e 
gratuito e terá transmissão 
ao vivo no canal da Febra-
ban
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Redução das 
desigualdades e 
saneamento

Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável 
de água e saneamento para todos é o objetivo do 
Desenvolvimento Sustentável 6 (ODS 6). O tema 

vem sendo debatido na “Semana da Água 2022” promo-
vido pela Abes até o dia 27 de maio. A ODS 6 está entre 
os 17 objetivos da Agenda 2030 assumidos por 193 países 
e coordenada pelas Nações Unidas, para que os governos 
em conjunto com a sociedade civil, empresas públicas e 
privadas, ONGs e lideranças políticas possam atingir as 
metas na efetivação dos Direitos Humanos e na promoção 
do Desenvolvimento Sustentável para garantir a vida no 
planeta.

Todos deveriam ter direito à água potável e ao sanea-
mento, pois isso importa na erradicação da pobreza, no 
crescimento econômico e na sustentabilidade ambiental. 
No entanto, muitas populações não têm acesso à água nem 
ao saneamento básico, o que demonstra a urgência de até 
2030 promover o acesso de todos à água potável bem co-
mo ao saneamento e higiene e colocar um fim às ligações 
clandestinas, fossas abertas em controle sanitário e à defe-
cação a céu aberto, com atenção especial às necessidades 
das mulheres e crianças e das pessoas em situações vulne-
ráveis.

São fatores importantes para a implementação da ODS 
6 reduzir a poluição, eliminar vazamentos e minimizar a 
emissão de produtos químicos e materiais perigosos, re-
duzindo pela metade a proporção de esgoto não tratado e 
aumentando substancialmente a reciclagem e a reutilização 
segura em todo o planeta.

Além do avanço legislativo com a edição do novo mar-
co de saneamento básico, Lei 14.026/2020, investimentos 
e novas tecnologias vêm sendo implementados no Brasil, 
sobretudo na região Nordeste, para garantir o acesso da 
população mais vulnerável à água potável e ao saneamento, 
implementando a qualidade de vida e a dignidade da pessoa 
humana.

A Fundação Nacional de Saúde (Funasa) apresenta in-
teressante trabalho sobre a melhoria do saneamento do-
miciliar (MSD), firmando convênios e promovendo acesso 
à informação. A pandemia que hoje enfrentamos de Co-
vid-19 revela a importância de acesso a esses serviços. Mas 
estamos longe de alcançarmos um avanço significativo, e 
o Brasil ainda apresenta, aproximadamente, 5 milhões de 
pessoas, ou cerca de 1,6 milhão de residências, sem banhei-
ro segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística.

O avanço no saneamento demonstra o nível de desen-
volvimento de uma sociedade saudável e equitativa, pos-
sibilitando um crescimento do PIB interno e melhores 
perspectivas de vida e oportunidades de trabalho. O au-
mento da população e do fluxo migratório para as cidades, 
também importam em maior demanda por água e na ur-
gência da universalização do saneamento básico. Por isso a 
importância dos processos de capacitação e investimentos 
de todos os atores públicos e privados nessa empreitada de 
cumprimento até 2030 das metas da ODS 6 assumida pelo 
Brasil.

BANCOOP ALIMENTOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAOR-
DINÁRIA E ORDINÁRIA DA SOCIEDADE COOPERATIVA BANCOOP

CNPJ 28.026.175/0001-97 / NIRE 33400055756
A Presidente Katia Nunes Redelico da Sociedade Cooperativa BANCO-
OP, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os Coopera-
dos Associados para participarem das Assembleias Gerais, Extraordinária 
e Ordinária, a serem realizadas em nossa sede no dia 06 de JUNHO de 
2022, em primeira convocação às 18:h00min com a presença de 2/3 
(dois terços) do número total de 20 Cooperados Associados, em segunda 
às 19h00min com meta- de mais 01 (um) do número total de Cooperados 
Associados e em terceira e última às 20h00min Convocação com a pre-
sença mínima de 10 (dez) Cooperados Associados para deliberar sobre 
as seguintes ordens do dia: Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária:  
Extraordinária: 1- Entrada e Saída/Renuncia de Cooperados. Ordinária: 1- 
Eleição/Substituição de Diretores. Rio de Janeiro/RJ, 28 de maio de 2022.

KATIA NUNES REDELICO
DIRETORA PRESIDENTE

JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF: 33.035.536/0001-00 - NIRE: 33.3.0010391-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2022

1) DATA, HORA E LOCAL: 25 de maio de 2022, às 10:00 horas, mediante 
conferência telefônica, na forma autorizada pelo artigo 14 do Estatuto 
Social da Companhia. 2) PRESENTES: Todos os membros do Conselho 
de Administração, a saber, os Conselheiros Srs. Antônio José de Almeida 
Carneiro, José Luiz Villar Boardman e Luiz Serafim Spínola Santos. 
Dispensada a convocação na forma do Estatuto Social diante da participação 
da totalidade dos Conselheiros. 3) MESA: Presidente: Sr. Antônio José de 
Almeida Carneiro. Secretário: Sr. Roberto Alexandre de A. A. Q. Correa. 
4) ASSUNTOS DISCUTIDOS E DELIBERAÇÕES: Reeleição da Diretoria 
– Tendo em vista o  encerramento, nesta data, do mandato dos Diretores, 
os Conselheiros, por unanimidade, decidem reeleger os integrantes da 
atual Diretoria, a saber: para o cargo de Diretor Geral da Companhia, foi 
reeleito o Sr. Roberto Alexandre de Alencar Araripe Quilelli Correa, 
brasileiro, separado judicialmente, administrador, portador da carteira de 
identidade nº 07.357.874-2, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 850.819.657-15, residente e domiciliado nesta cidade, com escritório à 
Avenida das Américas nº. 3443, Bloco 3, Lojas 108 e 105, Barra da Tijuca, 
CEP. 22631-003, Rio de Janeiro, RJ, o qual cumulará o cargo de Diretor Geral 
da Companhia com o de Diretor de Relações com Investidores, e para compor 
a Diretoria, no cargo de Diretor sem designação específica, foi reeleito o Sr. 
José Luiz Villar Boardman, brasileiro, casado pelo regime da separação 
total de bens, engenheiro, portador da identidade nº 01.818.843-3, expedida 
pelo Detran/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 094.250.477-15, residente e 
domiciliado à Rua Prudente de Moraes, nº 1588, apto. 402, Ipanema, Rio 
de Janeiro/RJ. A reeleição ora efetivada é para um mandato de 1 (um) ano 
contado do término do mandato atual, ou seja, até 25 de maio de 2023, ficando 
ratificados todos os atos praticados anteriormente pela Diretoria atual. Os 
Diretores reeleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos 
por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública 
ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, 
o acesso a cargos públicos, não estando incursos em nenhum crime que 
os impeça de exercer atividade empresarial, comercial ou participar da 
administração da sociedade, nos termos do art. 147º da Lei nº 6.404/76 e 
§1º do art. 1.011 do Código Civil. 5) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 
a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata. Certifico que a 
presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 25 de 
maio de 2022. Antonio José de Almeida Carneiro  - Presidente; Roberto 
Alexandre de Alencar Araripe Quilelli Correa - Secretário.

A Empresa BURN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ  
nº 11.636.336/0001-61, com sede na rua SAO PAULO (LOT D INDUSTRIAL), 
Campo Alegre - Queimados/RJ, CEP 26.373-290, solicita o comparecimento em 
24h do funcionário Sra. TAYNA MOREIRA DE MENDONÇA, portador da CTPS 
nº 4226891 – série 0050 , para prestar esclarecimentos sobre sua ausência 
que ocorre desde 25/04/2022. Seu não comparecimento dentro de 24 horas, 
caracterizará abandono de emprego, conforme artigo 482, alínea “i” da CLT.

Abastecimento cresceu, mas 
esgoto não acompanhou
Esgoto chega apenas a 55% da população brasileira

Dados do último 
diagnóstico do 
Sistema Nacional 

de Informações sobre Sa-
neamento (SNIS), de 2020, 
mostram que em relação ao 
abastecimento de água, o 
índice de atendimento com 
redes de distribuição de 
água no país foi de 81,4%. 
Apenas nas áreas urbanas, o 
indicador sobe para 93,4%. 
Já o consumo médio per 
capita chegou a 152,1 litros 
diários por habitante.

Entre as macrorregiões, 
o Sul apresenta os melho-
res números, com 91% no 
atendimento total e 98,8% 
no atendimento urbano. O 
Sudeste vem na sequência, 
com 91,3% e 96,1%, res-
pectivamente.

Em seguida vem o Cen-
tro-Oeste, onde 90,9% da 
população têm acesso a 
algum serviço de abaste-
cimento de água. Nas áre-
as urbanas esse percentual 
sobe para 98%. Na região 
Nordeste os percentuais 
são de 74,9% para a popu-
lação geral, e 89,7% para os 
centros urbanos; no Norte, 

os percentuais são, respecti-
vamente, 58,9% e 72%.

Mais da metade do ser-
viço é prestado pelo poder 
público diretamente, que 
responde por 54,3% do 
mercado. As autarquias re-
presentam 34,3% dos ser-
viços de abastecimento. As 
empresas privadas respon-
dem por 8,5% e as empre-
sas públicas e organizações 
sociais, por 1%.

Quando o assunto é es-
gotamento sanitário, os 
números encolhem. Os da-
dos mostram que o serviço 
chega a 55% da população 
(115 milhões de pessoas). 
O menor percentual e cole-
ta é na Região Norte, onde 
apenas 13,1% da população 
tem acesso ao esgotamento 
sanitário.

Depois vem a Região 
Nordeste, com 30,1%; a 
Região Sul, com 47,4%; o 
Centro-Oeste, com 59,5%. 
O maior percentual de cole-
ta de esgoto é na Região Su-
deste, onde mais de 80,5% 
da população tem acesso a 
esse serviço.

A administração pública 

direta é responsável pela 
quase a totalidade da ofer-
ta do serviço, atendendo 
81,2% dos lares que têm 
acesso às redes de esgoto. 
As autarquias respondem 
por 13,9% do mercado; as 
empresas privadas 3.5%; e 
as sociedades de economia 
mista, empresas públicas 
e organizações sociais res-
pondem por cerca de 1,3%.

Água contaminada

Levantamento divulgado 
pela Universidade Federal 
da Bahia (UFBA) revelou 
aumento significativo dos 
casos de norovírus (NoV) 
em Salvador. Do final de 
abril à primeira semana de 
maio, das 35 amostras anali-
sadas, 15 testaram positivo. 
Acredita-se que o cresci-
mento da doença está atre-
lado ao consumo de água 
e alimentos contaminados, 
segundo a engenheira quí-
mica Maria Helena Cursino.

A especialista em purifi-
cação de água defende que, 
para prevenir o aumento da 
infecção por norovírus, é 

urgente o investimento em 
soluções de saneamento e 
água potável para a popu-
lação.

“Infelizmente, a situação 
não é exclusiva na Bahia. 
Mais 35 milhões de brasilei-
ros vivem sem acesso a esse 
direito universal e não seria 
incomum mais registros da 
doença no Brasil”, conside-
ra.

Em relação à coleta de 
resíduos sólidos, o diagnós-
tico do SNIS mostra que o 
serviço é prestado a 90,5% 
da população, com destaque 
para a Região Sudeste, onde 
96,1% da população tem 
acesso ao serviço de coleta 
de lixo. Na sequência vem 
a Região Sul, com 91,5%; 
Centro-Oeste, com 91,3%; 
o Nordeste com 83,1% e o 
Norte com 80,7%.

Do total de resíduos 
recolhidos, a maior parte, 
73,8%, vai para aterros san-
itários; os lixões recebem 
14,6% dos resíduos e os 
aterros controlados, 11,6%. 
A coleta seletiva está pre-
sente em 36,3% dos mu-
nicípios.

Portos da China registram 
movimentação mais alta em maio 

Os principais 
portos da Chi-
na registraram 

produtividade mais alta 
até agora este mês, já 
que as redes de logís-
tica do país estão se li-
vrando do impacto dos 
recentes surtos da Co-
vid-19.

Segundo a agência 
Xinhua, a movimenta-
ção combinada de con-
têineres nos principais 
portos totalizou 17,69 
milhões de unidades 
equivalentes a vinte 
pés (TEUs) de 1º a 24 
de maio, um aumento 
de 5,4% em relação ao 
mesmo período de abril 
e também 3% maior 
que no ano passado, 

mostraram os dados di-
vulgados pelo Ministé-
rio do Transporte nesta 
quinta-feira (26).

Ao mesmo tempo, a 
movimentação de carga 
desses portos totalizou 
790 milhões de tone-
ladas, um aumento de 
4,2% em relação ao mês 
anterior.

“Portos e hidrovias 
em todo o país ope-
ram sem tropeços des-
de maio, com os prin-
cipais indicadores de 
produção estáveis e 
melhorando”, disse Liu 
Pengfei, porta-voz do 
ministério em uma en-
trevista coletiva.

Os dados oficiais re-
velaram que a movi-

mentação diária de con-
têineres de Shanghai se 
recuperou para 84% do 
nível de um ano atrás 
e manteve a tendência 
crescente. Na cidade 
do leste da China mais 
atingida pelo recente 
ressurgimento da epide-
mia, seu porto registrou 
uma movimentação di-
ária de 107.500 TEUs, 
um aumento mensal de 
4,6%.

Quanto aos portos 
do delta do rio Yang-
tzé, um importante 
centro de fabricação e 
logística, a movimen-
tação diária combinada 
de contêineres também 
aumentou em relação 
ao mês passado.

As principais hidro-
vias do país continua-
ram ocupadas. Mais de 
25 milhões de toneladas 
de cargas foram envia-
das através do projeto 
da Barragem das Três 
Gargantas do rio Yang-
tzé e da eclusa de Chan-
gzhou do rio Xijiang, 
um aumento mensal 
significativo de 14,1%.

Apesar do surto epi-
dêmico, a China tem se 
esforçado para manter 
a operação ininterrup-
ta dos principais por-
tos e vias navegáveis 
desbloqueadas, como 
parte dos esforços pa-
ra garantir o sistema de 
logística e as cadeias de 
suprimentos tranquilos. 
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SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
CNPJ/MF nº 43.293.604/0001-86 - NIRE 35.3.00146417

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 14 de março de 2022
1. Data, Hora e Local: Às 09:00 horas do dia 14 de março de 2022, na sede da Santa Helena Assistência 
Médica S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na 
Rua Bering, 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. Presença: Compareceram os acionistas representantes 
de 99,59563% do capital social da Companhia. 4.  Mesa: Presidente: Carolina de Molla Lorenzatto; 
Secretária: Deborah Victalino Ganzarolli de Almeida. 5. Ordem do Dia: 5.1. Registrar a renúncia de 
Diretores da Companhia; 5.2. Deliberar sobre a eleição de Diretores da Companhia.  5.3. Deliberar sobre 
novo aumento do capital social da Companhia; 5.4. Deliberar sobre a alteração do artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia; e 5.5. Consolidar o Estatuto Social da Companhia. 6.  Deliberações: 6.1. Foi 
recebida e registrada a renúncia dos Srs. Rodrigo Ferreira e Edvaldo Santiago Vieira, aos cargos de 
Diretor Presidente e Diretor Administrativo e Técnico, respectivamente, conforme termos de renúncia 
anexos. 6.2. De modo a preencher o quadro de diretores da Companhia, foi aprovada a eleição dos novos 
Diretores da Companhia, conforme a seguir: Srs. Ronaldo Elchemr Kalaf, brasileiro, casado, médico, 
portador da carteira de identidade n° 91507, expedida pelo CRM/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 
105.169.108-76, com endereço comercial na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, Torre B, 8º 
andar, Empreendimento EZ Towers, Vila São Francisco, cidade e estado de São Paulo, CEP 04711-904, e 
José Luiz Cunha Carneiro Junior, brasileiro, casado, Diretor Sistema Amil de Saúde, portador da carteira 
de identidade nº 274156623, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 261.405.308-22, com 
endereço comercial na Rua Cubatão 1088, Vila Mariana, na cidade e estado de São Paulo, CEP 04013-
00404, aos cargos de Diretor Presidente e Diretor Administrativo e Técnico da Companhia, 
respectivamente, com mandato unificado a partir desta data até 20/09/2022, conforme Estatuto Social da 
Companhia. 6.2.1. Conforme termos de posse anexos, os Diretores ora eleitos declaram: (i) não estarem 
impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 
6.404/76; (ii) atenderem aos requisitos de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 
6.404/76; e (iii) não ocuparem cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, 
e que não tenha, nem represente, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do 
§ 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76. 6.2.2. Em consequência das deliberações aprovadas acima, fica 
ratificada a atual composição da Diretoria Estatutária da Companhia, conforme a seguir: Diretor 
Presidente - Ronaldo Elchemr Kalaf, Diretora Vice Presidente – Carolina de Molla Lorenzatto, Diretor 
Administrativo e Técnico – José Luiz Cunha Carneiro Junior. 6.3. Foi aprovado o aumento do capital 
social da Companhia no valor total de R$ 139.990.000,00 (cento e trinta e nove milhões, novecentos e 
noventa mil reais), passando o mesmo de R$ 366.117.521,28 (trezentos e sessenta e seis milhões, cento 
e dezessete mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos) para R$ 506.107.521,28 (quinhentos 
e seis milhões, cento e sete mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos), mediante a emissão 
de 2.128.154 (duas milhões, cento e vinte e oito mil e duzentas e cento e cinquenta e quatro) novas ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 65,78 (sessenta e cinco reais e 
setenta e oito centavos) 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. (“AMIL”), mediante capitalização de adiantamento para 
futuro aumento de capital (AFAC), detido pela acionista AMIL contra a Companhia, com a renúncia da outra 
acionista ao seu direito de preferência. As novas ações terão as mesmas características e vantagens das 
ações ordinárias atualmente existentes, conforme artigo Quinto 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. Em consequência da deliberação acima, os 
acionistas aprovaram a alteração da redação do caput do artigo quinto do Estatuto Social da Companhia, 
o qual passa a vigorar com a seguinte redação: “ARTIGO QUINTO – O capital social, totalmente subscrito 
e integralizado, é de R$ 506.107.521,28 (quinhentos e seis milhões, cento e sete mil, quinhentos e vinte e 
um reais e vinte e oito centavos), dividido em 11.982.080 (onze milhões, novecentos e oitenta e dois mil e 
oitenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 6.5. Foi aprovada a consolidação do Estatuto 
Social 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 por todos os presentes e pelos integrantes da mesa da Assembleia Geral. Certifico 
que a presente é a cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. São Bernardo do Campo, 14 de março de 2022. 
MESA: Carolina de Molla Lorenzatto – Presidente e Deborah Victalino Ganzarolli de Almeida – 
Secretária. BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AUMENTO DE CAPITAL APROVADO NA ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE MARÇO 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/ME sob o nº 29.309.127/0001-79, neste ato representada na forma de seu 
Estatuto Social. Total de ações ordinárias emitidas: 2.128.154 (duas milhões, cento e vinte e oito mil e 
duzentas e cento e cinquenta e quatro). Preço unitário da ação e valor total da emissão: R$ 65,78 
(sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos) por ação ordinária e R$ 139.990.000,00 (cento e trinta e 
nove milhões, novecentos e noventa mil reais). Valor Integralizado: R$ 139.990.000,00 (cento e trinta e 
nove milhões, novecentos e noventa mil reais). Forma de Integralização: Através de capitalização de 
adiantamento para futuro aumento de capital – AFAC detido pela acionista AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA 
INTERNACIONAL S.A. Santo André, 14 de março de 2022. AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA 
INTERNACIONAL S.A. – Edvaldo Santiago Vieira e Ricardo Santos Moraes de Burgos e SANTA HELENA 
ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. – Carolina de Molla Lorenzatto e Ronaldo Elchemr Kalaf. “ESTATUTO 
SOCIAL SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. - CAPITULO I – DA DENOMINAÇÃO, SEDE, 
FORO, OBJETO E PRAZO: ARTIGO PRIMEIRO – Sob a denominação social de SANTA HELENA 
ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. fica constituída uma Sociedade Anônima, que se regerá pelo disposto neste 
Estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.  ARTIGO SEGUNDO – A Companhia tem sua 
sede e foro na Rua Bering, nº 114, São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, podendo, a critério da 
Diretoria, abrir e encerrar estabelecimentos, sucursais, filiais, escritórios, depósitos, agências, postos de 
serviços ou subsidiárias em qualquer parte do território nacional ou estrangeiro e associar-se com terceiros, 
pessoas físicas ou jurídicas. ARTIGO TERCEIRO – A Companhia, como operadora de Planos Médicos, 
tem por objeto social a prestação de atividades de atenção ambulatorial, de atendimento hospitalar, de 
atendimento a urgências e emergências, de serviços de complementação diagnóstica-terapêutica, bem 
como de outros profissionais da área da saúde e outras atividades de atenção à saúde, através de 
convênios para assistência médico-hospitalar e odontológico às pessoas jurídicas e/ou físicas, atividades 
afins, correlatas e similares, podendo fazê-lo através de seus próprios meios ou por pessoas jurídicas 
especializadas em quaisquer das diversas mencionadas prestações de serviços, e detenção de ativos 
permanentes de outras sociedades na qualidade de acionista ou quotista. ARTIGO QUARTO – O prazo de 
duração da Companhia é indeterminado. CAPÍTULO II – DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES: ARTIGO 
QUINTO – O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 506.107.521,28 (quinhentos e seis 
milhões, cento e sete mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos), dividido em 11.982.080 
(onze milhões, novecentos e oitenta e dois mil e oitenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 
§ 1º - As ações da Companhia poderão ser representadas por cautelas ou títulos múltiplos, desdobráveis, 
consoante a preferência de cada Acionista, sendo que a despesa de substituição dos títulos múltiplos ou 
das cautelas correrá por conta do Acionista, quando por ele solicitadas. § 2º - As ações ou seus títulos 
representativos, serão assinados por 2 (dois) Diretores, sendo necessariamente um deles o Presidente. § 
3º - A companhia poderá emitir partes beneficiárias, na forma disposta neste estatuto. ARTIGO SEXTO - 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 - Caso os acionistas pessoas físicas que detenham 
ações ordinárias venham conferir as retro mencionadas ações para pessoas jurídicas, os poderes políticos 
inerentes à respectiva espécie de ação não perderão seus efeitos, tampouco haverá conversão das 
mesmas em ações preferenciais, desde que o controle direto e indireto da pessoa jurídica que recebeu os 
valores mobiliários permaneça com os atuais acionistas pessoas físicas, ou seja, continuem eles detendo, 
isolada ou conjuntamente, mais de 50% (cinquenta por cento) do capital social votante da retro mencionada 
pessoa jurídica. § 7º - Para constatação de que o controle direto e indireto da pessoa jurídica que recebeu 
os valores mobiliários permanece com o atual acionista pessoa física, ou seja, continuem eles detendo, 
isolada ou conjuntamente, mais de 50% (cinqüenta por cento) do capital social votante da retro mencionada 
pessoa jurídica, nas assembleias gerais da companhia o representante legal da acionista pessoa jurídica 
deverá apresentar à mesa (Presidente e secretário da assembléia), além da última alteração contratual/
estatutária registrada na Junta Comercial, certidão de breve relato expedida, no máximo, nos 30 (trinta) 
dias anteriores à reunião assemblear. Sem a apresentação de tal documentação não será permitido que a 
acionista vote as matérias objeto de deliberação no conclave e, se com a análise dos atos societários retro 
referidos verificar-se a cessão, transferência, alienação, direta ou indireta, do controle da pessoa jurídica, 
aplica-se, automaticamente, o disposto no § 4º deste artigo. § 8º - Na hipótese do falecimento, impedimento 
permanente, interdição ou qualquer outra forma de desqualificação judicial do controlador da pessoa 
jurídica que detenha ações ordinárias dessa companhia, entendido este como aquele que possui mais de 
50% (cinqüenta por cento) do capital social votante da retro mencionada pessoa jurídica, 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. § 9º - 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. § 10º - A sociedade deverá realizar, no 
prazo de 15 (quinze) dias a contar do pedido do acionista, os atos de registro, averbações ou transferências 
de ações, bem como emissão de novos certificados, podendo cobrar preço não excedente ao do respectivo 
custo. CAPÍTULO III – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA: ARTIGO SÉTIMO – 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.  ARTIGO OITAVO - 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. ARTIGO NONO – 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, ratificada pelo Conselho de 
Administração, se esse estiver em funcionamento. CAPÍTULO IV – ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO: 
ARTIGO DÉCIMO - A Companhia poderá ter os seguintes órgãos de administração: Conselho de 
Administração e Diretoria. Parágrafo 1º - O Conselho de Administração é órgão de deliberação colegiada 
sendo a representação da Companhia privativa da Diretoria. Parágrafo 2º – Os administradores da 
Companhia estão dispensados de prestar caução para a garantia de suas gestões.  Parágrafo 3º – 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. ARTIGO DÉCIMO PRIMEIRO – A Assembleia Geral fixará anualmente o montante global 
da remuneração dos administradores da Companhia. Parágrafo 1º - Na eventualidade de ausência ou 
impedimento definitivo, incluindo morte, incapacidade ou renúncia de algum membro do Conselho de 
Administração, se esse estiver instalado, ou da Diretoria, se somente esse órgão estiver em funcionamento, 
que não do Presidente, o órgão funcionará com os demais membros até a próxima assembleia geral da 
companhia, oportunidade na qual deverá ser eleito substituto cujo mandato será pelo prazo que 
remanescer. Parágrafo 2º - Ocorrendo ausência ou impedimento definitivo, incluindo morte, incapacidade 
ou renúncia do Presidente do Conselho, se esse estiver instalado, ou do Diretor Presidente, se somente 
existir Diretoria, este será substituído, temporariamente, pelo Vice-Presidente, devendo ser convocada 
uma Assembleia Geral, dentro de, no máximo, 30 (trinta) dias; para eleger, por maioria de votos, o 
substituto, que permanecerá no cargo até o fim do mandato do Presidente impedido ou ausente em 
definitivo. CAPÍTULO V - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: ARTIGO DÉCIMO SEGUNDO - O 
Conselho de Administração, se existir, tem função primordial de estabelecer as diretrizes fundamentais da 
política geral da sociedade, verificar e acompanhar a sua execução. Nesse sentido, compete privativamente 
ao Conselho de Administração: a) Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; b) Aprovar e 
ratificar o “plano de negócios” das sociedades controladas, coligadas, bem como dos consórcios e 
associações e, ainda, a equivalência patrimonial das sociedades que faça parte com 10% (dez por cento) 
ou mais do capital social; c) Eleger, destituir, alterar o número de Diretores da Companhia e fixar-lhes 
atribuições, na forma do artigo 142, inciso II da Lei 6.404/76; d) Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, 
a qualquer tempo, os livros e documentos da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados 
ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; e) Convocar as Assembleias Gerais, Ordinárias e 
Extraordinárias; f) Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; g) Manifestar-
se previamente sobre os atos ou contratos que tenham valores superiores àqueles definidos anualmente 
nas reuniões do Conselho de Administração; h) Autorizar a abertura ou encerramento de escritórios e filiais, 
representações ou qualquer tipo de estabelecimento em qualquer localidade do País e no exterior; i) 
Estabelecer o rateio da remuneração de cada administrador, respeitado o limite global fixado pela 
Assembleia Geral; j) Determinar a distribuição interna dos serviços entre os Conselheiros, bem como, criar 
comitês, conceder a licença, remunerada ou não, aos Conselheiros ou Diretores; k) Autorizar a concessão, 
pela Companhia, de quaisquer garantias, fianças, avais, penhor mercantil ou hipotecas as quais só 
poderão ser concedidas em operações de interesse para a Companhia; l) Autorizar a venda, cessão, 
transferência, alienação a qualquer título, locação ou oneração de bens e direitos do ativo, incluindo bens 
imóveis e/ou direitos a eles relacionados, que tenham valores superiores àqueles definidos anualmente 
nas reuniões do Conselho de Administração; m) Contratação de empréstimos, financiamentos ou 
prestação de garantias, reais ou pessoais, que envolvam, isolada ou no conjunto de operações não 
liquidadas, valores superiores àqueles definidos anualmente nas reuniões do Conselho de Administração; 
n) Deliberar a respeito do levantamento de balanços semestrais ou, intermediários à conta de lucros 
acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, na forma prevista em 
Lei; o) Deliberar a respeito do aumento do capital social, emissão de ações, partes beneficiárias, bem como 
distribuí-las aos que fizerem parte da gestão, respeitado o disposto na letra “a” do § 1º do artigo 36, emissão 
de debêntures e ações da Companhia dentro do limite do capital social autorizado; p) Deliberar a respeito 
da utilização dos recursos que integrarem o fundo de liquidez respeitado o disposto no artigo 42º deste 
Estatuto; q) Escolher ou destituir auditores independentes da Companhia e/ou subsidiárias, controladas ou 
coligadas, bem como indicar aos mesmos, diretrizes, normas e prazos a serem seguidos para a prestação 
de informações; r) Autorizar e ratificar a concessão de gravames, avais, fianças ou qualquer outro tipo de 
ônus em que haja interesse direto da companhia; s) Integrar e adequar as sociedades coligadas, 
controladas, subsidiárias à nova estrutura societária, bem como estabelecer a forma de comunicação entre 
elas, inclusive com a utilização dos instrumentos de tecnologia de informação disponíveis; t Fixar o 
orçamento do Conselho Consultivo; u) Autorizar a composição, conciliação ou transação nos processos 
judiciais que envolvam valores superiores àqueles definidos anualmente nas reuniões do Conselho de 
Administração. Parágrafo Único – Inexistindo Conselho de Administração, todas as suas atribuições 
passam a ser da assembleia geral e exercidos pela Diretoria. ARTIGO DÉCIMO TERCEIRO – O Conselho 
de Administração, se existir, será composto por 3 (três) Conselheiros, com respectivos suplentes. 
Parágrafo Único - A modificação do número inicial de membros do Conselho de Administração será 
deliberado pela assembleia, pela aprovação de 55% (cinquenta e cinco por cento) do capital social. 
ARTIGO DÉCIMO QUARTO – Os membros do Conselho de Administração, quando existir, serão eleitos 
pela assembleia geral. § 1º - A Companhia faculta aos representantes legais dos acionistas pessoas 
jurídicas participar do Conselho de Administração. Para tanto, as pessoas físicas indicadas pelos 
controladores das pessoas jurídicas acionistas serão eleitas pela assembleia geral, na forma do artigo 
décimo quarto, para ocupar os cargos de membro do Conselho de Administração. § 2º – Somente poderão 
ser indicados para o Conselho de Administração, pessoas de capacitação técnica comprovada e ilibada 
reputação. ARTIGO DÉCIMO QUINTO – O mandato dos Conselheiros, quando existir Conselho de 
Administração, será de 2 (dois) anos, com direito a reeleições. Parágrafo 1º – Findo o mandato, os 
administradores permanecerão em seus cargos até a investidura de seus sucessores. Os administradores 
serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse a ser lavrado em livro próprio, 
observadas as disposições legais. ARTIGO DÉCIMO SEXTO – A saída, retirada ou exclusão do acionista 
da sociedade automaticamente implica na saída do mesmo do Conselho de Administração, quando esse 
órgão existir. ARTIGO DÉCIMO SÉTIMO - O Conselho de Administração, quando existir, reunir-se-á, 
ordinariamente, ao menos 1 (uma) vez por trimestre e, extraordinariamente, sempre que necessário, a 
critério da assembleia geral ou, ainda, da maioria dos membros do Conselho. § 1º - As reuniões ordinárias 
do Conselho de Administração poderão ser dispensadas mediante a expressa concordância de todos os 
Conselheiros em exercício. Caso a reunião ordinária trimensal tenha sido dispensada, o Conselho de 
Administração obrigatoriamente deverá reunir-se no trimestre seguinte, ou seja, não poderá a reunião 
ordinária subsequente ser dispensada. § 2º - As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas 
pelo Presidente do órgão, ou pela maioria dos Conselheiros, mediante comunicação por qualquer meio, 
podendo inclusive ser eletrônico, desde que fique comprovado que os demais membros têm ciência 
inequívoca da pauta, data e hora da realização da reunião, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a 
qual poderá ser dispensada em caso do comparecimento de todos. § 3°- Para que se instale validamente 
a reunião do Conselho de Administração, é necessária a presença da maioria dos conselheiros. § 4°- Os 
membros do Conselho de Administração poderão participar de qualquer reunião do Conselho de 
Administração por meio de conferência telefônica, por e-mail, vídeo-conferência ou por qualquer outro 
meio tecnológico existente, através dos quais todas as pessoas participantes da reunião possam ouvir as 
demais, e tal participação será considerada presença pessoal na referida reunião dispensada a reunião 
física dos Conselheiros em um mesmo local, desde que fique comprovado que os interessados participaram 
das deliberações e possam os votos ser comprovados. § 5º - As deliberações do Conselho de Administração 
serão tomadas por maioria, sendo que cada conselheiro terá direito a um voto, independentemente de sua 
participação acionária. § 6°- Dos trabalhos e deliberações do Conselho de Administração será lavrada ata, 
no competente livro de reuniões do Conselho de Administração, que deverá ser assinada pelos presentes 
ou, ao menos, por tantos Conselheiros quantos bastem para perfazer o quórum de aprovação. § 7º - Os 
membros do Conselho de Administração que participaram da reunião por meio de conferência telefônica 
que quiserem assinar a ata ou tiverem que assiná-la para perfazer o quórum de aprovação, deverão pré-
assinar a via que os demais Conselheiros lhe encaminharão por fác-símile e retransmiti-la firmada à 
Companhia da mesma forma, comprometendo-se a assinar o original da ata lavrado em livro próprio dentro 
de, no máximo, 10 (dez) dias contados da realização da reunião. § 8°- O Conselho de Administração 
elegerá o seu próprio presidente e vice-presidente. ARTIGO DÉCIMO OITAVO - Compete ao presidente do 
Conselho de Administração, quando esse existir: a) Convocar e presidir as Assembleias dos acionistas; b) 
Convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração; c) Transmitir à Diretoria as decisões do 
Conselho e zelar pela sua execução; d) Indicar Diretor Executivo substituto nas ausências ou impedimentos 
temporários dos mesmos; e) Receber, em nome da Companhia, as “notificações de oferta” de ações. 
ARTIGO DÉCIMO NONO – Compete ao vice-presidente do Conselho de Administração, quando esse 
existir: a) Coordenar os comitês e trabalhos; b) Coordenar as relações com os acionistas; c) Nomear 
secretários; d) Substituir o presidente nas ausências ou impedimentos temporários; CAPÍTULO VI – 
DIRETORIA: ARTIGO VIGÉSIMO – A Diretoria será composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 3 (três) 
Diretores, eleitos pelo Conselho de Administração, se esse estiver instalado, na primeira reunião do 
respectivo órgão após a investidura de seus membros, ou pela assembleia geral, se não existir Conselho 
de Administração, para mandato de 3 (três) anos, com direito a reeleições, conforme abaixo: (i) Diretor 
Presidente; (ii) Diretor Vice Presidente; e (iii) Diretor Administrativo e Técnico. ARTIGO VIGÉSIMO 
PRIMEIRO - Os membros do Conselho de Administração, quando esse existir, poderão cumular cargos da 
Diretoria, desde que respeitado limite previsto no § 1º do artigo 143 da Lei das S/A. Parágrafo 1º - Nas 
ausências ou impedimentos temporários de qualquer Diretor, o Presidente do Conselho de Administração, 
quando esse existir, indicará o substituto para servir durante a ausência ou impedimento. O Diretor 
substituto exercerá todas as funções do Diretor substituído e terá, todos os poderes, deveres e direitos 
deste. Parágrafo 2º - Ocorrendo ausência ou impedimento definitivo, incluindo morte, incapacidade ou 
renúncia,  de qualquer Diretor, o Conselho de Administração, quando esse existir, reunir-se-á no máximo 
em 30 (trinta) dias após a ocorrência de ausências ou impedimento, para escolher substituto, podendo, no 
entanto, com exceção do cargo de Diretor Presidente, optar por deixar o cargo vago. Não havendo 
Conselho de Administração, a providência deve ser executada pela assembleia geral. ARTIGO VIGÉSIMO 
SEGUNDO - A Diretoria é o órgão executivo da Companhia, cabendo-lhe, dentro da orientação e atribuições 
de poderes traçados pelo Conselho de administração, quando esse existir, 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. ARTIGO VIGÉSIMO TERCEIRO - A Diretoria reunir-se-á por convocação de 
seu Diretor Presidente ou por quaisquer 02 (dois) Diretores em conjunto, sempre que os interesses sociais 
assim exigirem.  § 1º - As reuniões ordinárias da Diretoria poderão ser dispensadas mediante a expressa 
concordância de todos os Diretores em exercício. Caso a reunião ordinária trimensal tenha sido dispensada, 
a Diretoria obrigatoriamente deverá reunir-se no trimestre seguinte, ou seja, não poderá a reunião ordinária 
subsequente ser dispensada. § 2º - As reuniões da Diretoria serão convocadas, mediante comunicação por 
qualquer meio, podendo inclusive ser eletrônico, desde que fique comprovado que os demais membros 
têm ciência inequívoca da pauta, data e hora da realização da reunião, com antecedência mínima de 5 
(cinco) dias, a qual poderá ser dispensada em caso do comparecimento de todos.  § 3°- Para que a reunião 
possa se realizar, e validamente deliberar, é necessária a presença da maioria dos Diretores em exercício. 
§ 4°- Em todas as reuniões da Diretoria é admitido que o Diretor ausente seja representado por um de seus 
pares, seja para a formação de quórum, seja para votação. § 5º - Os membros da Diretoria poderão 
participar de qualquer reunião da Diretoria por meio de conferência telefônica, por e-mail, vídeo-conferência 

