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BCE confirma 
alta de juros  
e fim de 
estímulos

O Banco Central Europeu 
(BCE) disse nesta quinta-feira que 
aumentará suas principais taxas de 
juros em 0,25 ponto percentual na 
reunião de política monetária de 
julho. Em comunicado, o banco 
disse também que encerrará as 
compras líquidas de ativos sob 
seu programa de compra (APP) a 
partir de 1º de julho, encerrando o 
esquema de estímulo econômico 
diante das pressões inflacionárias.

O BCE decidiu ainda manter as 
taxas de juros das operações prin-
cipais de refinanciamento e as taxas 
de juros da facilidade permanente de 
cedência de liquidez e da facilidade 
permanente de depósito. “Olhando 
para o futuro, o Conselho do BCE 
espera aumentar as taxas de juros 
do BCE novamente em setembro”, 
disse o comunicado do BCE.

“A inflação alta é um grande 
desafio para todos nós”, disse a 
presidente do BCE, Christine La-
garde, em entrevista coletiva após 
a reunião de política monetária do 
banco, observando que “a infla-
ção subiu para 8,1% em maio”.

“Embora os governos tenham 
intervindo e ajudado a desacelerar 
a inflação energética, os preços 
da energia estão 39,2% acima dos 
níveis de um ano atrás”, disse ela. 
“Indicadores baseados no merca-
do sugerem que os preços globais 
de energia permanecerão altos no 
curto prazo, mas depois se mode-
rarão até certo ponto.”

O BCE espera que a inflação 
aumente para 6,8% em 2022, an-
tes de cair para 3,5% em 2023 e 
2,1% em 2024, acima das proje-
ções de março.

Petrobras poderá pagar R$ 200 
bilhões de dividendos em 2022
Estatal e privadas teriam fluxo de caixa livre de R$ 400 bi

No ano passado, a Pe-
trobras apresentou um 
Ebitda (lucro antes de 

juros, impostos, depreciação e 
amortização) de R$ 234 bilhões. 
Após o pagamento de tributos 
sobre a renda (apenas R$ 11,7 
bilhões), investimentos e desin-
vestimentos, entre outros, o fluxo 
de caixa livre da estatal foi de R$ 
209,9 bilhões. A cotação média do 
barril de óleo Brent foi de US$ 
70,73 em 2021.

Atualmente, a cotação do Brent é 
de cerca de US$ 120 por barril. Ad-
mitida uma cotação média do Brent 
de US$ 110 por barril, o fluxo de 
caixa livre da Petrobras deverá ser 
superior a R$ 300 bilhões em 2022, 
o que poderá significar o pagamen-
to de dividendos aos seus acionistas 
da ordem de R$ 200 bilhões, o do-
bro do realizado em 2021.

Os cálculos são do consultor 
legislativo aposentado, ex-enge-
nheiro da Petrobras e PhD na área 
de petróleo pela Universidade de 
Cranfield (Inglaterra) Paulo César 
Ribeiro Lima, no artigo “O PLP 
18/2021 e o limite de 17% para o 
ICMS”.

Segundo Lima, a aprovação do 
PLP 18/2022 pelo Congresso Na-
cional poderia provocar “grande e 
repentina queda de arrecadação 
de ICMS, com sérias consequên-
cias na prestação dos serviços de 
saúde e educação, por exemplo, 
tanto por estados quanto por mu-
nicípios”.

As perdas anuais são estimadas 
pelos secretários de Fazenda dos 
estados entre R$ 64,2 bilhões e R$ 
83,5 bilhões. “No patamar míni-
mo de impacto, os estados perde-
riam cerca de 10% da receita com 

o ICMS”, explica o especialista.
Além da Petrobras, outras gran-

des empresas petrolíferas devem 
apresentar elevado fluxo de caixa 
livre em 2022, que Lima estima da 
ordem de R$ 400 bilhões, ou qua-
se 5 vezes a perda máxima estima-
da pelos estados.

“Nesse contexto, há várias al-
ternativas para compensar a per-
da de arrecadação dos estados: 
estabelecer uma alíquota mínima 
para o imposto de exportação de 
petróleo bruto, alterar a legisla-
ção brasileira para permitir a co-
brança de ICMS sobre as opera-
ções de exportação de produtos 
primários como petróleo bruto e 
minério de ferro, tributar os di-
videndos pagos pelas empresas 
exportadoras desses produtos e 
aumentar a tributação sobre a 
renda”, finaliza Lima.

IPCA pode ir  
de negativo a 
alta de 0,6%  
em junho

A inflação oficial ficou em 
0,47% em maio, após ter alcan-
çado 1,06% em abril. No ano, o 
indicador acumula alta de 4,78% 
e, nos últimos 12 meses, segue 
em 2 dígitos: 11,73%, abaixo dos 
12,13% observados nos 12 me-
ses imediatamente anteriores. 
Em maio de 2021, a variação ha-
via sido de 0,83%. Os dados são 
do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), di-
vulgado pelo IBGE.

O Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC), que mede a 
inflação para famílias com renda 
até cinco salários mínimos, teve 
alta de 0,45% em maio.

A maior variação no IPCA veio 
do grupo Vestuário (2,11%), e o 
maior impacto (0,30 ponto per-
centual, p.p.) veio dos Transpor-
tes, que teve alta de 1,34% puxada 
pelas passagens aéreas, que subi-
ram 18,33%.

Puxou para baixo o IPCA a 
energia elétrica, que ficou mais 
barata desde 16 de abril, quando 
foi encerrada a cobrança da ban-
deira de escassez hídrica. Em dois 
meses, a queda foi de 13,7%.

Em junho, o IPCA poderá re-
gistrar alta de 0,60%, “uma vez 
que o impacto positivo da bandei-
ra verde acabou”, segundo análi-
se do Mitsubishi UFJ Financial 
Group (MUFG). “Além disso, 
continuamos percebendo pres-
sões provenientes de serviços e 
do núcleo de inflação. O grande 
ponto de interrogação está rela-
cionado à votação no Congresso 
de um projeto de lei que limita o 
ICMS para combustíveis, energia 
elétrica e outros serviços. Se apro-
vado ao longo de junho, o impac-
to seria uma redução na inflação 
em 1,5 ponto percentual, talvez 
levando o resultado de junho para 
o campo negativo, dependendo de 
quando a limitação do ICMS for 
implementada.”

Para todo 2022, há o debate 
adicional para zerar os impostos 
federais e estaduais sobre os com-
bustíveis, o que reduziria adicional-
mente de 1 a 1,5 ponto percentual 
a inflação se totalmente repassados 
aos preços, avalia o MUFG. “Isso 
significa que nossa previsão atual 
de 9,2% em 2022 pode ser redu-
zida em 2,5 a 3 pontos percentu-
ais para todo o ano de 2022. Essas 
medidas colocam um viés ascen-
dente à nossa previsão de inflação 
de 3,5% em 2023 (...)para 5%. 
Essa situação pode fazer com que 
o Banco Central reaja mais forte-
mente, uma vez que seu foco é a 
inflação de 2023.” Páginas 5 e 8

EUA sob ameaça de apagão neste verão

Os Estados Unidos não 
terão energia suficiente 
para passar pela onda 

de calor do verão, deixando famí-
lias em risco de quedas de energia 
generalizadas, principalmente na 
região que se estende de Minne-
sota a Louisiana, que desfruta de 
eletricidade estável há décadas, 
disse o jornal The Washington Post 
nesta terça-feira.

“Isso é uma desgraça nacio-
nal. O acesso a energia barata e 
abundante é uma marca registra-
da de uma sociedade livre”, disse 
o artigo de autoria de Marc A. 
Thiessen, colunista do Post so-

bre política externa e doméstica. 
O governo de Joe Biden “quase 
certamente culpará as mudanças 
climáticas pelos apagões”, ob-
servou.

Um dos “principais motivos” 
para a escassez que está por vir é o 
fechamento precoce de usinas de 
combustíveis fósseis, particular-
mente carvão, que são necessárias 
para atender à crescente demanda 
de eletricidade no verão, citando 
a guerra contra os combustíveis 
fósseis travada pelo Governo Fe-
deral dos EUA.

“Algumas das usinas de carvão 
que os reguladores assumiram que 

continuariam funcionando por 
mais um ano ou dois estão fican-
do offline” porque “os operado-
res das usinas estão optando por 
fechar em vez de investir em atu-
alizações para usinas de carvão”, 
disse.

“Quando você anuncia que 
pretende eliminar uma indús-
tria, as pessoas não investem 
nela. E quando você tenta aca-
bar com os combustíveis fós-
seis antes que exista uma infra-
estrutura de energia renovável 
para substituí-la, o resultado é 
escassez e apagões”, afirmou 
Thiessen.

Paulo César Ribeiro Lima: há alternativas para preços de combustíveis

Michel Jesus/Câmara dos Deputados
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Uma das mais  
consagradas  

personalidades  
culturais  
do Brasil

Pensões alimentícias: não incidência de IR

Para sempre Bibi Ferreira

Por Alice Grecchi

O Supremo Tribu-
nal Federal (STF), 
por maioria de 

votos, na Ação Direta de In-
constitucionalidade – ADI 
5422, afastou a incidência 
do Imposto de Renda (IR) 
sobre valores pagos a título 

de alimentos ou de pensões 
alimentícias decorrentes das 
relações familiares.

Segundo o relator, minis-
tro