ou por qualquer outro meio tecnológico existente, através dos quais todas as pessoas participantes da 
reunião possam ouvir as demais, e tal participação será considerada presença pessoal na referida reunião 
dispensada a reunião física dos Diretores em um mesmo local, desde que fique comprovado que os 
interessados participaram das deliberações e possam os votos ser comprovados. § 6°- As reuniões da 
Diretoria serão lavradas em livro próprio e as deliberações serão aprovadas por maioria absoluta de votos 
dos Diretores, cabendo ao Diretor Presidente em caso de empate, o voto de qualidade. § 7°- A ata deverá 
ser assinada pelos presentes ou, ao menos, por tantos Diretores quantos bastem para perfazer o quórum 
de aprovação. § 8º - Os membros da Diretoria que participaram da reunião por meio de conferência 
telefônica que quiserem assinar a ata ou tiverem que assiná-la para perfazer o quorum de aprovação, 
deverão pré-assinar a via que os demais Diretores lhe encaminharão por fac-símile e retransmiti-la firmada 
à Companhia da mesma forma, comprometendo-se a assinar o original da ata lavrado em livro próprio 
dentro de, no máximo, 10 (dez) dias contados da realização da reunião. ARTIGO VIGÉSIMO QUARTO - 
Compete fundamentalmente aos Diretores: a) Zelar pela observância da Lei e deste Estatuto Social;  b) 
Respeitar a política dos negócios fixada pelo Conselho de Administração; c) Coordenar o andamento das 
atividades normais da Companhia, incluindo a implementação das diretrizes e o cumprimento das 
deliberações tomadas em Assembleias Gerais, em reuniões do Conselho de Administração e nas suas 
próprias reuniões; d) Administrar, gerir e superintender os negócios sociais. Se os valores envolvidos forem 
superiores àqueles definidos anualmente nas reuniões do Conselho de Administração, deverão, 
primeiramente, obter a autorização do referido órgão; e) Emitir e aprovar instruções e regulamentos 
internos que julgar úteis ou necessários; f) Praticar outros atos que venham a ser especificados pelo 
Conselho de Administração; g) Representar a Companhia, na forma do parágrafo 2º do artigo 25;  h) Prestar 
contas de sua gestão bimensalmente ao Conselho de Administração, nas reuniões ordinárias do órgão. § 
1º - As atribuições específicas de cada Diretor serão determinadas pelo Conselho de Administração, 
quando esse existir, na mesma reunião em que forem eleitos os Diretores, ou, inexistindo Conselho de 
Administração, as atribuições específicas de cada Diretor serão definidas pelo Diretor Presidente. § 2º - 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. §3º - 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. ARTIGO VIGÉSIMO QUINTO 
– A saída, retirada ou exclusão do acionista da sociedade automaticamente implica na saída do mesmo da 
Diretoria. CAPÍTULO VII - DAS ASSEMBLEIAS GERAIS: ARTIGO VIGÉSIMO SEXTO – Competem às 
Assembleias Gerais as atribuições que lhe são conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social.  ARTIGO 
VIGÉSIMO SÉTIMO – 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, 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. ARTIGO VIGÉSIMO OITAVO – As 
Assembleias Gerais serão convocadas pelo Presidente do Conselho de Administração, quando esse 
existir, ou pelo Diretor Presidente, se somente existir Diretoria e, exceto nos casos em que a maioria do 
quorum 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. § 2º - As Assembleias 
Gerais serão instaladas e presididas pelo presidente do Conselho de Administração, quando esse existir, 
ou pelo Diretor Presidente, se somente existir Diretoria, e, na ausência, por acionista escolhido por maioria 
de votos dos presentes. Ao Presidente da Assembleia caberá a escolha de um secretário. § 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 VIII – DO CONSELHO FISCAL: ARTIGO 
VIGÉSIMO NONO - A Companhia terá um Conselho Fiscal que somente será instalado quando solicitado 
por Acionistas, na forma prescrita em Lei. § 1° - O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, será 
composto por, no mínimo 3 (três) e, no máximo 5 (cinco) Conselheiros efetivos e igual número de suplentes. 
§ 2° - O funcionamento, a remuneração, competência, os deveres e as responsabilidades dos Conselheiros 
obedecerão ao disposto na legislação em vigor. CAPÍTULO IX – DO EXERCÍCIO SOCIAL DOS LUCROS 
E SUA DISTRIBUIÇÃO: ARTIGO TRIGÉSIMO - O exercício social coincidirá com o ano civil, iniciando-se 
em 01 de janeiro e encerrando-se em 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. 
Sobre o lucro líquido verificado, serão destacadas as quantias equivalentes aos seguintes percentuais: a) 
7,5% (sete e meio por cento) a ser distribuído como dividendo aos acionistas, exceto se a assembleia 
deliberar retê-lo, no todo ou em parte; b) No mínimo 5% (cinco por cento) do lucro líquido verificado será 
destinado a constituição do “Fundo de Liquidez”, que visa gerar recursos e assegurar a liquidez patrimonial 
da Sociedade, cuja quantia, será utilizada pela própria Sociedade, em eventual reestruturação societária e, 
pagamento de eventuais haveres de acionistas dissidentes. A administração do “Fundo de Liquidez” ficará 
a cargo de Instituição Financeira idônea, a ser definida pelo Conselho de Administração, quando esse 
existir, ou pelo Diretor Presidente, se somente existir Diretoria, sendo que as quantias deverão ser 
aplicadas em investimentos considerados de baixo risco; c) 5% (cinco por cento) para a constituição da 
Reserva Legal, que não poderá exceder 20% (vinte por cento) do capital social; d) até 82,5% (nove e dois 
vírgula cinco por cento), a ser distribuído segundo deliberação da Assembleia Geral Ordinária; § 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 - As partes beneficiárias serão emitidas e 
resgatadas na forma que for fixada pelo Conselho de Administração. § 4º - Por proposta da Diretoria 
aprovada pelo Conselho de Administração, quando esse existir, em face dos resultados apurados no 
balanço Patrimonial referido no caput deste artigo, poderão ser distribuídos dividendos intermediários. § 5º 
- Por proposta da Diretoria aprovada pelo Conselho de Administração, quando esse existir, 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. § 6º - 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.   § 7º - Os dividendos não reclamados no prazo legal serão 
depositados na tesouraria da Companhia. CAPÍTULO X – DO FUNDO DE LIQUIDEZ: ARTIGO 
TRIGÉSIMO PRIMEIRO - O fundo de liquidez destinar-se-á a propiciar solidez à situação financeira da 
sociedade, aquisição de ações da própria Companhia e pagamento de eventuais haveres de acionista 
dissidente, podendo, extraordinariamente, desde que haja decisão unânime do Conselho de Administração, 
quando esse existir, ou da assembleia geral, se somente existir Diretoria, ser utilizado para situações 
emergenciais, bem como para fins distintos de seu objetivo ordinário. Parágrafo Único - Os recursos 
relativos ao fundo de liquidez eventualmente poderão também ser aportados pelos acionistas, 
proporcionalmente à sua participação no capital social e, extraordinariamente, nos prazos a serem fixados 
pelo Conselho de Administração, quando esse existir, ou da assembleia geral, se somente existir Diretoria. 
CAPÍTULO XI - DA DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE HAVERES: ARTIGO TRIGÉSIMO 
SEGUNDO – A Companhia será dissolvida ou entrará em liquidação nos casos previstos em Lei, por 
deliberação da Assembleia Geral. Compete à Assembleia Geral estabelecer a forma da liquidação. O 
Conselho de Administração, quando esse existir, ou o Diretor Presidente, se somente existir Diretoria, 
nomeará o liquidante e o gestor, que deverão funcionar no período de liquidação, fixando seus poderes e 
estabelecendo suas remunerações conforme previsto em Lei. ARTIGO TRIGÉSIMO TERCEIRO – 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 qüinqüídio 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 XII – DAS 
DISPOSIÇÕES GERAIS: ARTIGO TRIGÉSIMO QUARTO – Não poderão ser contratados para trabalhar 
na companhia parentes e afins, consangüíneos e não sanguíneos de acionistas que não preencham os 
seguintes requisitos mínimos: a) curso universitário em faculdade de primeira linha; b) idade mínima de 25 
(vinte e cinco) anos; c) realizado estágio fora da empresa, de, no mínimo, 3 (três) meses; d) experiência 
profissional em empresa de médio ou grande porte, na qual tenha ocupado por, no mínimo, 3 (três) anos 
cargo de nível gerencial ou direção. Parágrafo Único – Ainda que preencha os requisitos do caput, 
acionistas que detenham isolada ou conjuntamente 25% (vinte e cinco por cento) do capital social poderão 
vetar a contratação e, mesmo inexistindo veto, os pretendentes ao cargo não serão imediatamente 
admitidos. Deverão se submeter ao processo regular de seleção e recrutamento da companhia, sendo que 
se forem aprovados, passarão, ainda, necessariamente por período de experiência, de até 90 (noventa) 
dias, findo o qual, se a Diretoria considerar satisfatório seu desempenho, poderá efetivá-lo. ARTIGO 
TRIGÉSIMO QUINTO – Qualquer alteração do presente estatuto, somente produzirá efeitos jurídicos, se 
efetuada por escrito e assinada por maioria de votos. ARTIGO TRIGÉSIMO SEXTO – Todas as questões 
econômicas da sociedade e para efeito de valoração dos haveres, desde que haja lucro na companhia, 
partirão do 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 aquelas mencionadas no artigo trigésimo 
terceiro, parágrafo primeiro. ARTIGO TRIGÉSIMO SÉTIMO - Todos os conflitos, divergências, dúvidas, 
controvérsias e litígios oriundos das relações societárias aqui estabelecidas e decorrentes da interpretação 
deste estatuto serão submetidos e resolvidos por meio de mediação ou arbitragem, sendo que funcionarão 
como árbitros CELSO GIACOMETTI, brasileiro, casado, consultor, inscrito no Registro Geral sob nº 
3.179.758, domiciliado na Rua Conde D’Eu, nº 501, São Paulo – SP, que será também o presidente, 
ACLIBES BURGARELLI, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o n. 29.034, com escritório 
na Rua Conselheiro Furtado, nº. 208, 10º andar, conj. S 102/103, São Paulo - SP e MAURO ROBERTO 
TEREPINS, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CRA/SP sob o nº 12.259, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 3.533.252/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 771.861.848-04, 
residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Horácio Lafer nº 555, 4º andar, CEP 04538-082, consultor e 
advogados da empresa, pois todos os sócios concordam que o interesse coletivo sobrepuja os interesses 
pessoais, renunciando expressamente a jurisdição estatal que somente funcionará na espécie para 
execução da sentença arbitral. § 1º - Na hipótese de falecimento, impedimento ou renúncia de qualquer dos 
árbitros, os remanescentes indicarão o substituto. § 2º - Ocorrendo falecimento, impedimento ou renúncia 
de dois ou de todos os árbitros, os conflitos, divergências, dúvidas, controvérsias e litígios oriundos das 
relações societárias aqui estabelecidas e decorrentes da interpretação deste estatuto serão submetidos e 
resolvidos pelo TRIBUNAL ARBITRAL DO COMÉRCIO, que tem sede na Rua Barra Funda, 930 – 3º andar, 
nos termos de seu regulamento. § 3º - Os custos para iniciar o juízo arbitral serão suportados pelo 
solicitante, ficando esclarecido que ao perdedor caberá arcar com a totalidade dos mesmos, devendo 
reembolsar o solicitante caso não tenha sido ele mesmo. § 4º - Havendo provocação das partes, os árbitros 
deverão reunir-se em qualquer data a ser por eles escolhida, desde que não ultrapasse 30 (trinta) dias 
contados da data em que foram instados, para estabelecer as regras da arbitragem. § 5º - Fica eleito o foro 
da Capital do Estado de São Paulo para executar a sentença arbitral. ARTIGO VIGÉSIMO OITAVO – Os 
casos omissos ou duvidosos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral, a eles 
aplicando-se as disposições legais vigentes.” JUCESP n. 218.612/22-9, em 02/05/2022. Gisela Simiema 
Ceschin – Secretária Geral.

B 3 lança novos produtos para negociação de estratégias de juros

A B3, bolsa do Brasil, 
lançou dois novos 
tipos de operações 

estruturadas (Exchange De-
fined Strategies ou EDS). O 
projeto contempla o lança-
mento de produtos volta-
dos para negociação de es-
tratégias de FRA (Forward 
Rate Agreement) e de Incli-
nação para os contratos de 
Futuro de DI (DI1), Futuro 
de Cupom de IPCA (DAP) 
e FRA de Cupom Cambial 
(FRC).

Segundo a B3, atualmen-
te, existem dois tipos de es-

tratégias de curvas de juros 
altamente negociadas. A 
primeira é a negociação da 
taxa a termo (FRA), ou PU 
(Preço Unitário) Neutro, 
que consiste na negociação 
de dois vencimentos do 
produto, com quantidades 
calibradas de modo a igua-
lar o PU de cada um deles. 
O principal objetivo é gerar 
uma exposição que inicia 
em uma data futura.

A segunda estratégia é a 
Inclinação, ou DV01 Neu-
tro, que também consiste 
na negociação de dois ven-

cimentos, porém as quanti-
dades são calibradas de mo-
do a neutralizar o DV01 de 
cada um deles. O objetivo 
é gerar uma exposição no 
diferencial de taxas entre os 
dois vencimentos.

Na estrutura atual, os 
participantes que optam 
por negociar esses tipos 
de estratégias, calculam 
as proporções (ratio) de 
quantidades e atuam nos 
books dos vencimentos de 
forma segregada, gerando 
algumas ineficiências, co-
mo risco de execução, fal-

ta de transparência para o 
mercado e custo mais alto 
de tarifas.

“A principal demanda do 
mercado, atendida com os 
novos produtos, era a nego-
ciação direta das estratégias 
de curva de juros em books 
específicos. Com o lança-
mento das operações estru-
turadas, tesourarias, gesto-
res de fundos, investidores 
não residentes e corretoras 
ganharão mais eficiência 
nesse tipo de operação”, 
explica Felipe Gonçalves, 
superintendente de produ-

tos de juros da B3.
Os novos produtos terão 

como principais benefícios 
a eliminação de risco de 
execução, pois dispensam a 
necessidade de se negociar 
os vencimentos da estraté-
gia em livros de ofertas se-
gregados e maior eficiência 
tarifária, pois os custos de 
negociação estarão alinha-
dos à exposição gerada na 
operação. Além disso, os 
investidores poderão obser-
var exatamente o que está 
sendo negociado em cada 
tipo de estratégia via market 

data, o que significa mais 
transparência para o mer-
cado.

As estratégias para Con-
trato Futuro de DI estarão 
disponíveis a partir de 30 
de maio, enquanto o lan-
çamento dos produtos pa-
ra estratégias de Futuro de 
Cupom de IPCA (DAP) e 
FRA de Cupom Cambial 
(FRC) será divulgado em 
data oportuna. Os novos 
produtos estarão disponí-
veis para negociação por 
meio da plataforma da B3 
PUMA Trading System.

Operações são estruturadas de contratos futuros de DI, DAP e FRC
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SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
CNPJ/MF nº 43.293.604/0001-86 - NIRE 35.3.00146417

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 29 de abril de 2022
1. Data, Hora e Local: Às 09:00 horas do dia 29 de abril de 2022, na sede da Santa Helena Assistência 
Médica S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, 
na Rua Bering, 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, as 
demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes da Companhia relativos ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2021 foram publicados no Jornal Monitor Mercantil de São Paulo, 
na edição do dia 31 de março de 2022. 4. Presença: Compareceram os acionistas representantes de 
99,59351% do capital social da Companhia, contadora da Companhia, Sra. Maria Lúcia Guilherme de 
Brito – CRC/RJ 088050/O-S-SP; representante da Grant Thorton Auditores Independentes, auditores 
independentes da Companhia, Sra. Ana Cristina Linhares Aerosa – CRC/RJ 081.409/O-3. 5. Mesa: 
Presidente: Ronaldo Elchemr Kalaf; Secretária: Carolina de Molla Lorenzatto. 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 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; (ii) Em 
Assembleia Geral Extraordinária: 6.4. Deliberar sobre novo aumento do capital social da Companhia; 6.5. 
Deliberar sobre a alteração do artigo 5º do Estatuto 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/SP na edição do dia 31 de março de 
2022, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes 
da Companhia relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. Passando à ordem do dia, os 
acionistas deliberaram em (i) Assembleia Geral Ordinária: 7.1. Após exame e discussão, considerando o 
parecer favorável dos auditores independentes da Companhia, foi aprovado o relatório da administração e 
as demonstrações financeiras 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$ 47.939,00 (quarenta e sete mil e novecentos e trinta e nove 
reais), da seguinte forma:
Contabilização do prejuízo apurado no exercício social findo em 31/12/2021 (Em milhares de reais)

Saldo de lucros retidos em 31/12/2020 162.581
Prejuízo apurado no exercício encerrado em 31/12/2021 -47.939
Absorção do prejuízo pela reserva de lucros retidos 47.939
Saldo de lucros retidos em 31/12/2021 114.642
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 do capital social da Companhia, passando de 
R$ 606.107.521,28 (seiscentos e seis milhões, cento e sete mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e oito 
centavos) para R$ 619.357.521,28 (seiscentos e dezenove milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, 
quinhentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos), com um aumento efetivo, portanto, de 
R$ 13.250.000,00 (treze milhões e duzentos e cinquenta mil reais), representado pela emissão de 247.362 
(duzentas e quarenta e sete mil e trezentas e sessenta e uma) novas ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, em tudo idênticas às anteriormente existentes, pelo preço de emissão de R$ 53,56530013 
por ação, na forma do art. 170, §1º, II, da Lei n° 6.404/76. As ações emitidas em função do aumento do 
capital ora aprovado foram totalmente subscritas e integralizadas pela acionista AMIL ASSISTÊNCIA 
MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (“AMIL”), nos termos do Boletim de Subscrição que consta no Anexo I a 
esta ata, com a renúncia da outra acionista da Companhia ao seu direito de preferência. 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. Em 
consequência da deliberação acima, os acionistas aprovaram a alteração da redação do caput do artigo 5º 
do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: “ARTIGO QUINTO – O 
capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 619.357.521,28 (seiscentos e dezenove 
milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos), dividido em 
14.077.871 (quatorze milhões, setenta e sete mil, quinhentas e novecentas e dezessete) ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal.” 7.5. Foi aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que 
figura anexo a esta ata como Anexo II. 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 por todos os presentes e pelos integrantes da mesa da Assembleia 
Geral. Certifico que a presente é a cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. São Bernardo do Campo, 29 
de abril de 2022. MESA: Ronaldo Elchemr Kalaf – Presidente e Carolina de Molla Lorenzatto – 
Secretária. Consolidação do Estatuto Social anexa à Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
Realizada em 29 de abril de 2022 - “ESTATUTO SOCIAL SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. 
- CAPITULO I – DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO E PRAZO: ARTIGO PRIMEIRO – Sob a 
denominação social de SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. fica constituída uma Sociedade 
Anônima, que se regerá pelo disposto neste Estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. 
ARTIGO SEGUNDO – A Companhia tem sua sede e foro na Rua Bering, nº 114, São Bernardo do Campo, 
Estado de São Paulo, podendo, a critério da Diretoria, abrir e encerrar estabelecimentos, sucursais, filiais, 
escritórios, depósitos, agências, postos de serviços ou subsidiárias em qualquer parte do território nacional 
ou estrangeiro e associar-se com terceiros, pessoas físicas ou jurídicas. ARTIGO TERCEIRO – A 
Companhia, como operadora de Planos Médicos, tem por objeto social a prestação de atividades de 
atenção ambulatorial, de atendimento hospitalar, de atendimento a urgências e emergências, de serviços 
de complementação diagnóstica-terapêutica, bem como de outros profissionais da área da saúde e outras 
atividades de atenção à saúde, através de convênios para assistência médico-hospitalar e odontológico às 
pessoas jurídicas e/ou físicas, atividades afins, correlatas e similares, podendo fazê-lo através de seus 
próprios meios ou por pessoas jurídicas especializadas em quaisquer das diversas mencionadas 
prestações de serviços, e detenção de ativos permanentes de outras sociedades na qualidade de acionista 
ou quotista. ARTIGO QUARTO – O prazo de duração da Companhia é indeterminado. CAPÍTULO II – DO 
CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES: ARTIGO QUINTO – O capital social, totalmente subscrito e 
integralizado, é de R$ 619.357.521,28 (seiscentos e dezenove milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, 
quinhentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos), dividido em 14.077.871 (quatorze milhões, setenta 
e sete mil, quinhentas e novecentas e dezessete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. § 1º 
- As ações da Companhia poderão ser representadas por cautelas ou títulos múltiplos, desdobráveis, 
consoante a preferência de cada Acionista, sendo que a despesa de substituição dos títulos múltiplos ou 
das cautelas correrá por conta do Acionista, quando por ele solicitadas. § 2º - As ações ou seus títulos 
representativos, serão assinados por 2 (dois) Diretores, sendo necessariamente um deles o Presidente. § 
3º - A companhia poderá emitir partes beneficiárias, na forma disposta neste estatuto. ARTIGO SEXTO - 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 - Caso os acionistas pessoas físicas que detenham 
ações ordinárias venham conferir as retro mencionadas ações para pessoas jurídicas, os poderes políticos 
inerentes à respectiva espécie de ação não perderão seus efeitos, tampouco haverá conversão das 
mesmas em ações preferenciais, desde que o controle direto e indireto da pessoa jurídica que recebeu os 
valores mobiliários permaneça com os atuais acionistas pessoas físicas, ou seja, continuem eles detendo, 
isolada ou conjuntamente, mais de 50% (cinquenta por cento) do capital social votante da retro mencionada 
pessoa jurídica. § 7º - Para constatação de que o controle direto e indireto da pessoa jurídica que recebeu 
os valores mobiliários permanece com o atual acionista pessoa física, ou seja, continuem eles detendo, 
isolada ou conjuntamente, mais de 50% (cinquenta por cento) do capital social votante da retro mencionada 
pessoa jurídica, nas assembleias gerais da companhia o representante legal da acionista pessoa jurídica 
deverá apresentar à mesa (Presidente e secretário da assembléia), além da última alteração contratual/
estatutária registrada na Junta Comercial, certidão de breve relato expedida, no máximo, nos 30 (trinta) 
dias anteriores à reunião assemblear. Sem a apresentação de tal documentação não será permitido que a 
acionista vote as matérias objeto de deliberação no conclave e, se com a análise dos atos societários retro 
referidos verificar-se a cessão, transferência, alienação, direta ou indireta, do controle da pessoa jurídica, 
aplica-se, automaticamente, o disposto no § 4º deste artigo. § 8º - Na hipótese do falecimento, impedimento 
permanente, interdição ou qualquer outra forma de desqualificação judicial do controlador da pessoa 
jurídica que detenha ações ordinárias dessa companhia, entendido este como aquele que possui mais de 
50% (cinquenta por cento) do capital social votante da retro mencionada pessoa jurídica, 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. § 9º - 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. § 10º - A sociedade deverá realizar, no 
prazo de 15 (quinze) dias a contar do pedido do acionista, os atos de registro, averbações ou transferências 
de ações, bem como emissão de novos certificados, podendo cobrar preço não excedente ao do respectivo 
custo. CAPÍTULO III – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA: ARTIGO SÉTIMO – 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. ARTIGO OITAVO - 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. ARTIGO NONO – 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, ratificada 
pelo Conselho de Administração, se esse estiver em funcionamento. CAPÍTULO IV – ÓRGÃOS DA 
ADMINISTRAÇÃO: ARTIGO DÉCIMO - A Companhia poderá ter os seguintes órgãos de administração: 
Conselho de Administração e Diretoria. Parágrafo 1º - O Conselho de Administração é órgão de 
deliberação colegiada sendo a representação da Companhia privativa da Diretoria. Parágrafo 2º – Os 
administradores da Companhia estão dispensados de prestar caução para a garantia de suas gestões. 
Parágrafo 3º – 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. ARTIGO DÉCIMO PRIMEIRO – A Assembleia Geral fixará 
anualmente o montante global da remuneração dos administradores da Companhia. Parágrafo 1º - Na 
eventualidade de ausência ou impedimento definitivo, incluindo morte, incapacidade ou renúncia de algum 
membro do Conselho de Administração, se esse estiver instalado, ou da Diretoria, se somente esse órgão 
estiver em funcionamento, que não do Presidente, o órgão funcionará com os demais membros até a 
próxima assembleia geral da companhia, oportunidade na qual deverá ser eleito substituto cujo mandato 
será pelo prazo que remanescer. Parágrafo 2º - Ocorrendo ausência ou impedimento definitivo, incluindo 
morte, incapacidade ou renúncia do Presidente do Conselho, se esse estiver instalado, ou do Diretor 
Presidente, se somente existir Diretoria, este será substituído, temporariamente, pelo Vice-Presidente, 
devendo ser convocada uma Assembleia Geral, dentro de, no máximo, 30 (trinta) dias; para eleger, por 
maioria de votos, o substituto, que permanecerá no cargo até o fim do mandato do Presidente impedido ou 
ausente em definitivo. CAPÍTULO V - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: ARTIGO DÉCIMO SEGUNDO 
- O Conselho de Administração, se existir, tem função primordial de estabelecer as diretrizes fundamentais 
da política geral da sociedade, verificar e acompanhar a sua execução. Nesse sentido, compete 
privativamente ao Conselho de Administração: a) Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; b) 
Aprovar e ratificar o “plano de negócios” das sociedades controladas, coligadas, bem como dos consórcios 
e associações e, ainda, a equivalência patrimonial das sociedades que faça parte com 10% (dez por cento) 
ou mais do capital social; c) Eleger, destituir, alterar o número de Diretores da Companhia e fixar-lhes 
atribuições, na forma do artigo 142, inciso II da Lei 6.404/76; d) Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, 
a qualquer tempo, os livros e documentos da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados 
ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; e) Convocar as Assembleias Gerais, Ordinárias e 
Extraordinárias; f) Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; g) Manifestar-
se previamente sobre os atos ou contratos que tenham valores superiores àqueles definidos anualmente 
nas reuniões do Conselho de Administração; h) Autorizar a abertura ou encerramento de escritórios e 
filiais, representações ou qualquer tipo de estabelecimento em qualquer localidade do País e no exterior; 
i) Estabelecer o rateio da remuneração de cada administrador, respeitado o limite global fixado pela 
Assembleia Geral; j) Determinar a distribuição interna dos serviços entre os Conselheiros, bem como, criar 
comitês, conceder a licença, remunerada ou não, aos Conselheiros ou Diretores; k) Autorizar a concessão, 
pela Companhia, de quaisquer garantias, fianças, avais, penhor mercantil ou hipotecas as quais só 
poderão ser concedidas em operações de interesse para a Companhia; l) Autorizar a venda, cessão, 
transferência, alienação a qualquer título, locação ou oneração de bens e direitos do ativo, incluindo bens 
imóveis e/ou direitos a eles relacionados, que tenham valores superiores àqueles definidos anualmente 
nas reuniões do Conselho de Administração; m) Contratação de empréstimos, financiamentos ou 
prestação de garantias, reais ou pessoais, que envolvam, isolada ou no conjunto de operações não 
liquidadas, valores superiores àqueles definidos anualmente nas reuniões do Conselho de Administração; 
n) Deliberar a respeito do levantamento de balanços semestrais ou, intermediários à conta de lucros 
acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, na forma prevista em 
Lei; o) Deliberar a respeito do aumento do capital social, emissão de ações, partes beneficiárias, bem como 
distribuí-las aos que fizerem parte da gestão, respeitado o disposto na letra “a” do § 1º do artigo 36, emissão 
de debêntures e ações da Companhia dentro do limite do capital social autorizado; p) Deliberar a respeito 
da utilização dos recursos que integrarem o fundo de liquidez respeitado o disposto no artigo 42º deste 
Estatuto; q) Escolher ou destituir auditores independentes da Companhia e/ou subsidiárias, controladas ou 
coligadas, bem como indicar aos mesmos, diretrizes, normas e prazos a serem seguidos para a prestação 
de informações; r) Autorizar e ratificar a concessão de gravames, avais, fianças ou qualquer outro tipo de 
ônus em que haja interesse direto da companhia; s) Integrar e adequar as sociedades coligadas, 
controladas, subsidiárias à nova estrutura societária, bem como estabelecer a forma de comunicação 
entre elas, inclusive com a utilização dos instrumentos de tecnologia de informação disponíveis; t) Fixar o 
orçamento do Conselho Consultivo; u) Autorizar a composição, conciliação ou transação nos processos 
judiciais que envolvam valores superiores àqueles definidos anualmente nas reuniões do Conselho de 
Administração. Parágrafo Único – Inexistindo Conselho de Administração, todas as suas atribuições 
passam a ser da assembleia geral e exercidos pela Diretoria. ARTIGO DÉCIMO TERCEIRO – O Conselho 
de Administração, se existir, será composto por 3 (três) Conselheiros, com respectivos suplentes. 
Parágrafo Único - A modificação do número inicial de membros do Conselho de Administração será 
deliberado pela assembleia, pela aprovação de 55% (cinquenta e cinco por cento) do capital social. 
ARTIGO DÉCIMO QUARTO –  Os membros do Conselho de Administração, quando existir, serão eleitos 
pela assembleia geral. § 1º - A Companhia faculta aos representantes legais dos acionistas pessoas 
jurídicas participar do Conselho de Administração. Para tanto, as pessoas físicas indicadas pelos 
controladores das pessoas jurídicas acionistas serão eleitas pela assembleia geral, na forma do artigo 
décimo quarto, para ocupar os cargos de membro do Conselho de Administração. § 2º – Somente poderão 
ser indicados para o Conselho de Administração, pessoas de capacitação técnica comprovada e ilibada 
reputação. ARTIGO DÉCIMO QUINTO – O mandato dos Conselheiros, quando existir Conselho de 
Administração, será de 2 (dois) anos, com direito a reeleições. Parágrafo 1º – Findo o mandato, os 
administradores permanecerão em seus cargos até a investidura de seus sucessores. Os administradores 
serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse a ser lavrado em livro próprio, 
observadas as disposições legais. ARTIGO DÉCIMO SEXTO – A saída, retirada ou exclusão do acionista 
da sociedade automaticamente implica na saída do mesmo do Conselho de Administração, quando esse 
órgão existir. ARTIGO DÉCIMO SÉTIMO - O Conselho de Administração, quando existir, reunir-se-á, 
ordinariamente, ao menos 1 (uma) vez por trimestre e, extraordinariamente, sempre que necessário, a 
critério da assembleia geral ou, ainda, da maioria dos membros do Conselho. § 1º - As reuniões ordinárias 
do Conselho de Administração poderão ser dispensadas mediante a expressa concordância de todos os 
Conselheiros em exercício. Caso a reunião ordinária trimensal tenha sido dispensada, o Conselho de 
Administração obrigatoriamente deverá reunir-se no trimestre seguinte, ou seja, não poderá a reunião 
ordinária subsequente ser dispensada. § 2º - As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas 
pelo Presidente do órgão, ou pela maioria dos Conselheiros, mediante comunicação por qualquer meio, 
podendo inclusive ser eletrônico, desde que fique comprovado que os demais membros têm ciência 
inequívoca da pauta, data e hora da realização da reunião, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a 
qual poderá ser dispensada em caso do comparecimento de todos. § 3°- Para que se instale validamente 
a reunião do Conselho de Administração, é necessária a presença da maioria dos conselheiros. § 4°- Os 
membros do Conselho de Administração poderão participar de qualquer reunião do Conselho de 
Administração por meio de conferência telefônica, por e-mail, vídeo-conferência ou por qualquer outro 
meio tecnológico existente, através dos quais todas as pessoas participantes da reunião possam ouvir as 
demais, e tal participação será considerada presença pessoal na referida reunião dispensada a reunião 
física dos Conselheiros em um mesmo local, desde que fique comprovado que os interessados participaram 
das deliberações e possam os votos ser comprovados. § 5º - As deliberações do Conselho de Administração 
serão tomadas por maioria, sendo que cada conselheiro terá direito a um voto, independentemente de sua 
participação acionária. § 6°- Dos trabalhos e deliberações do Conselho de Administração será lavrada ata, 
no competente livro de reuniões do Conselho de Administração, que deverá ser assinada pelos presentes 
ou, ao menos, por tantos Conselheiros quantos bastem para perfazer o quórum de aprovação. § 7º - Os 
membros do Conselho de Administração que participaram da reunião por meio de conferência telefônica 
que quiserem assinar a ata ou tiverem que assiná-la para perfazer o quórum de aprovação, deverão pré-
assinar a via que os demais Conselheiros lhe encaminharão por fác-símile e retransmiti-la firmada à 
Companhia da mesma forma, comprometendo-se a assinar o original da ata lavrado em livro próprio dentro 
de, no máximo, 10 (dez) dias contados da realização da reunião. § 8°- O Conselho de Administração 
elegerá o seu próprio presidente e vice-presidente. ARTIGO DÉCIMO OITAVO - Compete ao presidente 
do Conselho de Administração, quando esse existir: a) Convocar e presidir as Assembleias dos acionistas; 
b) Convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração; c) Transmitir à Diretoria as decisões do 
Conselho e zelar pela sua execução; d) Indicar Diretor Executivo substituto nas ausências ou impedimentos 
temporários dos mesmos; e) Receber, em nome da Companhia, as “notificações de oferta” de ações. 
ARTIGO DÉCIMO NONO – Compete ao vice-presidente do Conselho de Administração, quando esse 
existir: a) Coordenar os comitês e trabalhos; b) Coordenar as relações com os acionistas;  c) Nomear 
secretários; d) Substituir o presidente nas ausências ou impedimentos temporários; CAPÍTULO VI – 
DIRETORIA: ARTIGO VIGÉSIMO – A Diretoria será composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 3 (três) 
Diretores, eleitos pelo Conselho de Administração, se esse estiver instalado, na primeira reunião do 
respectivo órgão após a investidura de seus membros, ou pela assembleia geral, se não existir Conselho 
de Administração, para mandato de 3 (três) anos, com direito a reeleições, conforme abaixo: (i) Diretor 
Presidente; (ii) Diretor Vice Presidente; e (iii) Diretor Administrativo e Técnico. ARTIGO VIGÉSIMO 
PRIMEIRO - Os membros do Conselho de Administração, quando esse existir, poderão cumular cargos da 
Diretoria, desde que respeitado limite previsto no § 1º do artigo 143 da Lei das S/A. Parágrafo 1º - Nas 
ausências ou impedimentos temporários de qualquer Diretor, o Presidente do Conselho de Administração, 
quando esse existir, indicará o substituto para servir durante a ausência ou impedimento. O Diretor 
substituto exercerá todas as funções do Diretor substituído e terá, todos os poderes, deveres e direitos 
deste. Parágrafo 2º - Ocorrendo ausência ou impedimento definitivo, incluindo morte, incapacidade ou 
renúncia, de qualquer Diretor, o Conselho de Administração, quando esse existir, reunir-se-á no máximo 
em 30 (trinta) dias após a ocorrência de ausências ou impedimento, para escolher substituto, podendo, no 
entanto, com exceção do cargo de Diretor Presidente, optar por deixar o cargo vago. Não havendo 
Conselho de Administração, a providência deve ser executada pela assembleia geral. ARTIGO VIGÉSIMO 
SEGUNDO - A Diretoria é o órgão executivo da Companhia, cabendo-lhe, dentro da orientação e 
atribuições de poderes traçados pelo Conselho de administração, quando esse existir, 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. ARTIGO VIGÉSIMO TERCEIRO - A Diretoria reunir-se-á por 
convocação de seu Diretor Presidente ou por quaisquer 02 (dois) Diretores em conjunto, sempre que os 
interesses sociais assim exigirem. § 1º - As reuniões ordinárias da Diretoria poderão ser dispensadas 
mediante a expressa concordância de todos os Diretores em exercício. Caso a reunião ordinária trimensal 
tenha sido dispensada, a Diretoria obrigatoriamente deverá reunir-se no trimestre seguinte, ou seja, não 
poderá a reunião ordinária subsequente ser dispensada. § 2º - As reuniões da Diretoria serão convocadas, 
mediante comunicação por qualquer meio, podendo inclusive ser eletrônico, desde que fique comprovado 
que os demais membros têm ciência inequívoca da pauta, data e hora da realização da reunião, com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a qual poderá ser dispensada em caso do comparecimento de 
todos. § 3°- Para que a reunião possa se realizar, e validamente deliberar, é necessária a presença da 
maioria dos Diretores em exercício. § 4°- Em todas as reuniões da Diretoria é admitido que o Diretor 
ausente seja representado por um de seus pares, seja para a formação de quórum, seja para votação. § 5º 
- Os membros da Diretoria poderão participar de qualquer reunião da Diretoria por meio de conferência 
telefônica, por e-mail, videoconferência ou por qualquer outro meio tecnológico existente, através dos 
quais todas as pessoas participantes da reunião possam ouvir as demais, e tal participação será 
considerada presença pessoal na referida reunião dispensada a reunião física dos Diretores em um 
mesmo local, desde que fique comprovado que os interessados participaram das deliberações e possam 
os votos ser comprovados. § 6°- As reuniões da Diretoria serão lavradas em livro próprio e as deliberações 
serão aprovadas por maioria absoluta de votos dos Diretores, cabendo ao Diretor Presidente em caso de 
empate, o voto de qualidade. § 7°- A ata deverá ser assinada pelos presentes ou, ao menos, por tantos 
Diretores quantos bastem para perfazer o quórum de aprovação. § 8º - Os membros da Diretoria que 
participaram da reunião por meio de conferência telefônica que quiserem assinar a ata ou tiverem que 
assiná-la para perfazer o quórum de aprovação, deverão pré-assinar a via que os demais Diretores lhe 
encaminharão por fac-símile e retransmiti-la firmada à Companhia da mesma forma, comprometendo-se a 
assinar o original da ata lavrado em livro próprio dentro de, no máximo, 10 (dez) dias contados da realização 

da reunião. ARTIGO VIGÉSIMO QUARTO - Compete fundamentalmente aos Diretores: a) Zelar pela 
observância da Lei e deste Estatuto Social; b) Respeitar a política dos negócios fixada pelo Conselho de 
Administração; c) Coordenar o andamento das atividades normais da Companhia, incluindo a 
implementação das diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas em Assembleias Gerais, em 
reuniões do Conselho de Administração e nas suas próprias reuniões; d) Administrar, gerir e superintender 
os negócios sociais. Se os valores envolvidos forem superiores àqueles definidos anualmente nas 
reuniões do Conselho de Administração, deverão, primeiramente, obter a autorização do referido órgão; e) 
Emitir e aprovar instruções e regulamentos internos que julgar úteis ou necessários; f) Praticar outros atos 
que venham a ser especificados pelo Conselho de Administração; g) Representar a Companhia, na forma 
do parágrafo 2º do artigo 25; h) Prestar contas de sua gestão bimensalmente ao Conselho de Administração, 
nas reuniões ordinárias do órgão. § 1º - As atribuições específicas de cada Diretor serão determinadas pelo 
Conselho de Administração, quando esse existir, na mesma reunião em que forem eleitos os Diretores, ou, 
inexistindo Conselho de Administração, as atribuições específicas de cada Diretor serão definidas pelo 
Diretor Presidente. § 2º - 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. §3º - 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. ARTIGO VIGÉSIMO QUINTO – A saída, retirada ou exclusão do acionista da sociedade 
automaticamente implica na saída do mesmo da Diretoria. CAPÍTULO VII - DAS ASSEMBLEIAS GERAIS: 
ARTIGO VIGÉSIMO SEXTO – Competem às Assembleias Gerais as atribuições que lhe são conferidas 
por lei e pelo presente Estatuto Social. ARTIGO VIGÉSIMO SÉTIMO – 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, 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. 
ARTIGO VIGÉSIMO OITAVO – As Assembleias Gerais serão convocadas pelo Presidente do Conselho de 
Administração, quando esse existir, ou pelo Diretor Presidente, se somente existir Diretoria 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. § 
2º - As Assembleias Gerais serão instaladas e presididas pelo presidente do Conselho de Administração, 
quando esse existir, ou pelo Diretor Presidente, se somente existir Diretoria, e, na ausência, por acionista 
escolhido por maioria de votos dos presentes. Ao Presidente da Assembleia caberá a escolha de um 
secretário. § 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 VIII – DO CONSELHO 
FISCAL: ARTIGO VIGÉSIMO NONO - A Companhia terá um Conselho Fiscal que somente será instalado 
quando solicitado por Acionistas, na forma prescrita em Lei. § 1° - O Conselho Fiscal, quando em 
funcionamento, será composto por, no mínimo 3 (três) e, no máximo 5 (cinco) Conselheiros efetivos e igual 
número de suplentes. § 2° - O funcionamento, a remuneração, competência, os deveres e as 
responsabilidades dos Conselheiros obedecerão ao disposto na legislação em vigor. CAPÍTULO IX – DO 
EXERCÍCIO SOCIAL DOS LUCROS E SUA DISTRIBUIÇÃO: ARTIGO TRIGÉSIMO - O exercício social 
coincidirá com o ano civil, iniciando-se em 01 de janeiro e encerrando-se em 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. Sobre o lucro líquido verificado, serão destacadas as quantias equivalentes 
aos seguintes percentuais: a) 7,5% (sete e meio por cento) a ser distribuído como dividendo aos acionistas, 
exceto se a assembleia deliberar retê-lo, no todo ou em parte; b) No mínimo 5% (cinco por cento) do lucro 
líquido verificado será destinado a constituição do “Fundo de Liquidez”, que visa gerar recursos e assegurar 
a liquidez patrimonial da Sociedade, cuja quantia, será utilizada pela própria Sociedade, em eventual 
reestruturação societária e, pagamento de eventuais haveres de acionistas dissidentes. A administração 
do “Fundo de Liquidez” ficará a cargo de Instituição Financeira idônea, a ser definida pelo Conselho de 
Administração, quando esse existir, ou pelo Diretor Presidente, se somente existir Diretoria, sendo que as 
quantias deverão ser aplicadas em investimentos considerados de baixo risco; b) 5% (cinco por cento) 
para a constituição da Reserva Legal, que não poderá exceder 20% (vinte por cento) do capital social; c) 
até 82,5% (nove e dois vírgula cinco por cento), a ser distribuído segundo deliberação da Assembleia Geral 
Ordinária; § 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 - As partes beneficiárias 
serão emitidas e resgatadas na forma que for fixada pelo Conselho de Administração. § 4º - Por proposta 
da Diretoria aprovada pelo Conselho de Administração, quando esse existir, em face dos resultados 
apurados no balanço Patrimonial referido no caput deste artigo, poderão ser distribuídos dividendos 
intermediários. § 5º - Por proposta da Diretoria aprovada pelo Conselho de Administração, quando esse 
existir, 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. § 6º - 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. § 7º - Os dividendos não reclamados no 
prazo legal serão depositados na tesouraria da Companhia. CAPÍTULO X – DO FUNDO DE LIQUIDEZ: 
ARTIGO TRIGÉSIMO PRIMEIRO - O fundo de liquidez destinar-se-á a propiciar solidez à situação 
financeira da sociedade, aquisição de ações da própria Companhia e pagamento de eventuais haveres de 
acionista dissidente, podendo, extraordinariamente, desde que haja decisão unânime do Conselho de 
Administração, quando esse existir, ou da assembleia geral, se somente existir Diretoria, ser utilizado para 
situações emergenciais, bem como para fins distintos de seu objetivo ordinário. Parágrafo Único - Os 
recursos relativos ao fundo de liquidez eventualmente poderão também ser aportados pelos acionistas, 
proporcionalmente à sua participação no capital social e, extraordinariamente, nos prazos a serem fixados 
pelo Conselho de Administração, quando esse existir, ou da assembleia geral, se somente existir Diretoria. 
CAPÍTULO XI - DA DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE HAVERES: ARTIGO TRIGÉSIMO 
SEGUNDO – A Companhia será dissolvida ou entrará em liquidação nos casos previstos em Lei, por 
deliberação da Assembleia Geral. Compete à Assembleia Geral estabelecer a forma da liquidação. O 
Conselho de Administração, quando esse existir, ou o Diretor Presidente, se somente existir Diretoria, 
nomeará o liquidante e o gestor, que deverão funcionar no período de liquidação, fixando seus poderes e 
estabelecendo suas remunerações conforme previsto em Lei. ARTIGO TRIGÉSIMO TERCEIRO – 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 XII – DAS 
DISPOSIÇÕES GERAIS: ARTIGO TRIGÉSIMO QUARTO – Não poderão ser contratados para trabalhar 
na companhia parentes e afins, consanguíneos e não sanguíneos de acionistas que não preencham os 
seguintes requisitos mínimos: a) curso universitário em faculdade de primeira linha; b) idade mínima de 25 
(vinte e cinco) anos; c) realizado estágio fora da empresa, de, no mínimo, 3 (três) meses; d) experiência 
profissional em empresa de médio ou grande porte, na qual tenha ocupado por, no mínimo, 3 (três) anos 
cargo de nível gerencial ou direção. Parágrafo Único – Ainda que preencha os requisitos do caput, 
acionistas que detenham isolada ou conjuntamente 25% (vinte e cinco por cento) do capital social poderão 
vetar a contratação e, mesmo inexistindo veto, os pretendentes ao cargo não serão imediatamente 
admitidos. Deverão se submeter ao processo regular de seleção e recrutamento da companhia, sendo que 
se forem aprovados, passarão, ainda, necessariamente por período de experiência, de até 90 (noventa) 
dias, findo o qual, se a Diretoria considerar satisfatório seu desempenho, poderá efetivá-lo. ARTIGO 
TRIGÉSIMO QUINTO – Qualquer alteração do presente estatuto, somente produzirá efeitos jurídicos, se 
efetuada por escrito e assinada por maioria de votos. ARTIGO TRIGÉSIMO SEXTO – Todas as questões 
econômicas da sociedade e para efeito de valoração dos haveres, desde que haja lucro na companhia, 
partirão do 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 aquelas mencionadas no artigo trigésimo 
terceiro, parágrafo primeiro. ARTIGO TRIGÉSIMO SÉTIMO - Todos os conflitos, divergências, dúvidas, 
controvérsias e litígios oriundos das relações societárias aqui estabelecidas e decorrentes da interpretação 
deste estatuto serão submetidos e resolvidos por meio de mediação ou arbitragem, sendo que funcionarão 
como árbitros CELSO GIACOMETTI, brasileiro, casado, consultor, inscrito no Registro Geral sob nº 
3.179.758, domiciliado na Rua Conde D’Eu, nº 501, São Paulo – SP, que será também o presidente, 
ACLIBES BURGARELLI, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o n. 29.034, com escritório 
na Rua Conselheiro Furtado, nº. 208, 10º andar, conj. S 102/103, São Paulo - SP e MAURO ROBERTO 
TEREPINS, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CRA/SP sob o nº 12.259, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 3.533.252/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 771.861.848-04, 
residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Horácio Lafer nº 555, 4º andar, CEP 04538-082, consultor e 
advogados da empresa, pois todos os sócios concordam que o interesse coletivo sobrepuja os interesses 
pessoais, renunciando expressamente a jurisdição estatal que somente funcionará na espécie para 
execução da sentença arbitral. § 1º - Na hipótese de falecimento, impedimento ou renúncia de qualquer 
dos árbitros, os remanescentes indicarão o substituto. § 2º - Ocorrendo falecimento, impedimento ou 
renúncia de dois ou de todos os árbitros, os conflitos, divergências, dúvidas, controvérsias e litígios 
oriundos das relações societárias aqui estabelecidas e decorrentes da interpretação deste estatuto serão 
submetidos e resolvidos pelo TRIBUNAL ARBITRAL DO COMÉRCIO, que tem sede na Rua Barra Funda, 
930 – 3º andar, nos termos de seu regulamento. § 3º - Os custos para iniciar o juízo arbitral serão suportados 
pelo solicitante, ficando esclarecido que ao perdedor caberá arcar com a totalidade dos mesmos, devendo 
reembolsar o solicitante caso não tenha sido ele mesmo. § 4º - Havendo provocação das partes, os árbitros 
deverão reunir-se em qualquer data a ser por eles escolhida, desde que não ultrapasse 30 (trinta) dias 
contados da data em que foram instados, para estabelecer as regras da arbitragem. § 5º - Fica eleito o foro 
da Capital do Estado de São Paulo para executar a sentença arbitral. ARTIGO VIGÉSIMO OITAVO – Os 
casos omissos ou duvidosos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral, a eles 
aplicando-se as disposições legais vigentes.” BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AUMENTO DE CAPITAL 
APROVADO 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, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social. Total de ações ordinárias 
emitidas: 247.361 (duzentas e quarenta e sete mil e trezentas e sessenta e uma). Preço unitário da ação 
e valor total da emissão: R$ 53,56530013 por ação ordinária e R$ 13.250.000,00 (treze milhões e 
duzentos e cinquenta mil reais). Valor Integralizado: R$ 13.250.000,00 (treze milhões e duzentos e 
cinquenta mil reais). Forma de Integralização: Através de capitalização de adiantamento para futuro 
aumento de capital – AFAC detido pela acionista AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. 
Santo André, 29 de abril de 2022. AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. – Edvaldo 
Santiago Vieira e Ricardo Santos Moraes de Burgos e SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. – 
Ronaldo Elchemr Kalaf e Carolina de Molla Lorenzatto. JUCESP n. 240.076/22-9, em 11/05/2022. Gisela 
Simiema Ceschin – Secretária Geral.

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.

Operação sem autorização do Cade rende 
R$ 60 mi como contribuição pecuniária

Em acordo celebra-
do esta semana 
entre o Conselho 

Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade) e as fran-
cesas Veolia Environment e 
Engie ficou acertado que as 
empresas se compromete-
ram a pagar R$ 60 milhões 
como contribuição pecuni-
ária por terem consumado– 
prática anticompetitiva co-
nhecida como gun jumping. 
A decisão foi proferida na 
sessão de julgamento de 
quarta-feira (25).

O montante, que cor-
responde ao valor máximo 
previsto na legislação para 
casos de gun jumping, será 
arrecadado ao Fundo de 
Defesa dos Direitos Difu-
sos, e deverá ser pago em 
única parcela em até 90 
dias, a contar da publica-
ção no Diário Oficial da 
União.

A infração começou a 
ser apurada em novembro 
de 2020, quando o Cade 
recebeu denúncia formu-
lada pela Suez noticiando 

uma operação envolvendo 
as empresas que não teria 
passado pela análise e o aval 
do Cade. Segundo a repre-
sentante, o negócio consis-
tiu na aquisição, pela Veolia, 
de ações detidas pela Engie 
e representativas de 29,9% 
do capital social e votante 
da Suez.

Após manifestação das 
empresas, a conselheira Le-
nisa Prado, relatora do caso, 
reconheceu a configuração 
da infração concorrencial 
e votou pela homologa-

ção da proposta de acordo 
apresentada, e o seu enten-
dimento foi seguido pelo 
Tribunal do Cade, por una-
nimidade.

A Veolia Environnement 
S.A. é uma multinacional 
francesa que atua princi-
palmente em quatro áreas: 
fornecimento e gestão de 
águas, gestão de resíduos, 
energia e serviços de trans-
portes. A Engie atua na 
geração e distribuição de 
eletricidade, gás natural e 
energia renovável.
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SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. 
CNPJ/MF nº 43.293.604/0001-86 - NIRE 35.3.00146417 

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 15 de março de 2022
1. Data, Hora e Local: Às 11:00 horas do dia 15 de março de 2022, na sede da Santa Helena Assistência 
Médica S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua 
Bering, 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. Presença: Compareceram os acionistas representantes de 100% do 
capital social da Companhia. 4. Mesa: Presidente: Carolina de Molla Lorenzatto; Secretária: Deborah Victalino 
Ganzarolli de Almeida. 5. Ordem do Dia: 5.1. Deliberar sobre novo aumento do capital social da Companhia; 
5.2. Deliberar sobre a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e 5.3. Consolidar o Estatuto 
Social da Companhia. 6. Deliberações: Preliminarmente, foi aprovada a lavratura desta ata em forma de 
sumário, conforme art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76. A seguir, os acionistas discutiram as matérias integrantes 
da ordem do dia e, por unanimidade e sem qualquer ressalva, deliberaram o quanto segue: 6.1. Foi aprovado 
o aumento do capital social da Companhia, passando de R$ 506.107.521,28 (quinhentos e seis milhões, cento 
e sete mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos) para R$ 606.107.521,28 (seiscentos e seis 
milhões, cento e sete mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos), com um aumento efetivo, 
portanto, de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), representado pela emissão de 1.848.476 (um milhão 
oitocentas e quarenta e oito mil, quatrocentas e setenta e seis) novas ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, em tudo idênticas às anteriormente existentes, pelo preço de emissão de R$ 54,09861962 por 
ação, na forma do art. 170, §1º, II, da Lei n° 6.404/76. As ações emitidas em função do aumento do capital ora 
aprovado foram totalmente subscritas e integralizadas pela acionista AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA 
INTERNACIONAL S.A. (“AMIL”), nos termos do Boletim de Subscrição que consta no Anexo I a esta ata, com 
a renúncia da outra acionista da Companhia ao seu direito de preferência. 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. 6.2. Em consequência da deliberação acima, 
os acionistas aprovaram a alteração da redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual 
passa a vigorar com a seguinte redação: “ARTIGO QUINTO – O capital social, totalmente subscrito e 
integralizado, é de R$ 606.107.521,28 (seiscentos e seis milhões, cento e sete mil, quinhentos e vinte e um 
reais e vinte e oito centavos), dividido em 13.830.556 (treze milhões, oitocentas e trinta mil, quinhentas e 
cinquenta e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 6.3. Foi aprovada a consolidação do 
Estatuto Social da Companhia, que figura anexo a esta ata como Anexo II. 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 e pelos integrantes da 
mesa da Assembleia Geral. Assinaturas: Mesa: Carolina de Molla Lorenzatto, Presidente; Deborah Victalino 
Ganzarolli de Almeida, Secretária. Acionistas: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., 
representada por seus diretores Edvaldo Santiago Vieira e Ricardo Santos Moraes de Burgos e ELUAL 
PARTICIPAÇÕES S.A., representada por seus diretores Erik Brunno Augusto e Ricardo Clemente. Certifico 
que a presente é a cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. São Bernardo do Campo, 15 de março de 2022. 
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AUMENTO DE CAPITAL APROVADO NA  ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE MARÇO 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/ME sob nº 29.309.127/0001-79, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social. Total de 
ações ordinárias emitidas: 1.848.476 (um milhão oitocentas e quarenta e oito mil, quatrocentas e setenta e 
seis). Preço unitário da ação e valor total da emissão: R$ 54,09861962 por ação ordinária e R$ 
100.000.000,00 (cem milhões de reais). Valor Integralizado: R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais). 
Forma de Integralização: aporte em moeda corrente nacional. São Bernardo do Campo, 15 de março de 
2022. AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. – Edvaldo Santiago Vieira e Ricardo Santos 
Moraes de Burgos e SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. – Carolina de Molla Lorenzatto e Ronaldo 
Elchemr Kalaf. Consolidação do Estatuto Social anexa à Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
Realizada em 15 de março de 2022 “ESTATUTO SOCIAL SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. 
CAPITULO I – DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO E PRAZO: ARTIGO PRIMEIRO – Sob a 
denominação social de SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. fica constituída uma Sociedade 
Anônima, que se regerá pelo disposto neste Estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. 
ARTIGO SEGUNDO – A Companhia tem sua sede e foro na Rua Bering, nº 114, São Bernardo do Campo, 
Estado de São Paulo, podendo, a critério da Diretoria, abrir e encerrar estabelecimentos, sucursais, filiais, 
escritórios, depósitos, agências, postos de serviços ou subsidiárias em qualquer parte do território nacional ou 
estrangeiro e associar-se com terceiros, pessoas físicas ou jurídicas. ARTIGO TERCEIRO – A Companhia, 
como operadora de Planos Médicos, tem por objeto social a prestação de atividades de atenção ambulatorial, 
de atendimento hospitalar, de atendimento a urgências e emergências, de serviços de complementação 
diagnóstica-terapêutica, bem como de outros profissionais da área da saúde e outras atividades de atenção à 
saúde, através de convênios para assistência médico-hospitalar e odontológico às pessoas jurídicas e/ou 
físicas, atividades afins, correlatas e similares, podendo fazê-lo através de seus próprios meios ou por 
pessoas jurídicas especializadas em quaisquer das diversas mencionadas prestações de serviços, e 
detenção de ativos permanentes de outras sociedades na qualidade de acionista ou quotista.  
ARTIGO QUARTO – O prazo de duração da Companhia é indeterminado. CAPÍTULO II – DO CAPITAL 
SOCIAL E DAS AÇÕES: ARTIGO QUINTO – O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 
606.107.521,28 (seiscentos e seis milhões, cento e sete mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e oito 
centavos), dividido em 13.830.556 (treze milhões, oitocentas e trinta mil, quinhentas e cinquenta e seis) ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. § 1º - As ações da Companhia poderão ser representadas por 
cautelas ou títulos múltiplos, desdobráveis, consoante a preferência de cada Acionista, sendo que a despesa 
de substituição dos títulos múltiplos ou das cautelas correrá por conta do Acionista, quando por ele solicitadas. 
§ 2º - As ações ou seus títulos representativos, serão assinados por 2 (dois) Diretores, sendo necessariamente 
um deles o Presidente. § 3º - A companhia poderá emitir partes beneficiárias, na forma disposta neste estatuto. 
ARTIGO SEXTO - 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 - Caso os acionistas pessoas físicas que detenham ações ordinárias venham conferir as retro 
mencionadas ações para pessoas jurídicas, os poderes políticos inerentes à respectiva espécie de ação não 
perderão seus efeitos, tampouco haverá conversão das mesmas em ações preferenciais, desde que o 
controle direto e indireto da pessoa jurídica que recebeu os valores mobiliários permaneça com os atuais 
acionistas pessoas físicas, ou seja, continuem eles detendo, isolada ou conjuntamente, mais de 50% 
(cinquenta por cento) do capital social votante da retro mencionada pessoa jurídica. § 7º - Para constatação 
de que o controle direto e indireto da pessoa jurídica que recebeu os valores mobiliários permanece com o 
atual acionista pessoa física, ou seja, continuem eles detendo, isolada ou conjuntamente, mais de 50% 
(cinqüenta por cento) do capital social votante da retro mencionada pessoa jurídica, nas assembleias gerais 
da companhia o representante legal da acionista pessoa jurídica deverá apresentar à mesa (Presidente e 
secretário da assembléia), além da última alteração contratual/estatutária registrada na Junta Comercial, 
certidão de breve relato expedida, no máximo, nos 30 (trinta) dias anteriores à reunião assemblear. Sem a 
apresentação de tal documentação não será permitido que a acionista vote as matérias objeto de deliberação 
no conclave e, se com a análise dos atos societários retro referidos verificar-se a cessão, transferência, 
alienação, direta ou indireta, do controle da pessoa jurídica, aplica-se, automaticamente, o disposto no § 4º 
deste artigo. § 8º - Na hipótese do falecimento, impedimento permanente, interdição ou qualquer outra forma 
de desqualificação judicial do controlador da pessoa jurídica que detenha ações ordinárias dessa companhia, 
entendido este como aquele que possui mais de 50% (cinqüenta por cento) do capital social votante da retro 
mencionada pessoa jurídica, 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. § 9º - 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. § 10º - A sociedade deverá realizar, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do pedido do acionista, 
os atos de registro, averbações ou transferências de ações, bem como emissão de novos certificados, 
podendo cobrar preço não excedente ao do respectivo custo. CAPÍTULO III – DO DIREITO DE 
PREFERÊNCIA: ARTIGO SÉTIMO – 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. 
ARTIGO OITAVO - 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. 
ARTIGO NONO – 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, ratificada pelo Conselho de Administração, se esse estiver em funcionamento. CAPÍTULO IV – 
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO: ARTIGO DÉCIMO - A Companhia poderá ter os seguintes órgãos de 
administração: Conselho de Administração e Diretoria. Parágrafo 1º - O Conselho de Administração é órgão 
de deliberação colegiada sendo a representação da Companhia privativa da Diretoria. Parágrafo 2º – Os 
administradores da Companhia estão dispensados de prestar caução para a garantia de suas gestões. 
Parágrafo 3º – 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. ARTIGO DÉCIMO PRIMEIRO – A Assembleia Geral fixará 
anualmente o montante global da remuneração dos administradores da Companhia. Parágrafo 1º - Na 
eventualidade de ausência ou impedimento definitivo, incluindo morte, incapacidade ou renúncia de algum 
membro do Conselho de Administração, se esse estiver instalado, ou da Diretoria, se somente esse órgão 
estiver em funcionamento, que não do Presidente, o órgão funcionará com os demais membros até a próxima 
assembleia geral da companhia, oportunidade na qual deverá ser eleito substituto cujo mandato será pelo 
prazo que remanescer. Parágrafo 2º - Ocorrendo ausência ou impedimento definitivo, incluindo morte, 
incapacidade ou renúncia do Presidente do Conselho, se esse estiver instalado, ou do Diretor Presidente, se 
somente existir Diretoria, este será substituído, temporariamente, pelo Vice-Presidente, devendo ser 
convocada uma Assembleia Geral, dentro de, no máximo, 30 (trinta) dias; para eleger, por maioria de votos, o 
substituto, que permanecerá no cargo até o fim do mandato do Presidente impedido ou ausente em definitivo. 
CAPÍTULO V - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: ARTIGO DÉCIMO SEGUNDO - O Conselho de 
Administração, se existir, tem função primordial de estabelecer as diretrizes fundamentais da política geral da 
sociedade, verificar e acompanhar a sua execução. Nesse sentido, compete privativamente ao Conselho de 
Administração: a) Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; b) Aprovar e ratificar o “plano de 
negócios” das sociedades controladas, coligadas, bem como dos consórcios e associações e, ainda, a 
equivalência patrimonial das sociedades que faça parte com 10% (dez por cento) ou mais do capital social; c) 
Eleger, destituir, alterar o número de Diretores da Companhia e fixar-lhes atribuições, na forma do artigo 142, 
inciso II da Lei 6.404/76; d) Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e 
documentos da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e 
quaisquer outros atos; e) Convocar as Assembleias Gerais, Ordinárias e Extraordinárias; f) Manifestar-se 
sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; g) Manifestar-se previamente sobre os atos ou 
contratos que tenham valores superiores àqueles definidos anualmente nas reuniões do Conselho de 
Administração; h) Autorizar a abertura ou encerramento de escritórios e filiais, representações ou qualquer tipo 
de estabelecimento em qualquer localidade do País e no exterior; i) Estabelecer o rateio da remuneração de 
cada administrador, respeitado o limite global fixado pela Assembleia Geral; j) Determinar a distribuição interna 
dos serviços entre os Conselheiros, bem como, criar comitês, conceder a licença, remunerada ou não, aos 
Conselheiros ou Diretores; k) Autorizar a concessão, pela Companhia, de quaisquer garantias, fianças, avais, 
penhor mercantil ou hipotecas as quais só poderão ser concedidas em operações de interesse para a 
Companhia; l) Autorizar a venda, cessão, transferência, alienação a qualquer título, locação ou oneração de 
bens e direitos do ativo, incluindo bens imóveis e/ou direitos a eles relacionados, que tenham valores 
superiores àqueles definidos anualmente nas reuniões do Conselho de Administração; m) Contratação de 
empréstimos, financiamentos ou prestação de garantias, reais ou pessoais, que envolvam, isolada ou no 
conjunto de operações não liquidadas, valores superiores àqueles definidos anualmente nas reuniões do 
Conselho de Administração; n) Deliberar a respeito do levantamento de balanços semestrais ou, intermediários 
à conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, na 
forma prevista em Lei; o) Deliberar a respeito do aumento do capital social, emissão de ações, partes 
beneficiárias, bem como distribuí-las aos que fizerem parte da gestão, respeitado o disposto na letra “a” do § 
1º do artigo 36, emissão de debêntures e ações da Companhia dentro do limite do capital social autorizado; p) 
Deliberar a respeito da utilização dos recursos que integrarem o fundo de liquidez respeitado o disposto no 
artigo 42º deste Estatuto; q) Escolher ou destituir auditores independentes da Companhia e/ou subsidiárias, 
controladas ou coligadas, bem como indicar aos mesmos, diretrizes, normas e prazos a serem seguidos para 
a prestação de informações; r) Autorizar e ratificar a concessão de gravames, avais, fianças ou qualquer outro 
tipo de ônus em que haja interesse direto da companhia; s) Integrar e adequar as sociedades coligadas, 
controladas, subsidiárias à nova estrutura societária, bem como estabelecer a forma de comunicação entre 
elas, inclusive com a utilização dos instrumentos de tecnologia de informação disponíveis; t) Fixar o orçamento 
do Conselho Consultivo; u) Autorizar a composição, conciliação ou transação nos processos judiciais que 
envolvam valores superiores àqueles definidos anualmente nas reuniões do Conselho de Administração. 
Parágrafo Único – Inexistindo Conselho de Administração, todas as suas atribuições passam a ser da 
assembleia geral e exercidos pela Diretoria. ARTIGO DÉCIMO TERCEIRO – O Conselho de Administração, 
se existir, será composto por 3 (três) Conselheiros, com respectivos suplentes. Parágrafo Único - A 
modificação do número inicial de membros do Conselho de Administração será deliberado pela assembleia, 
pela aprovação de 55% (cinquenta e cinco por cento) do capital social. ARTIGO DÉCIMO QUARTO – Os 
membros do Conselho de Administração, quando existir, serão eleitos pela assembleia geral. § 1º - A 
Companhia faculta aos representantes legais dos acionistas pessoas jurídicas participar do Conselho de 
Administração. Para tanto, as pessoas físicas indicadas pelos controladores das pessoas jurídicas acionistas 
serão eleitas pela assembleia geral, na forma do artigo décimo quarto, para ocupar os cargos de membro do 
Conselho de Administração. § 2º – Somente poderão ser indicados para o Conselho de Administração, 
pessoas de capacitação técnica comprovada e ilibada reputação. ARTIGO DÉCIMO QUINTO – O mandato 
dos Conselheiros, quando existir Conselho de Administração, será de 2 (dois) anos, com direito a reeleições. 
Parágrafo 1º – Findo o mandato, os administradores permanecerão em seus cargos até a investidura de seus 
sucessores. Os administradores serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse a 
ser lavrado em livro próprio, observadas as disposições legais. ARTIGO DÉCIMO SEXTO – A saída, retirada 
ou exclusão do acionista da sociedade automaticamente implica na saída do mesmo do Conselho de 
Administração, quando esse órgão existir. ARTIGO DÉCIMO SÉTIMO - O Conselho de Administração, 
quando existir, reunir-se-á, ordinariamente, ao menos 1 (uma) vez por trimestre e, extraordinariamente, 
sempre que necessário, a critério da assembleia geral ou, ainda, da maioria dos membros do Conselho. § 1º 
- As reuniões ordinárias do Conselho de Administração poderão ser dispensadas mediante a expressa 
concordância de todos os Conselheiros em exercício. Caso a reunião ordinária trimensal tenha sido 
dispensada, o Conselho de Administração obrigatoriamente deverá reunir-se no trimestre seguinte, ou seja, 
não poderá a reunião ordinária subsequente ser dispensada. § 2º - As reuniões do Conselho de Administração 
serão convocadas pelo Presidente do órgão, ou pela maioria dos Conselheiros, mediante comunicação por 
qualquer meio, podendo inclusive ser eletrônico, desde que fique comprovado que os demais membros têm 
ciência inequívoca da pauta, data e hora da realização da reunião, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, 
a qual poderá ser dispensada em caso do comparecimento de todos. § 3°- Para que se instale validamente a 
reunião do Conselho de Administração, é necessária a presença da maioria dos conselheiros. § 4°- Os 
membros do Conselho de Administração poderão participar de qualquer reunião do Conselho de Administração 
por meio de conferência telefônica, por e-mail, vídeo-conferência ou por qualquer outro meio tecnológico 
existente, através dos quais todas as pessoas participantes da reunião possam ouvir as demais, e tal 
participação será considerada presença pessoal na referida reunião dispensada a reunião física dos 
Conselheiros em um mesmo local, desde que fique comprovado que os interessados participaram das 
deliberações e possam os votos ser comprovados. § 5º - As deliberações do Conselho de Administração serão 
tomadas por maioria, sendo que cada conselheiro terá direito a um voto, independentemente de sua 
participação acionária. § 6°- Dos trabalhos e deliberações do Conselho de Administração será lavrada ata, no 
competente livro de reuniões do Conselho de Administração, que deverá ser assinada pelos presentes ou, ao 
menos, por tantos Conselheiros quantos bastem para perfazer o quórum de aprovação. § 7º - Os membros do 
Conselho de Administração que participaram da reunião por meio de conferência telefônica que quiserem 
assinar a ata ou tiverem que assiná-la para perfazer o quórum de aprovação, deverão pré-assinar a via que os 
demais Conselheiros lhe encaminharão por fác-símile e retransmiti-la firmada à Companhia da mesma forma, 
comprometendo-se a assinar o original da ata lavrado em livro próprio dentro de, no máximo, 10 (dez) dias 
contados da realização da reunião. § 8°- O Conselho de Administração elegerá o seu próprio presidente e 
vice-presidente. ARTIGO DÉCIMO OITAVO - Compete ao presidente do Conselho de Administração, quando 
esse existir: a) Convocar e presidir as Assembleias dos acionistas; b) Convocar e presidir as reuniões do 
Conselho de Administração; c) Transmitir à Diretoria as decisões do Conselho e zelar pela sua execução; d) 
Indicar Diretor Executivo substituto nas ausências ou impedimentos temporários dos mesmos; e) Receber, em 
nome da Companhia, as “notificações de oferta” de ações. ARTIGO DÉCIMO NONO – Compete ao vice-
presidente do Conselho de Administração, quando esse existir: a) Coordenar os comitês e trabalhos; b) 
Coordenar as relações com os acionistas; c) Nomear secretários; d) Substituir o presidente nas ausências ou 
impedimentos temporários; CAPÍTULO VI – DIRETORIA: ARTIGO VIGÉSIMO – A Diretoria será composta 
por no mínimo 2 (dois) e no máximo 3 (três) Diretores, eleitos pelo Conselho de Administração, se esse estiver 
instalado, na primeira reunião do respectivo órgão após a investidura de seus membros, ou pela assembleia 
geral, se não existir Conselho de Administração, para mandato de 3 (três) anos, com direito a reeleições, 
conforme abaixo: (i) Diretor Presidente; (ii) Diretor Vice Presidente; e (iii) Diretor Administrativo e Técnico. 
ARTIGO VIGÉSIMO PRIMEIRO - Os membros do Conselho de Administração, quando esse existir, poderão 
cumular cargos da Diretoria, desde que respeitado limite previsto no § 1º do artigo 143 da Lei das S/A. 
Parágrafo 1º - Nas ausências ou impedimentos temporários de qualquer Diretor, o Presidente do Conselho de 
Administração, quando esse existir, indicará o substituto para servir durante a ausência ou impedimento. O 
Diretor substituto exercerá todas as funções do Diretor substituído e terá, todos os poderes, deveres e direitos 
deste. Parágrafo 2º - Ocorrendo ausência ou impedimento definitivo, incluindo morte, incapacidade ou 
renúncia,  de qualquer Diretor, o Conselho de Administração, quando esse existir, reunir-se-á no máximo em 
30 (trinta) dias após a ocorrência de ausências ou impedimento, para escolher substituto, podendo, no 
entanto, com exceção do cargo de Diretor Presidente, optar por deixar o cargo vago. Não havendo Conselho 
de Administração, a providência deve ser executada pela assembleia geral. ARTIGO VIGÉSIMO SEGUNDO 
- A Diretoria é o órgão executivo da Companhia, cabendo-lhe, dentro da orientação e atribuições de poderes 
traçados pelo Conselho de administração, quando esse existir, 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. ARTIGO VIGÉSIMO TERCEIRO - A Diretoria reunir-se-á por convocação de seu Diretor 
Presidente ou por quaisquer 02 (dois) Diretores em conjunto, sempre que os interesses sociais assim 
exigirem. § 1º - As reuniões ordinárias da Diretoria poderão ser dispensadas mediante a expressa concordância 
de todos os Diretores em exercício. Caso a reunião ordinária trimensal tenha sido dispensada, a Diretoria 
obrigatoriamente deverá reunir-se no trimestre seguinte, ou seja, não poderá a reunião ordinária subsequente 
ser dispensada. § 2º - As reuniões da Diretoria serão convocadas, mediante comunicação por qualquer meio, 
podendo inclusive ser eletrônico, desde que fique comprovado que os demais membros têm ciência 
inequívoca da pauta, data e hora da realização da reunião, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a qual 
poderá ser dispensada em caso do comparecimento de todos. § 3°- Para que a reunião possa se realizar, e 
validamente deliberar, é necessária a presença da maioria dos Diretores em exercício. § 4°- Em todas as 
reuniões da Diretoria é admitido que o Diretor ausente seja representado por um de seus pares, seja para a 
formação de quórum, seja para votação. § 5º - Os membros da Diretoria poderão participar de qualquer 
reunião da Diretoria por meio de conferência telefônica, por e-mail, vídeo-conferência ou por qualquer outro 
meio tecnológico existente, através dos quais todas as pessoas participantes da reunião possam ouvir as 
demais, e tal participação será considerada presença pessoal na referida reunião dispensada a reunião física 
dos Diretores em um mesmo local, desde que fique comprovado que os interessados participaram das 
deliberações e possam os votos ser comprovados. § 6°- As reuniões da Diretoria serão lavradas em livro 
próprio e as deliberações serão aprovadas por maioria absoluta de votos dos Diretores, cabendo ao Diretor 
Presidente em caso de empate, o voto de qualidade. § 7°- A ata deverá ser assinada pelos presentes ou, ao 
menos, por tantos Diretores quantos bastem para perfazer o quórum de aprovação. § 8º - Os membros da 

Diretoria que participaram da reunião por meio de conferência telefônica que quiserem assinar a ata ou tiverem 
que assiná-la para perfazer o quorum de aprovação, deverão pré-assinar a via que os demais Diretores lhe 
encaminharão por fac-símile e retransmiti-la firmada à Companhia da mesma forma, comprometendo-se a 
assinar o original da ata lavrado em livro próprio dentro de, no máximo, 10 (dez) dias contados da realização 
da reunião. ARTIGO VIGÉSIMO QUARTO - Compete fundamentalmente aos Diretores: a) Zelar pela 
observância da Lei e deste Estatuto Social; b) Respeitar a política dos negócios fixada pelo Conselho de 
Administração; c) Coordenar o andamento das atividades normais da Companhia, incluindo a implementação 
das diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas em Assembleias Gerais, em reuniões do Conselho 
de Administração e nas suas próprias reuniões; d) Administrar, gerir e superintender os negócios sociais. Se 
os valores envolvidos forem superiores àqueles definidos anualmente nas reuniões do Conselho de 
Administração, deverão, primeiramente, obter a autorização do referido órgão; e) Emitir e aprovar instruções 
e regulamentos internos que julgar úteis ou necessários; f) Praticar outros atos que venham a ser especificados 
pelo Conselho de Administração; g) Representar a Companhia, na forma do parágrafo 2º do artigo 25; h) 
Prestar contas de sua gestão bimensalmente ao Conselho de Administração, nas reuniões ordinárias do 
órgão. § 1º - As atribuições específicas de cada Diretor serão determinadas pelo Conselho de Administração, 
quando esse existir, na mesma reunião em que forem eleitos os Diretores, ou, inexistindo Conselho de 
Administração, as atribuições específicas de cada Diretor serão definidas pelo Diretor Presidente. § 2º - 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. §3º 
- 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. ARTIGO VIGÉSIMO QUINTO – A saída, retirada ou 
exclusão do acionista da sociedade automaticamente implica na saída do mesmo da Diretoria. CAPÍTULO VII 
- DAS ASSEMBLEIAS GERAIS: ARTIGO VIGÉSIMO SEXTO – Competem às Assembleias Gerais as 
atribuições que lhe são conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social. ARTIGO VIGÉSIMO SÉTIMO – 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, 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. ARTIGO VIGÉSIMO OITAVO – As Assembleias Gerais serão convocadas pelo Presidente 
do Conselho de Administração, quando esse existir, ou pelo Diretor Presidente, se somente existir Diretoria e, 
exceto nos casos em que a maioria do quorum 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. § 2º 
- As Assembleias Gerais serão instaladas e presididas pelo presidente do Conselho de Administração, quando 
esse existir, ou pelo Diretor Presidente, se somente existir Diretoria, e, na ausência, por acionista escolhido por 
maioria de votos dos presentes. Ao Presidente da Assembleia caberá a escolha de um secretário. § 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 VIII – DO CONSELHO FISCAL: ARTIGO VIGÉSIMO 
NONO - A Companhia terá um Conselho Fiscal que somente será instalado quando solicitado por Acionistas, 
na forma prescrita em Lei. § 1° - O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, será composto por, no mínimo 
3 (três) e, no máximo 5 (cinco) Conselheiros efetivos e igual número de suplentes. § 2° - O funcionamento, a 
remuneração, competência, os deveres e as responsabilidades dos Conselheiros obedecerão ao disposto na 
legislação em vigor. CAPÍTULO IX – DO EXERCÍCIO SOCIAL DOS LUCROS E SUA DISTRIBUIÇÃO: 
ARTIGO TRIGÉSIMO - O exercício social coincidirá com o ano civil, iniciando-se em 01 de janeiro e 
encerrando-se em 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. Sobre o lucro líquido verificado, serão 
destacadas as quantias equivalentes aos seguintes percentuais: a) 7,5% (sete e meio por cento) a ser 
distribuído como dividendo aos acionistas, exceto se a assembleia deliberar retê-lo, no todo ou em parte; b) 
No mínimo 5% (cinco por cento) do lucro líquido verificado será destinado a constituição do “Fundo de 
Liquidez”, que visa gerar recursos e assegurar a liquidez patrimonial da Sociedade, cuja quantia, será utilizada 
pela própria Sociedade, em eventual reestruturação societária e, pagamento de eventuais haveres de 
acionistas dissidentes. A administração do “Fundo de Liquidez” ficará a cargo de Instituição Financeira idônea, 
a ser definida pelo Conselho de Administração, quando esse existir, ou pelo Diretor Presidente, se somente 
existir Diretoria, sendo que as quantias deverão ser aplicadas em investimentos considerados de baixo risco; 
c) 5% (cinco por cento) para a constituição da Reserva Legal, que não poderá exceder 20% (vinte por cento) 
do capital social; d) até 82,5% (nove e dois vírgula cinco por cento), a ser distribuído segundo deliberação da 
Assembleia Geral Ordinária; § 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 - As partes 
beneficiárias serão emitidas e resgatadas na forma que for fixada pelo Conselho de Administração. § 4º - Por 
proposta da Diretoria aprovada pelo Conselho de Administração, quando esse existir, em face dos resultados 
apurados no balanço Patrimonial referido no caput deste artigo, poderão ser distribuídos dividendos 
intermediários. § 5º - Por proposta da Diretoria aprovada pelo Conselho de Administração, quando esse existir, 
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. § 6º - 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. § 7º - Os dividendos não reclamados no prazo legal serão 
depositados na tesouraria da Companhia. CAPÍTULO X – DO FUNDO DE LIQUIDEZ: ARTIGO TRIGÉSIMO 
PRIMEIRO - O fundo de liquidez destinar-se-á a propiciar solidez à situação financeira da sociedade, 
aquisição de ações da própria Companhia e pagamento de eventuais haveres de acionista dissidente, 
podendo, extraordinariamente, desde que haja decisão unânime do Conselho de Administração, quando esse 
existir, ou da assembleia geral, se somente existir Diretoria, ser utilizado para situações emergenciais, bem 
como para fins distintos de seu objetivo ordinário. Parágrafo Único - Os recursos relativos ao fundo de liquidez 
eventualmente poderão também ser aportados pelos acionistas, proporcionalmente à sua participação no 
capital social e, extraordinariamente, nos prazos a serem fixados pelo Conselho de Administração, quando 
esse existir, ou da assembleia geral, se somente existir Diretoria. CAPÍTULO XI - DA DISSOLUÇÃO, 
LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE HAVERES: ARTIGO TRIGÉSIMO SEGUNDO – A Companhia será 
dissolvida ou entrará em liquidação nos casos previstos em Lei, por deliberação da Assembleia Geral. 
Compete à Assembleia Geral estabelecer a forma da liquidação. O Conselho de Administração, quando esse 
existir, ou o Diretor Presidente, se somente existir Diretoria, nomeará o liquidante e o gestor, que deverão 
funcionar no período de liquidação, fixando seus poderes e estabelecendo suas remunerações conforme 
previsto em Lei. ARTIGO TRIGÉSIMO TERCEIRO – 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 qüinqüídio 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 XII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: ARTIGO 
TRIGÉSIMO QUARTO – Não poderão ser contratados para trabalhar na companhia parentes e afins, 
consangüíneos e não sanguíneos de acionistas que não preencham os seguintes requisitos mínimos: a) curso 
universitário em faculdade de primeira linha; b) idade mínima de 25 (vinte e cinco) anos; c) realizado estágio 
fora da empresa, de, no mínimo, 3 (três) meses; d) experiência profissional em empresa de médio ou grande 
porte, na qual tenha ocupado por, no mínimo, 3 (três) anos cargo de nível gerencial ou direção. Parágrafo 
Único – Ainda que preencha os requisitos do caput, acionistas que detenham isolada ou conjuntamente 25% 
(vinte e cinco por cento) do capital social poderão vetar a contratação e, mesmo inexistindo veto, os 
pretendentes ao cargo não serão imediatamente admitidos. Deverão se submeter ao processo regular de 
seleção e recrutamento da companhia, sendo que se forem aprovados, passarão, ainda, necessariamente por 
período de experiência, de até 90 (noventa) dias, findo o qual, se a Diretoria considerar satisfatório seu 
desempenho, poderá efetivá-lo. ARTIGO TRIGÉSIMO QUINTO – Qualquer alteração do presente estatuto, 
somente produzirá efeitos jurídicos, se efetuada por escrito e assinada por maioria de votos. ARTIGO 
TRIGÉSIMO SEXTO – Todas as questões econômicas da sociedade e para efeito de valoração dos haveres, 
desde que haja lucro na companhia, partirão do 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 aquelas 
mencionadas no artigo trigésimo terceiro, parágrafo primeiro. ARTIGO TRIGÉSIMO SÉTIMO - Todos os 
conflitos, divergências, dúvidas, controvérsias e litígios oriundos das relações societárias aqui estabelecidas 
e decorrentes da interpretação deste estatuto serão submetidos e resolvidos por meio de mediação ou 
arbitragem, sendo que funcionarão como árbitros CELSO GIACOMETTI, brasileiro, casado, consultor, 
inscrito no Registro Geral sob nº 3.179.758, domiciliado na Rua Conde D’Eu, nº 501, São Paulo – SP, que será 
também o presidente, ACLIBES BURGARELLI, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o n. 
29.034, com escritório na Rua Conselheiro Furtado, nº. 208, 10º andar, conj. S 102/103, São Paulo - SP e 
MAURO ROBERTO TEREPINS, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CRA/SP sob o nº 
12.259, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.533.252/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 
771.861.848-04, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Horácio Lafer nº 555, 4º andar, CEP 04538-
082, consultor e advogados da empresa, pois todos os sócios concordam que o interesse coletivo sobrepuja 
os interesses pessoais, renunciando expressamente a jurisdição estatal que somente funcionará na espécie 
para execução da sentença arbitral. § 1º - Na hipótese de falecimento, impedimento ou renúncia de qualquer 
dos árbitros, os remanescentes indicarão o substituto. § 2º - Ocorrendo falecimento, impedimento ou renúncia 
de dois ou de todos os árbitros, os conflitos, divergências, dúvidas, controvérsias e litígios oriundos das 
relações societárias aqui estabelecidas e decorrentes da interpretação deste estatuto serão submetidos e 
resolvidos pelo TRIBUNAL ARBITRAL DO COMÉRCIO, que tem sede na Rua Barra Funda, 930 – 3º andar, 
nos termos de seu regulamento. § 3º - Os custos para iniciar o juízo arbitral serão suportados pelo solicitante, 
ficando esclarecido que ao perdedor caberá arcar com a totalidade dos mesmos, devendo reembolsar o 
solicitante caso não tenha sido ele mesmo. § 4º - Havendo provocação das partes, os árbitros deverão reunir-
se em qualquer data a ser por eles escolhida, desde que não ultrapasse 30 (trinta) dias contados da data em 
que foram instados, para estabelecer as regras da arbitragem. § 5º - Fica eleito o foro da Capital do Estado de 
São Paulo para executar a sentença arbitral. ARTIGO VIGÉSIMO OITAVO – Os casos omissos ou duvidosos 
neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral, a eles aplicando-se as disposições legais 
vigentes.” JUCESP n. 218.613/22-2, em 02/05/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral. 

Mecano Pack Embalagens S.A.
CNPJ nº 53.400.248/0001-06

Balanços patrimoniais individuais e consolidados em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Ativo Controladora Consolidado
Ativo circulante 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Caixa e equivalentes de caixa 4.324 9.598 4.381 9.794
Contas a receber 11.374 9.990 11.698 10.196
Estoques 7.255 6.679 7.618 6.998
Tributos a recuperar 636 132 1.050 358
Outros ativos 505 727 541 748

Total do ativo circulante 24.094 27.126 25.288 28.094
Ativo não circulante
Imposto de renda e contribuição 
 social diferidos 1.373 1.326 1.373 1.326
Depósitos judiciais 336 454 347 454
Partes relacionadas 3.051 3.051 3.141 3.141
Tributos a recuperar 784 842 784 842
Investimentos 1.141 1.166 - -
Imobilizado 12.335 12.177 12.582 12.436
Intangível 502 648 521 666

Total do ativo não circulante 19.522 19.664 18.748 18.865
Total do ativo 43.616 46.790 44.036 46.959

Passivo e patrimônio líquido Controladora Consolidado
Passivo circulante 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Fornecedores 8.739 7.676 9.102 7.813
Empréstimos e financiamentos 4.227 2.248 4.227 2.248
Salários e encargos sociais 1.398 1.733 1.484 1.816
Tributos a recolher 2.019 1.946 2.123 1.966
Partes relacionadas 249 394 - 152
Arrendamentos 1.711 1.312 1.711 1.312
Adiantamentos de clientes 506 - 506 -
Outros passivos 3 201 3 201

Total do passivo circulante 18.852 15.510 19.156 15.508
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos 10.547 8.181 10.547 8.181
Tributos a recolher 2.769 2.321 2.885 2.492
Adiantamentos de clientes 626 - 626 -
Arrendamentos 301 1.630 301 1.630
Provisão para contingências 1.518 1.082 1.518 1.082

Total do passivo não circulante 15.761 13.214 15.877 13.385
Patrimônio líquido
Capital social 7.290 16.374 7.290 16.374
Reserva de capital 286 286 286 286
Reserva legal 803 785 803 785
Reserva de lucros (prejuízos acumulados) 624 621 624 621

Total do patrimônio líquido 9.003 18.066 9.003 18.066
Total do passivo e patrimônio líquido 43.616 46.790 44.036 46.959

Contador: Gilson Cabeleira Alves - CRC nº PR-040743/O-6 T-SPAs demonstrações com suas respectivas notas explicativas, estão à disposição na sede da Companhia.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido individuais e consolidadas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Reservas de Lucros

Capital social Reserva de capital Reserva legal Reserva de lucros Lucros (prejuízos acumulados) Patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro 2019 16.374 286 757 282 - 17.699
Lucro líquido do exercício - - - - 567 567
Constituição de reservas - - 28 339 (367) -
Distribuição de dividendos - - - - (200) (200)
Saldos em 31 de dezembro 2020 16.374 286 785 621 - 18.066
Redução de capital (10.584) - - - - (10.584)
Aumento de capital 1.500 - - 1.500
Lucro líquido do exercício - - - - 353 353
Constituição de reservas - - 18 3 (21) -
Distribuição de dividendos - - - - (332) (332)
Saldos em 31 de dezembro 2021 7.290 286 803 624 - 9.003

Demonstrações do resultado individuais e consolidadas para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

 Receita operacional líquida 65.254 53.904 68.936 56.415
 Custo das vendas e dos serviços 
  prestados (43.338) (33.775) (45.729) (35.303)
Lucro bruto 21.916 20.129 23.207 21.112
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas (10.475) (8.151) (10.779) (8.460)
Gerais e administrativas (9.033) (10.048) (9.807) (10.676)
Outras despesas operacionais 131 19 (18) 19
Resultado de equivalência patrimonial (25) 8 - -

(19.402) (18.172) (20.604) (19.117)
Lucro operacional antes do 
 resultado financeiro 2.514 1.957 2.603 1.995
 Receitas financeiras 318 317 324 321
 Despesas financeiras (2.340) (1.414) (2.368) (1.441)
Resultado financeiro líquido (2.022) (1.097) (2.044) (1.120)
Lucro antes dos imposto de renda 
 e contribuição social 492 860 559 875
 Imposto de renda e contribuição 
  social correntes (227) (355) (294) (370)
 Imposto de renda e contribuição 
  social diferidos 88 62 88 62
Lucro líquido do exercício 353 567 353 567
Lucro líquido do exercício por ação 
 do capital social 0,20 0,34 0,20 0,34

Demonstrações do resultado abrangente individuais e consolidadas para os 
exercícios findos em 31 de dezembro 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Lucro líquido do exercício 353 567 353 567
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente total 353 567 353 567

Demonstrações dos fluxos de caixa individuais e consolidadas - método indireto para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda 
 e contribuição social 492 860 559 875
Ajustes por:
Depreciação e amortização 3.980 3.501 4.018 3.560
Resultado de participação em con-
 troladas por equivalência patrimonial 25 (8) - -
Provisão (reversão) para riscos (101) 475 (101) 475
Tributos parcelados 2.704 2.716
Juros sobre tributos parcelados 178 193 185 200
Juros sobre empréstimos 1.332 316 1.332 316
Juros sobre arrendamentos 231 226 231 226

Variação dos ativos e passivos operacionais
Contas a receber (1.384) (1.506) (1.502) (1.304)
Estoques (576) (1.844) (620) (1.796)
Tributos a recuperar (446) (291) (634) (308)
Depósitos judiciais 118 (183) 107 (183)
Outros ativos 222 (443) 207 (462)

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Fornecedores 1.063 2.757 1.289 2.696
Impostos a recolher (249) 563 (154) 450
Adiantamentos de clientes 1.131 - 1.131 -
Salários e encargos 202 116 205 116
Outros passivos (198) 477 (198) 450
Imposto de renda e contribuição 
 social parcelado (193) (168) (193) (168)
Imposto de renda e contribuição 
 social pagos (215) (2) (295) (8)

Caixa líquido gerado nas 
 atividades operacionais 8.316 5.038 8.283 5.135
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Mútuo com partes relacionadas (145) 7 (152) 79
Aquisição do ativo imobilizado e 
 intangível (3.395) (1.703) (3.421) (1.733)

Caixa líquido consumido nas 
 atividades de investimento (3.540) (1.696) (3.573) (1.654)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Juros pagos sobre parcelamentos (178) (193) (185) (200)
Juros pagos sobre empréstimos (1.332) (176) (1.332) (176)
Juros pagos sobre arrendamentos (231) - (231) -
Redução de capital (10.584) - (10.584) -
Aumento de capital 1.500 - 1.500 -
Dividendos pagos (332) (200) (332) (200)
Pagamento de arrendamentos (1.528) (1.433) (1.528) (1.433)
Pagamento de tributos parcelados (1.710) (1.147) (1.776) (1.249)
Captação de financiamentos 9.100 9.339 9.100 9.339
Pagamento de empréstimos (4.755) (758) (4.755) (758)

Caixa líquido gerado (consumido) 
 nas atividades de financiamento (10.050) 5.432 (10.123) 5.323
Aumento (redução) líquido de caixa 
 e equivalentes de caixa (5.274) 8.774 (5.413) 8.804
No início do exercício 9.598 824 9.794 990
No final do exercício 4.324 9.598 4.381 9.794

Aumento (redução) líquido de caixa 
 e equivalentes de caixa (5.274) 8.774 (5.413) 8.804

Assine o

jornal

M o n i t o r 

M e r c a n t i l

(21) 3849-6444
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Balanços patrimoniais em 31/12 Demonstrações do resultado dos exercícios findos em 31/12

Assinatura

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido findos em 31/12
2021 2020

Ativo 676.360 800.826
Ativo circulante 6.401 96.615

Caixa e equivalentes de caixa 3.839 93.525
Contas a receber 890 445
Tributos a recuperar 1.672 2.645

Ativo não circulante 669.958 704.211
Imobilizado 669.958 704.211

Total do ativo 676.360 800.826
2021 2020

Passivo 676.360 800.826
Passivo circulante 15.708 16.088

Fornecedores 1.500 1.425
Imposto de renda e contribuição social 14.208 14.663

Patrimônio líquido 660.652 784.739
Capital social 475.958 475.958
Reserva de lucros 95.192 95.192
Resultados acumulados 89.502 213.590

Total do passivo e do patrimônio líquido 676.360 800.826

2021 2020
Receita líquida das vendas 639.318 639.739
Lucro bruto 639.318 639.739
Despesas gerais e administrativas 54.507 52.198
Despesas não dedutíveis 11.000 1.000
Lucro operacional 573.810 586.541
Resultado financeiro 9.016 (6.573)
Lucro antes do IRPJ e da CSLL 582.826 579.968
Imposto de renda e Contribuição Social 53.324 51.439
Lucro líquido do exercício 529.502 528.529

Reservas  
de lucros

Capital 
 social

Reserva 
 Legal

Lucros /  
Prejuízos 

acumulados

Total do 
 patrimônio 

 líquido
Em 31/12/2019 475.958 95.192 185.061 756.210
Aumento (Diminuição)
 de capital -
Lucro líquido do exercício - - 528.529 528.529
Absorção de prejuízo - -
Dividendos propostos - - (500.000) (500.000)
Em 31/12/2020 475.958 95.192 213.590 784.739
Lucro líquido do exercício - - 529.502 529.502
Constituição de reserva legal - - - -
Dividendos propostos - - (653.590) (653.590)
Em 31/12/2021 475.958 95.192 89.502 660.652

Mauro Koogan Lorch
Diretor

Carlos Alberto Costa
Contador

CRC-RJ: 012858/O-9

EGK ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A
CNPJ/MF nº 08.957.838/0001-80

Carta Fabril S.A.
CNPJ/MF: 18.369.472/0001-81

 Ativo Controladora Consolidado
 Circulante 2021 2020 2021 2020

Caixa e equivalentes de caixa 1 1 17.032 8.242
Aplicações financeiras vinculadas - - 13.488 13.021
Contas a receber de clientes - - 70.051 69.886
Estoques - - 75.209 74.248
Tributos a recuperar - - 79.082 61.568
Adiantamentos a fornecedores - - 3.984 4.174
Dividendos a receber 76 76 - -
Outros - - 8.654 6.067

 77 77 267.500 237.206
Não circulante

Instrumentos financeiros derivativos - - 57 -
Tributos a recuperar - - 18.394 36.742
Imposto de renda e contribuição social diferidos - - 97.721 80.775
Depósitos judiciais - - 1.912 1.656
Direito de uso - - 1.470 2.191
Investimentos 54.782 185.816 - -
Imobilizado - - 612.467 772.727
Intangível - - 3.564 9.997
Outros - - 1.196 1.616

 54.782 185.816 736.781 905.704
Total do ativo 54.859 185.893 1.004.281 1.142.910
Passivo
Circulante

Fornecedores - - 166.111 116.777
Antecipação de fornecedores a pagar         - - 31.286 37.408
Empréstimos e financiamentos - - 269.707 134.143
Duplicatas descontadas - - 36.576 16.097
Arrendamento mercantil - - 784 383
Instrumentos financeiros derivativos - - - 1.037
Impostos, taxas e contribuições - - 57.669 58.275
Obrigações trabalhistas e previdenciárias    - - 21.674 14.301
Adiantamentos de clientes - - 20.212 4.590
Dividendos a pagar 76 76 98 98
Outros - - 3.524 1.585
 76 76 607.641 384.694

Não circulante
Fornecedores - - 3.480 7.737
Empréstimos e financiamentos - - 192.942 322.126
Arrendamento mercantil - - 686 1.808
Instrumentos financeiros derivativos - - - 353
Subvenção governamental diferida - doação - - 5.984 35.984
Provisão para contingências - - 21.260 19.404
Impostos, taxas e contribuições - - 117.505 134.005
Imposto de renda e contribuição social diferidos - - - 1.358

 - - 341.857 522.775
Patrimônio líquido

Capital social 73.219 101.157 73.219 101.157
Ajustes de avaliação patrimonial 32.378 27.015 32.378 27.015
Outros resultados abrangentes 17.950 (31.382) 17.950 (31.382)
Reserva de lucros e legal - 89.027 - 89.027
Prejuízos acumulados (68.764) - (68.764) -
 54.783 185.817 54.783 185.817
Participação de acionistas não controladores - - - 49.624

Total do patrimônio líquido 54.783 185.817 54.783 235.441
Total do passivo e patrimônio líquido 54.859 185.893 1.004.281 1.142.910

Demonstrações dos resultados em 31/12/2021 e 2020 (Em MR$)
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Receita operacional líquida - - 962.957 928.874
Custo dos produtos vendidos - - (680.382) (538.507)
Lucro bruto - - 282.575 390.367
Receitas (despesas) operacionais

Despesas com vendas e logística - - (210.905) (197.018)
Despesas gerais e administrativas - - (66.638) (65.673)
Resultado de equivalência patrimonial (79.672) (2.585) - -
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas - - (894) 17.268
 (79.672) (2.585) (278.437) (245.423)

Lucro operacional antes do resultado financeiro e do imposto 
  de renda e contribuição social (79.672) (2.585) 4.138 144.944
Resultado financeiro 

Despesas financeiras - - (126.129) (171.097)
Receitas financeiras - - 19.770 13.934
 - - (106.359) (157.163)
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social (79.672) (2.585) (102.221) (12.219)
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos - - 17.290 8.986
Prejuízo do exercício (79.672) (2.585) (84.931) (3.233)
Prejuízo líquido atribuível a:
Acionistas controladores - - (79.672) (2.585)
Acionistas não controladores - - (5.259) (648)

Demonstrações dos resultados abrangentes em 31/12/2021 e 2020 (Em MR$)
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Prejuízo do exercício (79.672) (2.585) (84.931) (3.233)
Outros resultados abrangentes 

Realização das reservas de reavaliação e ajuste de avaliação 
 patrimonial, líquido de tributos (1.767) (9.058) (1.767) (9.058)
Redução de participação em controlada (185) 285 (185) 285
Total dos resultados abrangentes do exercício (81.624) (11.358) (86.883) (12.006)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2021 e 2020 (Em MR$)

Capital 
social

Ajuste 
de ava-

liação 
patri-

monial
Reser-

va legal

Reser-
va de 

lucros

Pre-
juízos 

acumu-
lados

Outros 
resul-
tados 

abran-
gentes

Total 
do 

patri-
mônio 
líquido

Saldos em 31/12/2019 101.157 36.073 7.665 76.920 - (31.667) 190.148
Realização dos ajustes de avaliação patrimonial, 
  líquida de tributos - (9.058) - 9.058 - - -
Prejuízo do exercício - - - - (2.585) - (2.585)
Ganho de participação em controlada - - - (285) 285 -
Reversão da reserva de subvenção - - - (1.746) - - (1.746)
Absorção de prejuízos acumulados com reserva  
  de lucros - - - (2.585) 2.585 - -

- - - - - - -
Saldos em 31/12/2020 101.157 27.015 7.665 81.362 - (31.382) 185.817
Realização de avaliação patrimonial, líquida de 
  tributos - (1.767) - - 1.767 - -
Aumento de capital com integralização de reservas 41.374 - (7.665) (33.709) - - -
Redução de capital mediante transferência de ações 
  da Carta Industrial para Fluminense S.A. (69.312) (185) - - (31.197) 31.382 (69.312)
Ganho de participação na controlada Carta Goiás - 7.315 - - (7.315) 17.950 17.950
Prejuízo do exercício - - - - (79.672) - (79.672)
Absorção de prejuízos acumulados com reserva 
  de lucros -  - (47.653) 47.653 - -
Saldos em 31/12/2021 73.219 32.378 - - (68.764) 17.950 54.783

Balanços patrimoniais em 31/12/2021 e 2020 (Em MR$)

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/2021 e 2020 (Em MR$)

“As Demonstrações Financeiras completas estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede social da Companhia.”
Tainá Bertoni Cavalcante - CRC 121233/O-9

 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Fluxos de caixa das operações
Prejuízo do exercício antes do imposto de renda e contribuição social (79.672) (2.585) (102.221) (12.219)
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa gerado pelas atividades operacionais
Provisão para perdas de crédito esperadas - - 667 176
Provisão para contingências - - 3.123 1.725
Provisão para obsolescência de estoque - - 3.697 1.000
Reversão de reserva de subvenção - - - (2.325)
Depreciação e amortização - - 48.994 51.115
Baixas do ativo imobilizado e intangível - - 14.442 1.208
Juros e multas sobre impostos e parcelamentos - - 4.652 32.552
Juros, comissões e variação cambial, sobre empréstimos, fornecedores e clientes - - 52.782 87.735
Perdas (ganho) em operações de derivativos, não realizados - - (57) 1.390
Resultado de equivalência patrimonial 79.672 2.585 - -

(Aumento) redução de ativos e aumento (redução) de passivos
Contas a receber de clientes - - (840) (19.237)
Estoques - - (4.657) (28.483)
Adiantamentos a fornecedores - - 190 1.051
Tributos a recuperar - - 834 264
Outros ativos circulantes - - (2.235) (511)
Depósitos judiciais - - (256) (553)
Fornecedores - - 40.663 19.329
Impostos e contribuições a recolher - - (21.435) (23.450)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias - - 7.330 (9.545)

 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020

Contingências - - (1.267) (138)
Adiantamento de clientes - - 36.101 (8.283)
Outros passivos circulantes - - 3.102 -

Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais - - 83.609 92.801
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Crédito investimento - Fomentar - GO - - (1.163) (1.418)
Aquisições do ativo imobilizado e intangível - - (23.100) (20.518)
Resgastes de aplicação financeira - - 19.380 27.073
Aplicações financeiras - - (19.847) (21.273)

Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimento - - (24.730) (16.136)
Fluxos de caixa e equivalentes de caixa das atividades de financiamentos

Derivativos - - (1.390) 514
Arrendamento mercantil - - (721) (608)
Pagamento de dividendos - - - (1.284)
Captação de empréstimos e financiamentos - - 198.060 83.175
Pagamento de empréstimos e financiamentos - - (246.038) (166.519)

Recursos líquidos aplicados nas atividades de financiamento - - (50.089) (84.722)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa - - 8.790 (8.057)
Caixa e equivalentes no início do exercício 1 1 8.242 16.299
Caixa e equivalentes no final do exercício 1 1 17.032 8.242

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa - - 8.790 (8.057)
Operações que não afetam caixa:
Aquisição de ativo imobilizado por capitalização de juros - - 4.261 2.093

AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.
CNPJ nº 30.069.314/0001-01

Anuar Escovedo Helayel - Diretor Execultivo 
Andre Luiz Ribeiro Constantino - Contador - CRC RJ nº RJ-091126/O-1

Balanços Patrimoniais
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando demonstrada de outra forma)

As demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Nota Explicativas e o  
Relatório dos Auditores Independentes estão a disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia. 

Ativo Nota 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 3 14.427 14.225
Contas a Receber 4
. Clientes 18.207 22.689
. Partes relacionadas 55.875 14.874

74.082 37.563
Estoques 5 12.522 12.732
Impostos a recuperar 6 8.393 6.760
Despesas antecipadas 7 959 1.331
Outras contas circulantes ativas 8 5.432 5.257
Ativos classificados como mantidos para venda 9 8.342 29.474
Total do Circulante 124.157 107.342
Não circulante
. Contas a receber Cia de Part. Concessão-CCR 4 40.711 39.236
. Outras contas a receber 4 3.376 4.349
. Créditos de tributos diferidos (CSLL e IRPJ) 23.4 23.044 24.447
. Depósitos judiciais 22.1 60.614 59.027
Investimento 10 1.761 3.729
Imobilizado 11 106.514 128.489
Direito de Uso 12 26.482 34.287
Intangível 13 1.723 522
Total do Não Circulante 264.225 294.086
Total do Ativo 388.382 401.428

Passivo e Patrimônio líquido Nota 2021 2020
Circulante
Fornecedores a pagar 14
. Nacionais- terceiros 19.234 13.380
. Partes relacionadas 7.821 11.896

27.055 25.276
Empréstimos e financiamentos 15 21.568 39.306
Salários, encargos e obrigações sociais 17 17.423 13.454
Impostos a recolher, exceto CSLL e IRPJ 18 6.061 5.275
Imposto de renda e contribuição social 23.2 3.194 -
Lucros a Pagar 19 54.593 54.593
Arrendamento financeiro – Partes relacionadas 16 22.831 29.791
Adiantamento de clientes 20 9.654 5.845
Outras contas a pagar 21 2.890 3.711
Total do Circulante 165.269 177.252
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 15 42.328 8.407
Impostos a recolher, exceto CSLL e IRPJ 18 3.070 4.426
Provisão para passivos contingentes 22.2 54.112 54.110
Provisões de tributos diferidos (CSLL e IRPJ) 23.5 39.590 53.040
Arrendamento financeiro – Partes relacionadas 16 4.045 4.840
Outros passivos 21 4.787 1.800
Total do Não Circulante 147.932 126.623
Patrimônio líquido
Capital social 24.1 115.345 115.345
Prejuízos acumulados 24.2 (40.164) (17.792)
Total do Patrimônio Líquido 75.181 97.553
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 388.382 401.428

Demonstrações dos Resultados
Nota 2021 2020

Receita Operacional Líquida 25 323.226 281.085
Custo dos serviços prestados 26 (318.013) (288.182)
Lucro (Prejuízo) bruto 5.213 (7.097)
(Despesas) receitas operacionais
Despesas administrativas 27 (75.721) (76.624)
Despesas comerciais 27 (19.742) (22.426)
Outras receitas e (despesas) operacionais 28 63.927 78.050
Total despesas operacionais (31.536) (21.001)
(Prejuízo) operacional, exceto resultado financeiro (26.323) (28.098)
Resultado financeiro, líquido 29 (4.902) 3.242
Resultado antes dos impostos (31.225) (24.856)
Impostos de renda e cont. social correntes 23.1 (3.193) -
Impostos de renda e cont. social diferidos 23.3 12.046 8.424
(Prejuízo) líquido do exercício (22.372) (16.432)
(Prejuízo) por cotas em reais (2,42) (1,78)

Demonstrações do Resultado Abrangente
2021 2020

(Prejuízo) líquido do exercício (22.372) (16.432)
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício (22.372) (16.432)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital 
social

Retenção 
de lucros

Prejuízos  
acumulados Total

Saldos em 01/01/2019 115.345 71.039 - 186.384
Lucros distribuídos - (26.976) - (26.976)
Juros sobre o capital próprio - - (10.846) (10.846)
Lucro líquido do exercício - - 21.376 21.376
Absorção da reserva de lucros - 10.530 (10.530) -
Saldo em 31/12/2019 115.345 54.593 - 169.938
Juros sobre o capital próprio - - (1.360) (1.360)
Prejuízo líquido do exercício - - (16.432) (16.432)
Lucros distribuídos - (54.593) - (54.593)
Saldo em 31/12/2020 115.345 - (17.792) 97.553
Prejuízo líquido do exercício - - (22.372) (22.372)
Saldo em 31/12/2021 115.345 - (40.164) 75.181

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2021 2020
(Prejuízo) líquido do exercício (22.372) (16.432)
Amortização IFRS 16 84.743 83.541
Juros Arrendamento IFRS 16 338 581
Depreciação 15.458 5.056
Amortização 260 332
Imposto de renda e contr. social – Diferidos (12.046) (8.424)
Equivalência patrimonial 1.968 (194)
Provisão p/riscos fiscais, trabalhistas e outros (4.233) (1.486)
Provisão para perdas créditos e investimentos 716 876
Encargos s/ financiamentos e impostos parcelados 5.292 750
Lucro do Exercício Ajustado 70.124 64.600
(Aumento) redução dos ativos:
Clientes e operações a receber 3.766 16.754
Adiantamento a fornecedores 172 133
Estoques 210 1.754
Impostos e contribuições a recuperar (1.633) (3.321)
Despesas antecipadas 200 (210)
Depósitos judiciais (1.587) (3.131)
Outros créditos a receber (38.800) (15.365)
Aumento (redução) dos passivos:
Fornecedores 5.853 (10.001)
Salários e encargos 3.970 (10.198)
Impostos a recolher (570) 2.627
Imposto de renda e contribuição social 3.194 (1.403)
Partes relacionadas (4.075) 9.752
Dividendos e Lucros a Pagar 53.910
Passivos contingentes 3 (72)
Outros passivos 2.333 2.590
Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais 43.160 108.419
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisições de imobilizado (164) (356)
Aquisição de intangível (1.460) -
Baixas de ativo imobilizado 6.667 1.154
Recebimento da alienação do imobilizado 22.689 4.717
Adiantamento p/aumento de capital (Investidas) 2.987 1.800
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos 30.719 7.315
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Pagamento de arrendamento financeiro (85.152) (84.666)
Empréstimos Bancários 55.600 31.351
Amortização de empréstimos e financiamentos (44.125) (10.804)
Lucros a Pagar - (54.593)
Juros pagos sobre capital próprios - (1.360)
Caixa Líquido consumido pelas atividades de 
financiamentos (73.677) (120.072)
Aumento / (Redução) Líquido de Caixa e Equivalente 
de Caixa 202 (4.338)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 14.225 18.563
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 14.427 14.225
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalente 
de Caixa 202 (4.338)



9Monitor Mercantil l Sábado, domingo e segunda-feira, 28, 29 e 30 de maio de 2022 Financeiro

RÁPIDO MACAENSE LTDA.  E SUA CONTROLADA
CNPJ nº 29.689.999/0001-00

                       Carlos Eduardo Gomes Rocha - Diretor Execultivo                                         Andre Luiz Ribeiro Constantino - Contador - CRC RJ nº RJ-091126/O-1

Balanços Patrimoniais
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando demonstrada de outra forma)

As demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Nota Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes estão a disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia. 

Ativo Controladora Consolidado
Circulante Nota 2021 2020 2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa 3 60 177 60 835
Contas a receber 4
. Clientes 66 30 297 184
. Prefeitura de Macaé - - 17.468 16.998
. Partes relacionadas 17.836 10.752 1.398 2.145

17.902 10.782 19.163 19.327
Estoques 5 1.270 1.183 2.825 2.076
Impostos a recuperar 6 431 421 5.659 11.331
Demais ativos circulantes 7 2.267 2.249 2.610 2.725
Total do Circulante 21.930 14.812 30.317 36.294
Não circulante
Contas a receber
.Partes relacionadas 4 - - 1.220 154
Créditos de tributos diferidos 
(CSLL e IRPJ) 21.4 4.582 3.369 13.346 9.703
. Depósitos judiciais 20.1 5.690 4.868 8.712 6.943
Investimentos 8.1 - 8.848 - -
Investimento-outros 8.1 - 5 5
Imobilizado 9 23.302 27.482 67.482 74.651
Direito de Uso 10 35 38 378 373
Intangível 2 4 8 14
Total do Não Circulante 33.611 44.609 91.151 91.843
Total do Ativo 55.541 59.421 121.468 128.137

Passivo e Patrimônio líquido Controladora Consolidado
Circulante Nota 2021 2020 2021 2020
Fornecedores a pagar 11
. Nacionais- terceiros 951 479 15.737 12.754
. Partes relacionadas 10.148 6.486 11.061 6.775

11.099 6.965 26.798 19.529
Empréstimos e financiamentos 12 - 15.200 12.243
Arrendamento financeiro – Partes 
relacionadas 13 28 26 4.312 3.977
Salários, encargos e obrigações sociais 14 950 851 6.010 5.430
Impostos a recolher, exceto CSLL e IRPJ 15 3.773 3.733 6.962 11.463
Imposto de renda e contribuição social 21.2 1 1
Dividendos e lucros a pagar 16 19.326 19.326 19.326 19.343
Adiantamentos recebidos de clientes 17 785 223 1.646 4.885
Outros passivos 18 93 1.346 948 2.261
Total do Circulante 36.054 32.471 81.202 79.132
Não circulante
Arrendamento financeiro – Partes 
relacionadas 13 8 12 3.620 12
Impostos a recolher, exceto CSLL e IRPJ 15 322 495 3.730 2.829
Provisões para Impostos Diferidos 21.5 6.415 7.788 19.096 23.380
Provisão para contingências 20.2 5.001 3.559 6.149 6.131
Adiantamento para Futuro Aumento de 
Capital 19 1.528 550 1.528 550
Total do Não Circulante 13.274 12.404 34.123 32.902
Patrimônio líquido
Capital 22.1 14.546 14.546 14.996 14.996
Prejuízos acumulados 22.2 (8.333) - (8.783) (454)

6.213 14.546 6.213 14.542
Patrimônio líquido dos cotistas não  
 controladores - - (70) 1.561
Total do patrimônio líquido 6.213 14.546 6.143 16.103
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 55.541 59.421 121.468 128.137

Demonstrações dos Resultados
Controladora Consolidado

Nota 2021 2020 2021 2020
Receita Operacional Líquida 23 14.726 15.112 75.108 56.929
Custo dos serviços prestados 24 (12.577) (17.131) (76.777) (40.084)
Lucro (prejuízo) bruto 2.149 (2.019) (1.669) 16.845
(Despesas) receitas operacionais
Despesas administrativas 25 (4.085) (4.411) (8.240) (9.379)
Despesas comerciais 25 (232) (112) (232) (112)
(Perda) ganho de equivalência 
patrimonial 8.2 (9.244) 5.862 - -
Outras receitas operacionais líquidas 26 144 1.754 (5.214) 59

(13.417) 3.093 (13.686) (9.432)
(Prejuízo) / Lucro operacional, 
exceto resultado financeiro (11.268) 1.074 (15.355) 7.413
Resultado financeiro, líquido 27 348 153 (2.532) (1.478)
(Prejuízo) / Lucro antes dos impostos (10.920) 1.227 (17.887) 5.935
Impostos de renda e contribuição 
social diferidos 21.3 2.587 1.495 7.927 (2.182)

2.587 1.495 7.927 (2.182)
(Prejuízo) / lucro líquido do exercício (8.333) 2.722 (9.960) 3.753
Alocação do resultado por cotistas:
Lucro (Prejuízo)líquido do exercício 
dos cotistas controladores (8.333) 2.722 (8.329) 2.722
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 
dos cotistas não controladores - - (1.631) 1.031
(Prejuízo) / lucro líquido do exercício (8.333) 2.722 (9.960) 3.753
(Prejuízo)/ lucro por cotas em reais (0,80) 0,26 (0,95) 0,36

Demonstrações do Resultado Abrangente
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício (8.333) 2.722 (9.960) 3.753
Outros resultados abrangentes - - - -
Total do resultado abrangente no exercício (8.333) 2.722 (9.960) 3.753
Alocação do resultado abrangente por 
cotistas:
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício dos 
cotistas controladores (8.333) 2.722 (8.329) 2.722
Lucro (prejuízo) líquido do exercício dos 
cotistas não controladores - - (1.631) 1.031

(8.333) 2.722 (9.960) 3.753

Continuação            Demonstrações dos Fluxos de Caixa
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
DE INVESTIMENTOS

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Aquisições de imobilizado - - (6.003) -
Baixas de ativo imobilizado 4.043 1 11.563 619
Recebimento da alienação do imobilizado 6.000 - 6.000 -
Caixa Líquido (Aplicado) nas Atividades 
de Investimentos 10.043 1 11.560 619
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
DE FINANCIAMENTOS
Adiantamento p/ Futuro aumento de Capital 978 550 978 550
Empréstimos e financiamentos - - (95) 6.579
Dividendos a receber - 3.443 2.957 (274)
Lucros a pagar - (19.326) - (23.377)
Amortização de arrendamento (42) (45) (42) (44)
Caixa Líquido (Aplicado) nas Atividades 
de Financiamentos 936 (15.378) 3.798 (16.566)
REDUÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E 
EQUIVALENTES DE CAIXA (117) (1.003) (774) (635)
Caixa e equivalentes de caixa no início do 
exercício 177 1.180 834 1.470
Caixa e equivalentes de caixa no fim do 
exercício 60 177 60 835
REDUÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E 
EQUIVALENTES DE CAIXA (117) (1.003) (774) (635)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Controladora

Capi-
tal  

Social

Reser-
vas de 

Lucros

Lucros  
Acu-

mula-
dos

Total do 
patrimô-
nio líqui-

do dos 
controla-

dores

Participa-
ção dos 
cotistas  

não con-
trolado-

res

Total do  
patri-

mônio 
líquido

Saldos em 31/12/2019 14.546 16.604 - 31.150 1.135 32.284
Lucro líquido do exercício - - 2.722 2.722 1.034 3.753
Lucros distribuídos - (19.326) - (19.326) (608) (19.934)
Constituição de reserva 
de lucros - 2.722 (2.722) - - -
Saldos em 31/12/2020 14.546 - - 14.546 1.561 16.103
Prejuízo líquido do exercício - - (8.333) (8.333) (1.631) (9.960)
Constituição de reserva 
de lucros - (8.333) 8.333 - - -
Saldos em 31/12/2021 14.546 (8.333) - 6.213 (70) 6.143

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES  
 OPERACIONAIS

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro (Prejuízo) do exercício (8.333) 2.722 (9.960) 3.753
Depreciação / Amortização 148 149 1.626 2.527
Depreciação societária Remensuração - - - (29.850)
Amortização - 1 4.003 3.667
Amortização IFRS 16 40 43 70 94
Juros Arrendamento IFRS 16 1 1 1 1
Imposto de renda e contribuição social – 
Diferidos (2.587) (1.495) (7.929) 2.182
Resultado de equivalência patrimonial 9.244 (5.862) -
Provisão p/riscos fiscais, trabalhistas e outros 1.447 (1.617) 444 (917)
Encargos s/ financiamentos e impostos 
parcelados - - - 66
Lucro líquido do exercício ajustado (40) (6.058) (11.745) (18.477)
Variação nos ativos e passivos operacionais
(Aumento) redução dos ativos e passivos:
Clientes e operações a receber (86) (11) (633) (4.126)
Estoques (41) (2) (729) 89
Impostos e contribuições a recuperar (10) (175) 5.673 (226)
Despesas antecipadas (17) (27) (40) (98)
Depósitos judiciais (822) (217) (822) (217)
Outros créditos realizáveis (7.084) (4.356) (9.248) (4.581)
Dividendos a receber - - 154 325
Fornecedores 472 (153) 2.983 8.050
Salários e encargos 100 (1.831) 581 (5.188)
Impostos a recolher 40 130 (4.501) 310
Imposto de renda e contribuição social (1) (18) (1) (18)
Partes relacionadas (2.338) 6.442 (2.338) 6.442
Outros débitos (1.269) 20.650 4.534 33.027
Caixa líquido proveniente das ativida-
des operacionais (11.096) 14.374 (16.132) 15.312

JBS tem governança fraca, mas perfil de negócio forte
Fitch: Demanda maior nos EUA fez dobrar o lucro no primeiro trimestre

A brasileira JBS, 
uma das maio-
res indústrias 

de alimentos do mun-
do, obteve avaliação 
perspectiva estável da 
agência de classificação 
de risco Fitch Ratings, 
divulgada nesta sexta-
-feira. A Fitch afirmou 
os IDRs (Issuer Default 
Ratings - Ratings de 
Inadimplência do Emis-
sor) de Longo Prazo 
em Moedas Estrangeira 
e Local ‘BBB-’ e o Ra-
ting Nacional de Lon-
go Prazo ‘AAA (bra)’ 
da JBS S.A. (JBS). De 
acordo com a agência, 
os ratings permanecem 
limitados pela fraca go-
vernança corporativa, 
devido à concentração 
acionária. 

Lembrando que a in-
dústria apresentou no 
primeiro trimestre cres-
cimento de 20,8% de re-
ceita, atingindo R$ 90,8 
bilhões. Ancorada pelas 
operações no merca-
do norte-americano, 
a JBS reportou lucro lí-
quido de R$ 5,1 bilhões, 
montante expressivo 
que permitirá a anteci-
pação do pagamento de 
dividendo – R$ 2,2 bi-
lhões, ou R$ 1 por ação.

A demanda aquecida 
por carnes no mercado 
norte-americano, fez a 
JBS dobrar o lucro em 
relação ao mesmo tri-
mestre do ano passa-
do, quando apresentou 
um resultado de R$ 2 
bilhões. A expansão da 
companhia, que fez vá-
rias aquisições em 2021, 

também ajudou a au-
mentar o faturamento. 

A agência também 
afirmou o IDR de Lon-
go Prazo ‘BBB-’ da 
JBS USA Lux S.A. (JBS 
USA) e de suas notas 
seniores sem garantias 
reais, que têm como co-
emissoras a JBS USA 
Food Company e a JBS 
USA Finance, Inc.

Ao mesmo tempo, a 
Fitch afirmou o rating 
‘BBB’ do empréstimo a 
prazo com garantias, de 
US$1,9 bilhão e venci-
mento em 2026, e a li-
nha de crédito rotativo 
sênior (RCF - Revol-
ving Credit Facility) de 
US$ 900 milhões, coe-
mitidos pela JBS USA 
Lux S.A. e pela JBS 
USA Food Company. 
A JBS Australia Pty e a 
JBS Food Canada ULC 
também são co-deve-
doras da RCF. As notas 
sem garantias, a RCF e 
o empréstimo a prazo 
são garantidos pela JBS 
S.A.

Segundo a agência, 
a afirmação reflete o 
forte perfil de negócios 
da JBS e da JBS USA, 
a baixa alavancagem, a 
forte liquidez, a capaci-
dade de geração de flu-
xo de caixa livre (FCF), 
o adequado perfil de 
amortização de dívidas 
e o histórico de acesso 
ao mercado internacio-
nal. 

Fundamentos

A Fitch projeta que 
a alavancagem líquida 

da JBS permanecerá 
abaixo de 2,0 vezes em 
2022 (foi de 1,6 vez em 
2021, incluindo ajustes 
de IFRS 16), refletin-
do a expectativa de um 
resiliente segmento de 
carne bovina nos EUA 
e de um forte desem-
penho do segmento de 
aves, devido à forte de-
manda global por pro-
teínas, aos altos preços 
das carnes bovina e de 
aves, à reabertura do 
segmento de foodservice 
e a menos interrupções 
em relação aos anos an-
teriores.

A JBS Brasil deve re-
cuperar o desempenho 
do segmento de carne 
bovina, em função da 
maior disponibilidade 
de gado. Os desafios 
permanecem, devido 
aos elevados custos da 
ração e do gado e aos 
custos mais altos da 
mão de obra nos EUA. 
A Fitch acredita que 
a JBS buscará aquisi-
ções e, considerando o 
porte da empresa, cujo 
Ebitda ultrapassou os 
US$8 bilhões em 2021, 
a alavancagem líquida 
não deve ultrapassar 2,5 
vezes em 2022.

Negócios

A agência considera 
forte o perfil de negó-
cios da JBS, dados seu 
porte e sua diversifi-
cação geográfica e de 
proteínas, que incluem 
carnes bovina, suína, 
peixes e de aves. 

Entre as empresas 

classificadas pela Fitch 
no setor de proteínas, 
a JBS é a mais diversi-
ficada geograficamente, 
que permite ao grupo 
mitigar ciclos do gado, 
restrições à importa-
ções, riscos sanitários, 
riscos socioambientais 
associados ao desma-
tamento da Amazônia, 
além de outros riscos 
relacionados à comple-
xidade de monitora-
mento da cadeia produ-
tiva. 

O grupo está envol-
vido em iniciativas de 
redução de emissão de 
carbono e de rastre-
abilidade do gado de 
fornecedores diretos e 
indiretos. O setor con-
tinua sob intenso mo-
nitoramento por parte 
de investidores, autori-
dades públicas e ONGs 
em relação a questões 
ambientais e de con-
corrência. A divisão de 
carne bovina da JBS no 
Brasil representou me-
nos de 5% do Ebitda 
do grupo no período de 
12 meses encerrado no 
primeiro trimestre de 
2022.

JBS USA

O perfil de crédito 
individual da JBS USA 
também é forte, devi-
do à sua liderança nos 
EUA, nos segmentos 
de carnes bovina, suína 
e de aves, bem como no 
de alimentos proces-
sados. A empresa tem 
diversificação geográfi-
ca e forte presença na 

América do Norte, na 
Austrália, no Canadá e 
na Europa. No período 
de 12 meses encerrado 
em março de 2022, seu 
Ebitda totalizou US$ 
7,6 bilhões e seu índice 
dívida líquida/Ebitda, 
1,3 vez, o que está em 
linha com o IDR ‘BBB-
’. O vínculo da JBS USA 
com sua controladora, 
JBS, é forte, assim co-
mo os incentivos legais, 
operacionais e estraté-
gicos de suporte, pela 
Metodologia de Vín-
culo Entre Ratings de 
Controladoras e Sub-
sidiárias. A JBS USA é 
indireta e integralmen-
te controlada pela JBS, 
de quem representa a 
maior parte das receitas 
consolidadas. “As notas 
da JBS USA são garan-
tidas pela controladora, 
que mantém controle 
sobre os negócios e as 
estratégias financeiras 
da controlada”, destaca 
o relatório da Fitch.

Proteínas

As vantagens compe-
titivas da JBS resultam 
de sua diversificação 
geográfica e de prote-
ínas, da ampla escala 
de suas operações, do 
acesso aos mercados de 
exportação a partir do 
Brasil e dos EUA e da 
relação de longo prazo 
com fazendeiros, clien-
tes e distribuidores. Em 
2022, segundo o De-
partamento de Agricul-
tura dos EUA, a produ-
ção de carne bovina nos 

EUA deve permanecer 
estável, a de carne su-
ína, diminuir 2,3% e a 
de carne de frango, au-
mentar 1,2%.

Governança
segue fraca

O relatório destacou 
que os ratings da JBS 
continuam limitados 
pela fraca estrutura de 
governança corporati-
va, devido aos acionis-
tas controladores (J&F 
e FIP Formosa) possuí-
rem 48% de suas ações. 
Isto tem impacto ne-
gativo na classificação, 
uma vez que o perfil de 
rating em base individu-
al e o perfil financeiro 
da JBS condizem com 
a categoria de rating 
‘BBB’, considerando 
seu porte, a diversifica-
ção, a baixa alavanca-
gem e a capacidade de 
geração de FCF em 
comparação com pa-
res internacionais, co-
mo a Tyson Foods Inc. 
(BBB/Estável).

A família Batista con-
tinua envolvida admi-
nistrativa e operacio-
nalmente no grupo e, 
assim, define, na visão 
da Fitch, o direciona-
mento estratégico da 
companhia. A J&F 
ainda está sendo inves-
tigada pela Comissão 
de Valores Mobiliários 
(CVM), estando sujei-
ta a processos por su-
postas violações da le-
gislação societária e de 
valores mobiliários no 
Brasil.
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INVESTPREV SEGURADORA S.A.
CNPJ nº 42.366.302/0001-28 - NIRE Nº 35300538757

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

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

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

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

Uma notícia repli-
cada pela BBC 
nesta segunda-

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

O título foi conquistado 
em fevereiro, quando a co-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Assine o jornal Monitor Mercantil (21) 3849-6444

Três perguntas: crédito online – empréstimos pessoais e BNPL
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Marcelo Ramalho, 
CEO da Provu, 

sobre a fintech de crédito e 
seus dois produtos: os em-
préstimos pessoais e o Pro-
vu Parcelado, a operação de 
BNPL (Buy Now Pay Later 
/ Compre Agora Pague De-
pois) da startup.

O que faz a Provu?
A Provu é uma fintech de 

crédito que tem dois produ-
tos: o BNPL, que se consti-
tui num meio de pagamen-
to, e o empréstimo pessoal. 
Ela surgiu em 2015 com o 
propósito de revolucionar o 
crédito no Brasil, tentando 
fazer isso através de taxas 
mais justas e personalizadas 
do que a população tinha 
acesso através das gran-
des instituições financeiras. 
Desde então, nós já atende-
mos mais de 100 mil clien-
tes e concedemos mais de 
R$ 800 milhões em crédito.

Nós ainda temos o em-
préstimo pessoal, que é o 
nosso produto mais antigo, 
mas hoje o nosso foco está 
no Provu Parcelado, o nos-
so BNPL. Nós somos um 
dos pioneiros nesse tipo de 
crediário digital no Brasil, 
parcelando compras em até 
24x e atendendo a parte da 
população que não conse-
gue consumir online, seja 
por não ter um cartão de 
crédito ou por não ter limi-
te para fazer a compra, seja 

por não ter um financia-
mento associado (exemplo: 
a pessoa não tem recursos 
para pagar à vista o boleto 
emitido pelo e-commerce).

Com esse produto, nós 
acabamos sendo uma solu-
ção para o próprio varejista, 
que consegue oferecer mais 
uma forma de pagamento, 
atingindo um público que 
muitas vezes não estava 
consumindo com ele. Um 
público com limite de cré-
dito mais baixo, muitas ve-
zes desbancarizado. Com 
isso, o varejista aumenta su-
as vendas e seu ticket, rece-
bendo os recursos à vista e 
sem taxa, e oferecendo uma 
solução de parcelamento 
para o cliente.

As nossas operações não 
têm garantia, apesar de nós 
não termos, muitas vezes, 
um relacionamento prévio 
com os nossos clientes. Pa-
ra concedermos os créditos, 
nós buscamos ir além dos da-
dos tradicionais. Obviamen-
te, nós consumimos dados 
de bureaus, como scores de 
crédito e negativações, mas 
complementamos isso com 
dados comportamentais, co-
mo de fontes oficiais como 
o Bacen, e dados demográfi-
cos. Nós também utilizamos 
dados alternativos forneci-
dos pelos próprios clientes, 
como informações de celu-
lares. Assim, nós formamos 
um perfil para determinar 
o risco de crédito daquele 
cliente, oferecendo uma taxa 
de juros mais adequada a ele.

Nós focamos em pesso-
as físicas, e não em pessoas 
jurídicas, apesar de existir 
mercado nos dois lados. 
O mercado de crédito no 
Brasil tem demanda, neces-
sidades e oportunidades, 
mas essa decisão se deve a 
uma questão de missão da 
Provu, que aprendeu a tra-
balhar com a concessão de 
crédito para pessoa física.

Cabe ressaltar que nós 
não fazemos peer-to-peer. 
A Provu sempre trabalhou 
com uma estrutura de secu-
ritização através de FIDC. 
Inclusive, o nosso FIDC 
recebeu um aporte no final 
do ano passado do Gold-
man Sachs. Hoje, todas as 
nossas operações de crédito 
são financiadas pelos recur-
sos alocados nesse FIDC.

Como tem sido a de-
manda por empréstimos 
pessoais?

O que estamos vendo é 
uma variação dos usos dos 
recursos obtidos através de 
empréstimos pessoais. Em 
alguns momentos da pan-
demia, nós vimos o aumen-
to desses empréstimos para 
a realização de reformas nas 
residências.

Depois disso, com o ar-
refecimento da pandemia, 
nós vimos o aumento do 
uso dos recursos para in-
vestimento no negócio 
próprio, seja pelo pequeno 
empreendedor, pela pessoa 
que resolveu sair da vida 
corporativa ou pela pessoa 

que teve a sua empregabili-
dade afetada pela pandemia 
e resolveu empreender. Co-
mo o acesso ao crédito para 
pessoa jurídica é muito di-
fícil no Brasil, muitas vezes 
as pessoas buscam esses re-
cursos na pessoa física.

Esses são exemplos de 
variação de uso ao longo 
do tempo. Obviamente, um 
dos principais motivos para 
se buscar um empréstimo 
pessoal é a reestruturação 
de dívida, quando se troca 
uma dívida mais cara por 
uma dívida mais barata. Es-
se é o principal modelo que 
foi trazido pelas fintechs.

Dívidas de cheque especial 
e rotativo do cartão de cré-
dito são muito caras, então 
faz sentido a pessoa pegar 
um empréstimo pessoal com 
custo menor e taxa mais ade-
quada para quitá-las, conse-
guindo reorganizar a sua vida 
financeira de uma maneira 

mais racional. Trata-se de 
uma medida de controle.

Como você tem visto o 
crescimento do BNPL no 
Brasil?

O BNPL, apesar de ser 
uma operação nova fora do 
Brasil, já existia aqui com 
outro nome: crediário. Ele 
é a roupagem digital desse 
crediário, tanto que aqui nós 
chamamos, muitas vezes, o 
BNPL de crediário online.

Para comprar itens de 
maior valor como uma gela-
deira, um celular ou um ele-
trônico, grande parte da po-
pulação não tem condições 
de pagar à vista, precisando 
recorrer a financiamentos 
ou parcelamentos no cartão 
de crédito.

O BNPL atende à popu-
lação para a qual o financia-
mento é a única opção para o 
consumo desses itens, e que, 
tradicionalmente, sempre 

foi atendida pelo crediário 
de loja, principalmente de 
grandes varejistas. A ques-
tão é que você tem toda uma 
gama de pequenos varejistas 
que não tem condições de 
oferecer um produto como 
esse e que acabam perden-
do vendas e competitividade 
em relação aos grandes.

A tecnologia permitiu ga-
nhar capilaridade e atender 
a todos esses públicos, seja 
num canal online, seja numa 
operação física, como nós 
estamos começando a fazer.

A diferença entre o BN-
PL e o empréstimo pessoal 
é que no primeiro o dinhei-
ro não passa pelas mãos do 
consumidor, indo direto 
para o varejista. No segun-
do, os recursos vão para a 
conta do cliente. No BNPL, 
a Provu faz o financiamen-
to e recebe o pagamento do 
consumidor, ou seja, ele é 
um recurso direcionado.
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AUSTRAL RESSEGURADORA S.A.
CNPJ/ME 11.536.561/0001-26 / NIRE 33.3.0029245-4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2021. 1. DATA, 
HORA E LOCAL: Às 10 horas do dia 02 de dezembro de 2021, na sede social da Austral Resseguradora S.A., 
localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Bartolomeu Mitre, n.º 336, sala 401, 
Leblon, CEP 22.431- 002 (“Companhia”). 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de con-
vocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das 
S/A”), tendo em vista a presença do único acionista da Companhia, conforme assinaturas constantes do livro de re-
gistro de presença de acionistas. 3. MESA: Presidente: Sr. Bruno de Abreu Freire. Secretário: Sr. Arthur Farme 
d’Amoed Neto. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) o exame, a discussão e a aprovação do “Instrumento Parti-
cular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Austral Resseguros Especiais S.A. pela Austral Resseguradora 
S.A.”, celebrado nesta data pelas administrações da Companhia e da Austral Resseguros Especiais S.A., socie-
dade por ações de capital fechado, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida 
Bartolomeu Mitre, n.º 336, sala 401, Leblon, CEP 22.431-002, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o n.º 13.641.418/0001-20, com seus atos constitutivos devidamente arqui-
vados perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA) sob o NIRE 33.300.301.313 (“Austral 
Resseguros”), o qual consubstancia as justificativas, os termos, as cláusulas e as condições da incorporação da 
Austral Resseguros pela Companhia (“Protocolo e Justificação”); (ii) a ratificação da nomeação da Account Asses-
sores S/S Ltda., sociedade simples limitada, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida 
Andrômeda, n.º 885, 35º andar, sala 3523, Alphaville, CEP 06473-000, devidamente inscrita no Conselho Regional 
de Contabilidade de São Paulo sob o n.º 2SP017202/O-2 e no CNPJ/ME sob o n.º 96.513.015/0001-22 (“Empresa 
Avaliadora”), como empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação do valor patrimonial 
contábil do acervo líquido da Austral Resseguros a ser incorporado pela Companhia (“Laudo de Avaliação”); (iii) o 
Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Avaliadora; (iv) a incorporação da Austral Resseguros pela Companhia, 
nos termos e condições do Protocolo e Justificação (“Incorporação”); (v) o aumento de capital social da Companhia, 
a ser realizado em decorrência da Incorporação, com a correspondente alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia; e (vi) a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos neces-
sários à efetivação das deliberações tomadas na presente assembleia geral. 5. DELIBERAÇÕES: Instalada a as-
sembleia geral nos termos da lei, após discussões e debates sobre as matérias constantes da ordem do dia, o único 
acionista da Companhia, representando a totalidade do capital social da Companhia, deliberou, por unanimidade e 
sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: 5.1. Aprovar a lavratura da ata na forma de sumário, conten-
do transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme dispõe o artigo 130, §1º, da Lei das S/A. 5.2. Aprovar o 
Protocolo e Justificação, o qual consubstancia as justificativas, os termos, as cláusulas e as condições da Incorpora-
ção, e cujo instrumento particular passa a fazer parte integrante desta ata como seu Anexo I. 5.3. Ratificar e aprovar 
a nomeação e contratação da Empresa Avaliadora para a elaboração do Laudo de Avaliação, consoante o disposto 
no artigo 226 da Lei das S/A, na qualidade de empresa especializada contratada para a elaboração do Laudo de 
Avaliação, o qual avalia o valor patrimonial contábil do acervo líquido da Austral Resseguros, composto pela totalida-
de dos elementos ativos e passivos escriturados, avaliados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
5.3.1. Nos termos da legislação vigente, a Empresa Avaliadora oportunamente declarou: (i) não ser titular, direta ou 
indiretamente, de qualquer valor mobiliário ou derivativo referenciado em valor mobiliário de emissão da Austral 
Resseguros ou da Companhia; (ii) não ter conflito de interesses que lhe diminua a independência necessária ao 
desempenho de suas funções; e (iii) que não teve, por parte dos controladores e administradores da Austral Resse-
guros ou da Companhia, qualquer tipo de limitação à realização dos trabalhos necessários. 5.3.2. Consignar que foi 
fixado o critério de avaliação do valor patrimonial contábil para a avaliação do acervo líquido da Austral Resseguros 
a ser vertido para a Companhia, em decorrência da implementação da Incorporação. 5.3.3. Consignar que foi adota-
da como data-base para avaliação contábil do acervo líquido da Austral Resseguros o dia 31 de outubro de 2021 
(“Data-Base”). 5.3.4. Consignar que o Laudo de Avaliação foi fundamentado no balanço patrimonial da Austral Res-
seguros levantado na Data-Base e considerou os eventos subsequentes à Data-Base descritos e especificados no 
Laudo de Avaliação. 5.4. Aprovar o Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Avaliadora, o qual constitui o Anexo 
6.3 do Protocolo e Justificação. 5.4.1. Conforme demonstrado no Laudo de Avaliação, a Empresa Avaliadora con-
cluiu, com base nos trabalhos efetuados, que o valor de R$ 86.906.341,34 (oitenta e seis milhões, novecentos e seis 
mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos) representa, em todos os aspectos relevantes, o valor 
patrimonial contábil do acervo líquido da Austral Resseguros a ser incorporado pela Companhia, já considerando e 
levando em conta os eventos subsequentes à Data-Base, conforme detalhados e descritos no Laudo de Avaliação 
(“Acervo Líquido Incorporado”). 5.5. Aprovar a Incorporação, nos exatos termos e condições previstos no Protocolo 
e Justificação, com a consequente extinção da Austral Resseguros e versão do Acervo Líquido Incorporado para a 
Companhia. 5.5.1. Consignar que será vertida para a Companhia, a título universal e sem solução de continuidade, 
a totalidade dos elementos patrimoniais, ativos e passivos, integrantes do patrimônio da Austral Resseguros, os 
quais serão transferidos para a Companhia nos termos do Protocolo e Justificação. 5.5.2. Tendo em vista a aprova-
ção da Incorporação, a Companhia sucederá a Austral Resseguros, a título universal e sem solução de continuidade, 
em relação aos bens, direitos, pretensões, faculdades, poderes, imunidades, ações, deveres, obrigações, sujeições, 
ônus, responsabilidades e exceções de titularidade da Austral Resseguros ora incorporados pela Companhia. 5.5.3. 
Consignar que, observados os eventos subsequentes mencionados no Laudo de Avaliação (cujos efeitos já foram 
considerados para determinar o valor do Acervo Líquido Incorporado), a Companhia assumirá, absorverá e suporta-
rá integralmente as variações patrimoniais relativas ao patrimônio líquido da Austral Resseguros que ocorrerem entre 
a Data-Base e a data da efetiva realização da Incorporação, observado que tanto as variações patrimoniais positivas 
quanto as variações patrimoniais negativas que ocorrerem entre a Data-Base e a data da efetiva realização da Incor-
poração serão reconhecidas no patrimônio líquido da Companhia, conforme aplicável, nos termos do Protocolo e 
Justificação. 5.6. Por força da Incorporação, aprovar o aumento de capital social da Companhia no valor do Acervo 
Líquido Incorporado, um aumento, portanto, no valor total de R$ 86.906.341,34 (oitenta e seis milhões, novecentos 
e seis mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos), de modo que o capital social da Companhia 
passará dos atuais R$ 251.763.184,06 (duzentos e cinquenta e um milhões, setecentos e sessenta e três mil, cento 
e oitenta e quatro reais e seis centavos), para R$ 338.669.525,40 (trezentos e trinta e oito milhões, seiscentos e 
sessenta nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos). 5.6.1. Em decorrência da Incorporação e 
do aumento de capital social ora aprovados, a Companhia emite 79.940.095 (setenta e nove milhões, novecentas e 
quarenta mil e noventa e cinco) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, as quais são atribuídas 
neste ato à única acionista da Austral Resseguros, Austral Participações S.A., sociedade por ações de capital fe-
chado, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 14.105.758/0001-07 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na 
JUCERJA sob o NIRE 33.3.0029883-5, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Aveni-
da Bartolomeu Mitre, n.º 336, sala 401, Leblon, CEP 22.431-002 (“Acionista da Austral Resseguros”) e integralizadas 
mediante versão do Acervo Líquido Incorporado à Companhia. 5.6.2. Em decorrência da Incorporação e do aumento 
de capital social ora aprovados, aprovar a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que 
passará a vigorar de acordo com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital social é de R$ 338.669.525,40 
(trezentos e trinta e oito milhões, seiscentos e sessenta nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta centa-
vos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 313.597.651 (trezentas e treze milhões, quinhentas e noventa 
e sete mil, seiscentas e cinquenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 5.6.3. Em razão da 
presente deliberação, aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar conforme texto 
constante no Anexo II desta ata, tendo sido sua publicação dispensada por aprovação dos acionistas. 5.7. Por fim, 
autorizar os administradores a praticarem todos os atos necessários para efetivar as deliberações tomadas acima, 
inclusive, mas sem limitação, assinar todos e quaisquer documentos e proceder a todos os registros e averbações 
nos órgãos públicos e entes privados, bem como realizar todas as publicações que se façam necessárias para tal 
fim. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, na 
forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o §1º do artigo 130 da Lei das S/A, a qual, depois de lida e 
achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes. Mesa: Bruno de Abreu Freire – Presidente; Arthur Farme 
d’Amoed Neto – Secretário. Acionista Presente: Austral Participações S.A., representada na forma de seu Estatuto 
Social. Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2021. Certifico que esta ata confere com a original, lavrada em livro 
próprio. Mesa: Bruno de Abreu Freire - Presidente; Arthur Farme d'Amoed Neto - Secretário. Certidão: Jucerja 
reg. sob o nº 00004875341 em 05/05/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2021
1. DATA, HORA E LOCAL: Às 9:00 horas do dia 02 de dezembro de 2021, na sede social da Austral Resseguros 
Especiais S.A., localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Bartolomeu Mitre, n.º 
336, sala 401, Leblon, CEP 22.431-002 (“Companhia”). 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as 
formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 
alterada (“Lei das S/A”), tendo em vista a presença do único acionista da Companhia, conforme assinaturas 
constantes do livro de registro de presença de acionistas. 3. MESA: Presidente: Sr. Bruno de Abreu Freire; Secretário: 
Sr. Arthur Farme d’Amoed Neto. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) o exame, discussão e ratificação da 
celebração do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Austral Resseguros Especiais 
S.A. pela Austral Resseguradora S.A.”, pelas administrações da Austral Resseguradora S.A., sociedade anônima 
de capital fechado, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Bartolomeu Mitre, 
n.º 336, sala 401, Leblon, CEP 22.431-002, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 11.536.561/0001-26 e com seus atos 
constitutivos devidamente arquivados perante a JUCERJA sob o NIRE 33.3.0029245-4 (“Austral Resseguradora”) e 
da Companhia, o qual consubstancia as justificativas, os termos, as cláusulas e as condições da incorporação da 
Companhia pela Austral Resseguradora (“Protocolo e Justificação”); (b) a ratificação da nomeação e contratação da 
Account Assessores S/S Ltda., sociedade simples limitada, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, 
na Avenida Andrômeda, n.º 885, 35º andar, sala 3523, Alphaville, CEP 06473-000, devidamente inscrita no Conselho 
Regional de Contabilidade de São Paulo (CRC/SP) sob o n.º 2SP017202/O-2 e no CNPJ/ME sob o n.º 
96.513.015/0001-22 (“Empresa Avaliadora”) como empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de 
avaliação do valor patrimonial contábil do acervo líquido da Companhia a ser incorporado pela Austral Resseguradora 
(“Laudo de Avaliação”); (c) o Laudo de Avaliação, elaborado pela Empresa Avaliadora; (d) a incorporação da 
Companhia pela Austral Resseguradora, nos termos e condições do Protocolo e Justificação (“Incorporação”), com 
a consequente extinção da Companhia; e (e) a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos 
os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nesta assembleia, caso aprovadas. 5. DELIBERAÇÕES: 
Instalada a assembleia geral nos termos da lei, após discussões e debates sobre as matérias constantes da ordem 
do dia, o único acionista da Companhia, representando a totalidade do capital social da Companhia, deliberou, por 
unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: 5.1. Aprovar a lavratura da ata na forma de 
sumário, contendo transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme dispõe o artigo 130, §1º, da Lei das S/A. 
5.2. Aprovar o Protocolo e Justificação, o qual consubstancia as justificativas, os termos, as cláusulas e as condições 
da Incorporação, e cujo instrumento particular passa a fazer parte integrante desta ata como seu Anexo I. 5.3. 
Ratificar e aprovar a nomeação e contratação da Empresa Avaliadora para a elaboração do Laudo de Avaliação, 
consoante o disposto no artigo 226 da Lei das S/A, na qualidade de empresa especializada contratada para a 
elaboração do Laudo de Avaliação, o qual avalia o valor patrimonial contábil do acervo líquido da Companhia, 
composto pela totalidade dos elementos ativos e passivos escriturados, avaliados de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. 1.1.1. Nos termos da legislação vigente, a Empresa Avaliadora oportunamente 
declarou: (i) não ser titular, direta ou indiretamente, de qualquer valor mobiliário ou derivativo referenciado em valor 
mobiliário de emissão da Austral Resseguradora ou da Companhia; (ii) não ter conflito de interesses que lhe diminua 
a independência necessária ao desempenho de suas funções; e (iii) que não teve, por parte dos controladores e 
administradores da Austral Resseguradora ou da Companhia, qualquer tipo de limitação à realização dos trabalhos 
necessários. 1.1.2. Consignar que foi fixado o critério de avaliação do valor patrimonial contábil para a avaliação do 
acervo líquido da Companhia a ser vertido para a Austral Resseguradora, em decorrência da implementação da 
Incorporação. 1.1.3. Consignar que foi adotada como data-base para avaliação contábil do acervo líquido da 
Companhia o dia 31 de outubro de 2021 (“Data-Base”). 1.1.4. Consignar que o Laudo de Avaliação foi fundamentado 
no balanço patrimonial da Companhia levantado na Data-Base e considerou os eventos subsequentes à Data-Base 
descritos e especificados no Laudo de Avaliação. 5.4. Aprovar o Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa 
Avaliadora, o qual constitui o Anexo 6.3 do Protocolo e Justificação. 1.1.1. Conforme demonstrado no Laudo de 
Avaliação, a Empresa Avaliadora concluiu, com base nos trabalhos efetuados, que o valor de R$ 86.906.341,34 
(oitenta e seis milhões, novecentos e seis mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos) representa, 
em todos os aspectos relevantes, o valor patrimonial contábil do acervo líquido da Companhia a ser incorporado pela 
Austral Resseguradora, já considerando e levando em conta os eventos subsequentes à Data-Base, conforme 
detalhados e descritos no Laudo de Avaliação (“Acervo Líquido Incorporado”). 1.1.2. Consignar que, observados os 
eventos subsequentes mencionados no Laudo de Avaliação (cujos efeitos já foram considerados para determinar o 
valor do Acervo Líquido Incorporado), a Austral Resseguradora assumirá, absorverá e suportará integralmente as 
variações patrimoniais relativas ao patrimônio líquido da Companhia que ocorrerem entre a Data-Base e a data da 
efetiva realização da Incorporação, observado que tanto as variações patrimoniais positivas quanto as variações 
patrimoniais negativas que ocorrerem entre a Data-Base e a data da efetiva realização da Incorporação serão 
reconhecidas no patrimônio líquido da Austral Resseguradora, conforme aplicável, nos termos do Protocolo e 
Justificação. 5.5. Aprovar a Incorporação, nos exatos termos e condições previstos no Protocolo e Justificação, com 
a versão do Acervo Líquido Incorporado da Companhia para a Austral Resseguradora e a consequente extinção da 
Companhia. 1.1.1. Consignar que, tendo em vista a incorporação ora aprovada, e sujeita à aprovação pelos 
acionistas da Austral Resseguradora, fica a Companhia extinta por incorporação de pleno direito e para todos os fins, 
não sendo necessária a adoção de procedimento de liquidação ou dissolução. 1.1.2. Consignar que, nos termos do 
artigo 227 da Lei das S/A, a Austral Resseguradora sucederá a Companhia a título universal, em todos os bens, 
direitos, pretensões, faculdades, poderes, imunidades, ações, exceções, deveres, obrigações, sujeições, ônus e 
responsabilidades de titularidade da Companhia, sejam estes patrimoniais ou não. 1.1.3. A certidão da incorporação 
passada pelo Registro de Empresas Mercantis será documento hábil para o registro e a averbação, nos registros 
públicos e privados competentes, da sucessão universal da Companhia pela Austral Resseguradora em todos os 
bens, direitos, pretensões, faculdades, poderes, imunidades, ações, exceções, deveres, obrigações, sujeições, ônus 
e responsabilidades integrantes ou relacionados à incorporação da Companhia pela Austral Resseguradora. 5.6. 
Autorizar os administradores da Companhia a tomarem todas as medidas necessárias para efetivar e cumprir as 
deliberações ora tomadas, inclusive, mas sem limitação, assinar todos e quaisquer documentos e proceder a todos 
os registros e averbações nos órgãos públicos e entes privados, bem como realizar todas as publicações que se 
façam necessárias para tal fim. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e 
lavrada a presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o §1º do artigo 130 da Lei das S/A, 
a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Mesa: Bruno de Abreu Freire – Presidente; 
Arthur Farme d’Amoed Neto – Secretário. Acionista Presente: Austral Participações S.A., representada na forma 
de seu Estatuto Social. Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2021. Certifico que esta ata confere com a original, 
lavrada em livro próprio. Mesa: Bruno de Abreu Freire - Presidente; Arthur Farme d’Amoed Neto - Secretário. 
Certidão: Jucerja reg. sob o nº 00004875343 em 05/05/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Brasil corre risco de desabastecimento de diesel
Alerta foi feito inclusive pela direção da Petrobras 

“O risco de de-
sabastec i -
mento de 

diesel no mercado interno, 
conforme alertado pela FUP 
e reconhecido pela direção 
da Petrobras, poderia ser 
evitado, se a gestão da com-
panhia não tivesse adotado a 
política equivocada de redu-
zir a capacidade de utilização 
das refinarias brasileiras, e 
não concluir obras importan-
tes no setor”, ressaltou, nesta 
sexta-feira, Deyvid Bacelar, 
coordenador-geral da Fede-
ração Única dos Petroleiros 
(FUP), sobre a informação 
publicada pelo Monitor Mer-
cantil.

Alertas vêm sendo feitos 

com mais ênfase nos últi-
mos dias, pois é prevista es-
cassez de oferta no merca-
do internacional e baixa dos 
estoques mundiais. Fontes 
do mercado acreditam que 
o perigo de desabasteci-
mento já ocorra já no início 
do segundo semestre. As 
ações da estatal fecharam 
com sensíveis recuo nesta 
sexta-feira: PET 3 cotada a 
R$ 33,74 registrou baixa de 
4,17% e PET 4 R$ 30,60 (- 
4,76%).   

Em ofício enviado à 
Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP), o 
presidente da Petrobras, 
José Mauro Coelho, alerta 

sobre o “elevado risco de 
desabastecimento de die-
sel”. A decisão de comuni-
car oficialmente o governo 
foi tomada em reunião do 
Conselho de Administra-
ção da estatal na última 
terça-feira (25), depois de 
um longo debate sobre o 
tema.

Segundo Bacelar, a priva-
tização de refinarias, como 
a Landulpho Alves ( Rlam), 
na Bahia, agrava, ainda mais, 
o quadro, pois o comprador 
privado, no caso o fundo 
árabe Mubadala, tem  auto-
nomia para definir seu mix 
de produção de acordo com 
seus  interesses próprios de 
rentabilidade. 

Os importadores estão 
igualmente pessimistas. O 
presidente da Associação 
Brasileira dos Importado-
res de Combustíveis (Abi-
com), Sérgio Araújo, disse 
em entrevistas que o Brasil 
não vai passar imune à es-
cassez global do produto, 
principalmente se a Petro-
bras não alinhar seus preços 
aos do exterior. Na opinião 
dele, a defasagem de quinta-
feira (26) estava baixa (2%), 
mas é sensível à variação do 
dólar e oscila, tanto que em 
8 de março, por exemplo, 
chegou a 28%.

Na opinião dele, a Petro-
bras e importadores estão 
aproveitando o máximo pa-

ra ganhar muito dinheiro. 
“Os níveis de estoques de 
diesel no Brasil estão bai-
xando, devido à maior velo-
cidade de vendas e objetivo 
de ampliar receitas”.

O preço de paridade de 
importação (ppi) foi calcu-
lado usando como referên-
cia os valores para gasolina, 
óleo diesel, câmbio, RVO 
e frete marítimo no fecha-
mento do mercado no dia 
26/05/2022.

Apesar da pequena re-
dução do câmbio, os pre-
ços de referência do óleo 
diesel e da gasolina no 
mercado internacional fe-
charam em alta no dia de 
ontem. Os cenários das 

defasagens tanto para ga-
solina como para o óleo 
diesel afastaram-se da pa-
ridade, o que inviabiliza 
parte das operações de im-
portação.  Defasagem mé-
dia de -4% no óleo diesel e 
de -6% para a gasolina.

Ptax fechou com ligei-
ra redução na sessão de 
quinta-feira, operando em 
patamar elevado e pres-
sionando os preços do-
mésticos dos produtos im-
portados. Fechamento em 
R$4,79U$. A oferta aper-
tada segue pressionando 
os preços futuros. No mo-
mento, futuros do Brent 
são negociados acima dos 
U$114/bbl.

Rio: Uso de energia solar dobrou no estado nos últimos 12 meses

O número de sis-
temas instalados 
de energia solar 

em telhados, fachadas e 
pequenos terrenos dobrou 
no Estado do Rio de Ja-
neiro nos últimos 12 me-

ses, segundo mapeamento 
da Win, distribuidora de 
equipamentos fotovoltai-
cos.De acordo com o le-
vantamento, feito com base 
nos dados da Associação 
Brasileira de Energia So-

lar Fotovoltaica (Absolar), 
o volume de conexões da 
geração própria de energia 
a partir da fonte solar no 
território fluminense saltou 
de 27 mil em maio de 2021 
para 57 mil neste mês, um 

crescimento de 114%.
Atualmente, o Estado do 

Rio de Janeiro possui 421,6 
MW de energia solar em 
operação nas residências, 
comércios, indústrias, pro-
priedades rurais e prédios 

públicos, ante os 251 MW 
verificados em maio do ano 
passado. O volume de in-
vestimento acumulado no 
estado também cresceu nos 
últimos 12 meses, de R$ 1,3 
bilhão em maio de 2021 para 

R$ 2,3 bilhões neste mês. O 
setor solar também é respon-
sável pela geração de mais de 
12,6 mil empregos no estado 
e pela arrecadação de mais de 
R$ 525,3 milhões aos cofres 
públicos.
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CONCESSÃO DE LICENÇA
INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA, CNPJ 42.565.697/0011-60, 
torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS, através do processo n° 
26/510.239/2017, a Licença Ambiental Municipal LMO N°003016/2022 
com validade de 120 meses, a contar a partir da data de emissão em 
11/04/2022, para LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE DERIVADOS DE PE-
TRÓLEO no endereço Rua Barreiros, 1214 – Ramos, Rio de Janeiro/RJ.

SINTUR  - SINDICATO DOS TRABALHADORES E PROFISSIONAIS 
DE TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Rua Sete de Setembro, 98 – Cob 01 e 02
Edital de Convocação- O SINTUR - Sindicato dos Trabalhadores e 
Profissionais de Turismo do Estado do Rio de Janeiro,  de acordo 
com art. 16 Capítulo I, Título III do Estatuto, convoca os trabalhadores da 
empresa TurisRio - Cia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro,  para  
Assembléia Geral Extraordinária no dia 02/06/2022, às 12:00 horas em 
primeira convocação com a presença de 2% dos sócios, e em segunda 
com qualquer número às 12:30 horas, na sede do SINTUR, situado à Rua 
Sete de Setembro, nº98 – COB 01 e 02 - Centro - RJ, com a seguinte ordem 
do dia:  a) discussão e decisão sobre as Ações Civis Publicas movidas 
contra a TurisRio; b) assuntos gerais.  Rio de Janeiro, 27 de maio de 2022. 

Fabricio Santos Guimarães- Presidente- SINTUR.

GIPAR S.A.
CNPJ nº 02.260.956/0001-58 

NIRE nº 3330016729-3
Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Gipar S.A. 
(“Companhia”), realizadas em 29 de abril de 2022, lavrada na forma de 
sumário. 1. Data, hora e local: Aos 29 dias do mês de abril de 2022, às 
16h00, de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma Microsoft 
Teams, disponibilizado pela Companhia, com sede na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia Botafogo, nº 228, sala 1301, 
Botafogo, CEP: 22.250-906, nos termos da instrução normativa DREI nº 79, 
de 14 de abril de 2020, com a dispensa da gravação da videoconferência 
ante a presença de acionistas representando a totalidade do capital social 
da Companhia, com os votos proferidos via e-mail que foram arquivados na 
sede da Companhia. 2. Convocação e Presenças: Dispensada na forma 
do art. 124, §4º, em virtude da presença de acionistas representando a to-
talidade do capital social da Companhia, conforme se verifica das assinatu-
ras no “Livro de Presença de Acionistas”. Presente também o Diretor da 
Companhia, Sr. Maurício Perez Botelho. 3. Mesa: Presidente, o Sr. Maurí-
cio Perez Botelho, e Secretário, o Sr. Guilherme Fiuza Muniz. 4. Delibera-
ções: Pela única acionista representando a totalidade do capital votante da 
Companhia presentes às assembleias gerais ordinária e extraordinária 
(“Assembleias”), foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimida-
de: 4.1. Em Assembleia Geral Ordinária: 4.1.1. Autorizar a lavratura da 
ata a que se refere esta Assembléia em forma de sumário, bem como sua 
publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos ter-
mos do art. 130 e seus §§, da Lei nº 6.404/76. 4.1.2. Aprovar, por unanimi-
dade dos acionistas titulares de ações ordinárias, depois de examinados e 
discutidos, o relatório anual e as contas da administração, bem como as 
demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2021, os quais foram publicados em 30 de março de 2022, 
no Jornal “Monitor Mercantil”, na forma impressa na página 15 e na forma 
digital na mesma data, tendo sido dispensada a publicação dos anúncios 
aos quais se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76, na forma de seu §5º. 4.1.3. 
Aprovar, por unanimidade dos acionistas titulares de ações ordinárias, o 
lucro líquido constante das demonstrações financeiras aprovadas, no valor 
de R$ 857.945.832,96 (oitocentos e cinquenta e sete milhões, novecentos 
e quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta e dois reais e noventa e seis cen-
tavos). 4.1.4. Aprovar, por unanimidade dos acionistas titulares de ações 
ordinárias, a destinação do lucro líquido da seguinte forma: (i) R$ 
42.897.291,65 (quarente e dois milhões, oitocentos e noventa e sete mil, 
duzentos e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos) para a reserva 
legal; (ii) R$ 216.609.350,14 (duzentos e dezesseis milhões, seiscentos e 
nove mil, trezentos e cinquenta reais e quatorze centavos) para o pagamen-
to dos dividendos, sendo: (ii.1) R$ 17.129.619,75 (dezessete milhões, cento 
e vinte e nove mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos) 
de dividendos prioritários previstos no estatuto social da Companhia já pa-
gos aos acionistas detentores das ações preferenciais classe “A” e “B”; 
 (ii.2) R$ 45.154.215,99 (quarenta e cinco milhões, cento e cinquenta e qua-
tro mil, duzentos e quinze reais e noventa e nove centavos) para o paga-
mento de dividendos para as ações ordinárias, já integralmente quitados; 
(ii.3) o saldo remanescente  dos dividendos no montante de a R$ 
154.325.514,40 (cento e cinquenta e quatro milhões, trezentos e vinte e 
cinco mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta centavos) não serão dis-
tribuídos nos termos do art. 202, §§ 4º e 5º da Lei n.º 6.404/76, e serão 
destinados para reserva especial de dividendos, que se não absorvidos por 
prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendo 
assim que o permitir a situação financeira da Companhia; e (iii) R$ 
598.439.191,17 (quinhentos e noventa e oito milhões, quatrocentos e trinta 
e nove mil, cento e noventa e um reais e dezessete centavos) serão desti-
nados para a reserva de retenção de lucros conforme o Orçamento de Ca-
pital proposto pela administração da Companhia e ora aprovado, cuja cópia, 
numerada e autenticada pela mesa, fica arquivada na Companhia como 
doc. 1. 4.1.5. Eleger, por unanimidade dos acionistas titulares de ações or-
dinárias, para os cargos de membros da Diretoria da Companhia, todos com 
mandato de 1 (um) ano: (i) Ricardo Perez Botelho, brasileiro, solteiro, en-
genheiro, portador da carteira de identidade nº 04076607-3 – IFP/RJ, e do 
CPF nº 738.738.027-91, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janei-
ro, com escritório na Praia Botafogo, nº 228, sala 1301, Botafogo, CEP: 
22.250-906, Rio de Janeiro – RJ, como Diretor; (ii) Maurício Perez Bote-
lho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 
04066824-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 
738.738.107-00, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Ja-
neiro, com escritório na Praia Botafogo, nº 228, sala 1301, Botafogo, CEP: 
22.250-906, Rio de Janeiro – RJ, como Diretor; e (iii) Patricia Perez Bote-
lho, brasileira, casada, empresária, portadora da carteira de identidade nº 
04.076.159-5, expedida pelo IFP, inscrita no CPF/MF sob o nº 001.090.647-
98, com escritório na Praia Botafogo, nº 228, sala 1301, Botafogo, CEP: 
22.250-906, Rio de Janeiro – RJ, como Diretora. 4.1.6. Os Diretores eleitos 
declararam que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena crimi-
nal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, con-
forme previsto pelo § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76. Os Diretores eleitos 
serão investidos nos cargos mediante a assinatura dos termos de posse a 
serem lavrados no livro de atas de reuniões de diretoria da Companhia. 4.2. 
Em Assembleia Geral Extraordinária: 4.2.1. Autorizar a lavratura da ata a 
que se refere esta Assembléia em forma de sumário, bem como sua publi-
cação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos 
do art. 130 e seus §§, da Lei nº 6.404/76. 4.2.2. Fixar, por unanimidade dos 
acionistas titulares de ações ordinárias, o montante global da remuneração 
anual dos administradores da Companhia para o exercício 2022 no montan-
te proposto pela acionista votante, que rubricado e autenticado pela mesa, 
fica arquivado na Companhia como doc. 1. 4.2.3. Retificar, por unanimidade 
dos acionistas titulares de ações ordinárias, o valor do capital social da 
Companhia consignado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia 
realizada em 24 de março de 2021 e registrada na Junta Comercial do Es-
tado do Rio de Janeiro em 01/04/2021 sob o nº 00004042525 em razão da 
aprovação do aumento de capital no montante de R$ 160.000.000,00 (cen-
to e sessenta milhões de reais), sem a emissão de novas ações. O valor do 
capital social da Companhia é de R$ 754.003.818,22 (setecentos e cin-
quenta e quatro milhões, três mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e dois 
centavos). após a aprovação do referido aumento. 4.2.4. Considerando a 
retificação aprovada no item anterior, aprovar, com voto favorável do acio-
nista Itaú Unibanco S.A., o aumento do capital social da Companhia no 
montante de R$ 321.000.000,00 (trezentos e vinte e um milhões de reais), 
sem a emissão de novas ações, mediante a capitalização de parcela do 
saldo da reserva de retenção de lucros conforme prevê o art. 199 da Lei nº 
6.404/76 (“Lei das S/A”), passando o capital social da Companhia de R$ 
754.003.818,22 (setecentos e cinquenta e quatro milhões, três mil, oitocen-
tos e dezoito reais e vinte e dois centavos) para R$ 1.075.003.818,22 (um 
bilhão, setenta e cinco milhões, três mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e 
dois centavos). 4.2.5. Em função da deliberação acima, alterar o caput do 
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a se-
guinte redação: “Art. 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscri-
to e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 1.075.003.818,22 
(um bilhão, setenta e cinco milhões, três mil, oitocentos e dezoito reais e 
vinte e dois centavos), dividido em 339.764.506 (trezentos e trinta e nove 
milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, quinhentas e seis) ações, sen-
do (i) 334.475.674 (trezentos e trinta e quatro milhões, quatrocentas e se-
tenta e cinco mil, seiscentas e setenta e quatro) ações ordinárias; e (ii) 
5.288.832 (cinco milhões, duzentas e oitenta e oito mil e oitocentos e trinta 
e duas) ações preferenciais classe B”. 4.2.6. Aprovar, por unanimidade dos 
acionistas titulares de ações ordinárias, em decorrência das deliberações 
descritas acima, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, passan-
do o mencionado Estatuto Social a vigorar com a redação constante do Ane-
xo I à presente ata. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se 
a ata a que se refere esta reunião que, depois de lida e aprovada, foi assina-
da por todos os presentes. Mesa: as) Maurício Perez Botelho – Presidente; 
Guilherme Fiuza Muniz – Secretário; Acionistas: as) NOVA GIPAR HOL-
DING S.A. - Representada por seus Diretores Ricardo Perez Botelho e Mau-
ricio Perez Botelho; as) ITAÚ UNIBANCO S.A. - Representado por Larissa 
Monteiro de Araújo e Victor Alencar Pereira; Confere com o original que se 
encontra lavrado no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Gipar S.A. Gui-
lherme Fiuza Muniz  - Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio de Ja-
neiro. Empresa: GIPAR S/A. Certifico o arquivamento em 26/05/2022 sob o 
nº 00004919763. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

TCR TELECOMUNICAÇÕES DA CIDADE DO RIO S.A.
Subsidiária integral da Concessionária Porto Novo S.A.

CNPJ/MF Nº 18.281.769/0001-90 - NIRE 33.3.0030788-5
Ata da AGE: 1. Data, Hora e Local: No dia 12/05/22, às 11h, na sede da 
Cia., situada na Av. Oscar Niemeyer nº 2000, Bl. 01, Sala 401, Santo Cristo, 
RJ/RJ. 2. Convocação: Dispensada a publicação do Edital de convocação, 
conforme faculta o art. 124, §4º, da Lei 6.404/76. 3. Presença: Presença 
da única Acionista, Concessionária Porto Novo S.A., conforme assinaturas 
no Livro de Presença de Acionistas. 4. Composição da Mesa: Paulo Hen-
rique Cals de Beauclair Guimarães, Presidente; Andrea Baptista Tosta da 
Silva, Secretária. 5. Ordem do Dia: 5.1) Redução do capital social da Cia., 
com cancelamento de ações, mantendo-se inalterado o percentual de par-
ticipação da única Acionista no capital social da Cia.; 5.2) Alterar o Art. 5º 
do Estatuto Social, em razão da deliberação referida no item 5.1 acima. 6. 
Deliberações: As matérias constantes da Ordem do Dia foram postas em 
discussão e votação, tendo sido tomadas, por unanimidade, as seguintes 
deliberações: 6.1) Aprovar a redução do Capital Social da Cia., no valor 
de R$ 4.000.000,00, passando o capital social de R$ 56.274.770,00 para 
R$ 52.274.770,00, com cancelamento de ações, mantendo-se inalterado 
o percentual de participação do Acionista único no capital social da Cia., 
com restituição, em dinheiro ao Acionista único de parte do valor de suas 
ações, considerando que o capital social se tornou excessivo para o normal 
desenvolvimento dos negócios da Cia. e para a consecução do seu objeto 
social, nos termos do caput do art. 173 da Lei das S.A. A redução de capital 
em questão somente se tornará efetiva e o pagamento da restituição ao 
Acionista único será realizado, em dinheiro, após o cumprimento, nos ter-
mos do art. 125 da Lei 10.406/02 (Código Civil), do decurso do prazo de 60 
dias após a publicação desta ata para oposição de credores quirografários, 
sem que tenha sido apresentada pelos credores quirografários oposição à 
esta deliberação ou, se tiver havido oposição, mediante a prova do paga-
mento ou depósito judicial dos valores devidos a tais credores, nos termos 
do art. 174 da Lei das S.A.. O valor da restituição por ação ao Acionista, o 
qual será pago em dinheiro, será de R$ 1,00 por ação, sendo certo que tal 
valor poderá ser ajustado até a data da efetiva redução de capital, tendo em 
vista a quantidade de ações em circulação à época. A data ex-redução será 
informada pela Cia. após o cumprimento das condições precedentes. 6.2) 
Alterar o Art. 5º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 5º O Capital Social da Cia., totalmente subscrito e integraliza-
do é de R$ 52.274.770,00, dividido em 52.274.770 ações ordinárias, todas 
nominativas e sem valor nominal”. 7. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a AGE, lavrada a presente Ata que, após lida, discutida 
e aprovada, foi assinada por todos os presentes, que constituíram o quórum 
necessário para a validade das deliberações objeto desta Assembleia Ge-
ral. 8. Assinaturas: Mesa: Paulo Henrique Cals de Beauclair Guimarães, 
Presidente da Mesa; e Andrea Baptista Tosta da Silva, Secretária. Acionista: 
Concessionária Porto Novo S.A.. RJ, 12/05/22. Paulo Henrique Cals de 
B. Guimarães - Presidente; Andrea Baptista Tosta da Silva - Secretária.

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ n° 02.270.689/0001-08 - NIRE 3330016653-0

Certidão da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 20/04/22. 
Data, Horário e Local: Realizada no 20/04/22, às 11:00 horas, na sede 
da Companhia, localizada à Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e 701, 
Botafogo, na Cidade e Estado do RJ. Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari – 
Presidente e Sra. Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Pre-
sença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Compa-
nhia, conforme as assinaturas apostas no “Livro de Registro de Presença 
de Acionistas”. Convocação: Dispensada a comprovação da convocação 
prévia pela imprensa, face ao disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da 
Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. Publicações: Os avisos a que se 
refere o caput do artigo 133 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores dei-
xaram de ser publicados em conformidade com o permitido pelo parágrafo 
4º do mesmo artigo. As demonstrações financeiras relativas ao exercício 
social encerrado em 31/12/21 foram publicadas no Jornal Monitor Mercantil 
de 22/03/22 e no Diário Oficial do Estado do RJ de 23/03/22 (cópia das 
publicações em anexo). A totalidade dos acionistas declarou que já tinha 
tomado conhecimento do teor das demonstrações financeiras que ficaram 
disponíveis na sede da Companhia. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) 
A tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação 
das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 
31/12/21; (ii) A destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição 
de dividendos, conforme recomendação do Conselho de Administração da 
Companhia; (iii) A eleição dos membros do Conselho de Administração 
da Companhia; e (iv) A remuneração global anual dos Diretores para o 
exercício de 2022. Deliberações: Os acionistas, por unanimidade de votos 
e sem quaisquer restrições, deliberaram: (i) Aprovar as contas dos admi-
nistradores e as demonstrações financeiras da Companhia, revisadas pe-
los auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 
31/12/21; (ii) (1) referendar a distribuição de dividendos intercalares apro-
vada pelo Conselho de Administração em 23/09/21, 30/11/21 e 21/12/21 
no valor total de R$ 1.400.000.000,00, com base, respectivamente, em 
balanços semestral, trimestral e mensal, ad referendum dos acionistas; e 
(ii) (2) aprovar a distribuição de dividendos no valor total aproximado de 
R$ 1.807.300.000,00 - dos quais R$ 1.400.000.000,00 já foram distribuídos 
como dividendos intercalares conforme mencionado no item (ii)(1) acima -, 
de acordo com o lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/21 
refletido nas demonstrações financeiras auditadas referidas acima, a se-
rem pagos até 31/12/22; (iii) Eleger (1) por indicação do acionista Repsol 
Upstream B.V.: Sr. Manuel Tomás García Blanco, espanhol, casado, por-
tador do passaporte nº PAL 279802, como membro e Presidente do Con-
selho; Sr. Miguel Ernesto Klingenberg Calvo, espanhol, casado, portador 
do passaporte nº PAJ 354160; Sr. José Carlos de Vicente Bravo, espa-
nhol, casado, portador do passaporte nº PAD 193813; Sr. José Ángel Mu-
rillas Angoiti, espanhol, casado, portador do passaporte nº PAK 240887; 
Sr. David de Cáceres Núñez, espanhol, casado, portador do passaporte 
espanhol nº PAD 992921; e Sr. Mariano Carlos Ferrari, italiano, casado, 
portador do RNE n° G481401-W, inscrito no CPF sob o n° 065.106.367-19, 
todos com domicílio comercial na Praia de Botafogo nº 300, 7º andar, Bo-
tafogo, na Cidade e Estado do RJ e, (2) por indicação do acionista Tiptop 
Luxembourg S.A.R.L.: Sr. Zhao Xuan, chinês, casado, portador do pas-
saporte nº PE 2169150, como membro e Vice-Presidente do Conselho; Sr. 
Liu Renjing, chinês, casado, portador do passaporte nº PE 2166487; Sr. 
Wu Chengliang, chinês, casado, portador do passaporte nº PE 1614011, 
todos os três conselheiros acima mencionados com domicílio comercial em 
A6 Huixin Dong Street, Chaoyang District, Cidade de Pequim, República 
Popular da China; e Sr. Lianhua Zhang, chinês, casado, portador carteira 
de identidade para estrangeiros RNM F269370B, inscrito no CPF sob o n° 
065.805.467-86, com domicílio comercial à Praia de Botafogo, n° 300, 7° 
andar, Botafogo, na Cidade e Estado do RJ. Os membros ora eleitos são 
investidos em seus respectivos cargos mediante a assinatura dos Termos 
de Posse e Desimpedimento, para os fins do art. 147, §§1º e 2º da Lei 
6.404/76, todos com mandato a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária 
da Companhia a se realizar em 2025; e (iv) Aprovar a proposta de remune-
ração global anual dos Diretores para o exercício de 2022, no valor de até 
R$ 10 milhões. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse 
fazer uso e nada mais havendo a tratar, e não tendo havido solicitação de 
instalação do Conselho Fiscal, foram encerrados os trabalhos e suspensa a 
Assembleia Geral pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, a qual, 
lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. 
Assinaturas: Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Carolina Assano Mas-
socato Escobar – Secretária. Repsol Upstream B.V., Repsol Exploración, 
S.A. e TipTop Luxembourg S.A.R.L. Certifico e atesto que a deliberação aci-
ma foi extraída da ata lavrada no livro próprio da Companhia. RJ, 20/04/22. 
Secretária da Mesa - Carolina Assano Massocato Escobar.  Jucerja nº 
4885353 em 12/05/22.

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA  
GERAL ORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO

NOIR+ DESIGN APARTMENTS
Assembleia Geral Ordinária – Modalidade Virtual. Prezados Condôminos, 
Convocamos os Srs. Coproprietários do Empreendimento Residencial em 
construção “NOIR PLUS DESIGN APARTMENTS”, situado no lote M-22 
do PA nº 34.291– Barra Bonita – Recreio dos Bandeirantes – RJ, para 
participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em formato 
virtual, no dia 06 de junho de 2022 (segunda-feira), com início às 18h 
em primeira convocação com a presença da metade dos condôminos 
e às 18h30min. em segunda convocação com qualquer número de 
participantes, com transmissão pela plataforma ZOOM para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: Apresentação fotográfica da Obra; Apresen-
tação do Cronograma Físico-Financeiro da Obra; Andamento Obra; Cus-
tos Extraordinários – Apresentação e votação; Contratação da Fechadura 
Biométrica – Apresentação, discussão e votação. O link, Usuário e senha 
para acesso a reunião foram enviados para o e-mail de cadastro dos con-
dôminos. Procedimentos para participação e habilitação dos condôminos 
e procuradores: 1. A participação de todos os condôminos é permitida, en-
tretanto, somente os condôminos quites com suas obrigações contratuais 
poderão votar e serem votados; 2. O condômino que não puder participar, 
poderá indicar um procurador legalmente constituído, para representa-lo 
na assembleia, desde que a procuração seja encaminhada com 5 (cinco) 
dias úteis antes da realização do evento para o endereço eletrônico crc@
calper.com.br, a fim de analisarmos e validarmos o referido documento in-
ternamente; 3. No dia da assembleia, ao ingressar na plataforma “Zoom” 
o condômino deverá preencher os campos obrigatórios, tais como, nome, 
e-mail, unidade/bloco, nome e CPF do titular. Caso o participante seja 
um procurador, o campo NOME deverá constar o nome do procurador. 4. 
Somente um dispositivo por unidade acessará a plataforma “ZOOM”. 5. Os 
participantes permanecerão com áudio e vídeo desligados, sendo estes li-
berados no momento em que houver o interesse em falar, se manifestando 
através da ferramenta “levantar a mão” ou através do envio de mensagens 
através da ferramenta Q&A. 6. Para a participação da assembleia, a cons-
trutora orienta que o condômino utilize uma estrutura adequada de internet 
e equipamentos que suportem a transmissão de vídeo e áudio, o uso de 
internet banda larga ou similar, assim como o ambiente adequado ao tipo 
de reunião; 7. O presidente da assembleia poderá determinar o uso da fer-
ramenta de votação da Easyvote no decorrer da transmissão, sempre que 
julgar necessário, nesse momento todos os participantes deverão acessar 
a plataforma de votação, no link constante nesta convocação. Ressaltamos 
a importância da participação de todos os coproprietários a esta assem-
bleia, pois as deliberações tomadas obrigarão a todos. Atenciosamente, 

C41 Empreendimentos Imobiliários LTDA.

ICONIC LUBRIFICANTES S.A.
CNPJ/MF nº 05.524.572/0001-93 - NIRE 333.0032399-6

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: 27 de maio de 2022, às 14hrs, na sede social Iconic
Lubrificantes S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida das Américas,
3434, bloco II, salas 701, 702, 707 e 709, Centro Empresarial Mario Henri-
que Simonsen, Barra da Tijuca, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Ja-
neiro, CEP 22640-102. Presença: Compareceram à Assembleia: (i) acio-
nistas representando a totalidade do capital social; (ii) o Presidente do
Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Leonardo Remião Linden;
e (iii) o Diretor da Companhia, Sr. André Albuquerque Faustino, tendo sido
dispensada a presença do representante dos auditores independentes, de
acordo com o parágrafo 2º, do artigo 134, da Lei nº 6.404/76, conforme al-
terada (“Lei nº 6.404/76”). Publicações: Aviso aos Acionistas: Dispensa-
da a publicação tendo em vista a publicação dos documentos a que se re-
fere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76 no jornal “Monitor Mercantil”, no dia 26
de maio de 2022. Edital de Convocação: Dispensada a publicação de
editais, na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. Mesa:
Leonardo Remião Linden - Presidente. André Albuquerque Faustino - Se-
cretário. Ordem do Dia e Deliberações: As acionistas, por unanimidade e
sem ressalvas, determinaram: 1. Aprovar a lavratura da ata desta Assem-
bleia em forma de sumário, conforme dispõe o artigo 130, parágrafo 1º, da
Lei nº 6.404/76. 2. Aprovar, com a abstenção dos legalmente impedidos,
nos termos do artigo 134, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, sem emendas
ou ressalvas, o relatório e as contas dos administradores da Companhia,
as demonstrações financeiras e suas notas explicativas, o balanço patri-
monial, além do parecer dos auditores independentes relativos ao exercí-
cio social encerrado em 31 de dezembro de 2021. 3. Aprovar a destinação
do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021,
cujo montante total foi de R$ 72.188.740,69 (setenta e dois milhões, cento
e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta Reais e sessenta e nove centa-
vos), nos seguintes termos: a. R$ 3.609.437,03 (três milhões, seiscentos e
nove mil, quatrocentos e trinta e sete Reais e três centavos) destinados à
conta de reserva legal; b. R$ 51.434.477,75 (cinquenta e um milhões, qua-
trocentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e setenta e sete Reais e seten-
ta e cinco centavos) destinados à conta de reserva de retenção de lucros;
c. R$ 17.144.825,92 (dezessete milhões, cento e quarenta e quatro mil, oi-
tocentos e vinte e cinco Reais e noventa e dois centavos) serão distribuí-
dos às acionistas na forma de dividendos, cabendo às acionistas o valor de
R$ 0,000283614 por ação. 4. Aprovar, sem emendas ou ressalvas, o limite
máximo global anual para a remuneração dos administradores de até R$
7.900.000,00 (sete milhões e novecentos mil Reais). Observações: O
Presidente da Mesa informou que todas as deliberações foram tomadas
por unanimidade pela totalidade dos acionistas. Nada mais havendo a tra-
tar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e
aprovada, foi assinada pelos presentes. aa) Chevron Latin America
Marketing LLC., na qualidade de acionista; Chevron Amazonas LLC., na
qualidade de acionista; Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., na qualidade
de acionista; Leonardo Remião Linden, na qualidade de Presidente do
Conselho de Administração e Presidente da Mesa; André Albuquerque
Faustino, na qualidade de Diretor e Secretário da Mesa. Certifico que a
presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

André Albuquerque Faustino - Secretário da Mesa

CARTA FABRIL S.A.
CNPJ/ME nº 18.369.472/0001-81

Aviso aos Acionistas. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede 
da Cia., localizada na Rua João Moreira, nº 177, Tribobó, no Município de São 
Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, CEP 24.755-500, os documentos a que se 
refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31/12/21. 
São Gonçalo/RJ, 26/05/2022.

Ação da Eletrobras cai após primeiro passo para privatização
Estatal teve de reconhecer no balanço dívida de Santo Antônio

A Eletrobras entre-
gou nesta sexta-
feira os documen-

tos para realizar a oferta 
de ações com vistas à sua 
privatização. A venda deve-
rá levar a um aumento nos 
preços da tarifa de energia 
elétrica para o consumidor.

Será realizada uma ofer-
ta primária de, inicialmente, 
627.675.340 novas ações, 
incluindo sob a forma 
de ADS, e secundária de 
69.801.516 ações de titulari-
dade do acionista vendedor 

(União). A quantidade de 
ações da oferta inicial pode-
rá ser acrescida de um lote 
suplementar de até 15% do 
total.

O valor da ação da Ele-
trobras caiu 1,23% no pre-
gão da Bolsa de Valores 
(B3) ao fechamento desta 
sexta-feira, para R$ 43,46. 
Um dos motivos apontados 
para a queda foi a republica-
ção do balanço da compa-
nhia, para incluir uma revi-
são da avaliação do auditor 
independente em relação à 

usina hidrelétrica de San-
to Antônio, alertando para 
possível inadimplência.

A Santo Antônio Ener-
gia, que controla a usina no 
Rio Madeira (RO), Furnas 
Centrais Elétricas, tem co-
mo acionistas Furnas, Cai-
xa FIP Amazônia Energia, 
Odebrecht Energia do Bra-
sil, SAAG Investimentos e 
Cemig Geração e Transmis-
são.

A companhia realizará 
aumento de capital de cer-
ca de R$ 1,5 bilhão até o 

fim deste mês para fazer 
frente a uma decisão arbi-
tral desfavorável. Porém, 
somente Furnas deve par-
ticipar do aumento, o que 
levará a subsidiária da Ele-
trobras a ficar com o con-
trole do empreendimento.

Isso levará para o balan-
ço o endividamento de San-
to Antônio, estimado em 
R$ 19 bilhões. Como o Mo-
nitor Mercantil publicou, 
entidades de empregados 
da estatal prometeram pro-
tocolar denúncias de irre-

gularidades na SEC (órgão 
regulador do mercado de 
capitais nos Estados Uni-
dos) por conta das perdas 
que não foram contabili-
zadas de Santo Antônio. A 
Eletrobras acabou tendo de 
reconhecer o impacto no 
balanço

Os empregados rela-
taram outros problemas, 
como o cálculo com so-
brepreço na participação 
em Belo Monte e na trans-
ferência de Itaipu e Ele-
tronuclear para a Empresa 

Brasileira de Participações 
em Energia Nuclear e Bi-
nacional, que controlaria 
os ativos que não serão 
privatizados.

O início do período de 
reserva das ações da Eletro-
bras será de 3 a 8 de junho. 
O processo de coleta de 
intenções de investimento 
(“bookbuilding”) será em 9 
de junho, quando será de-
finido o preço por ação. O 
início das negociações das 
ações da oferta será em 13 
de junho.
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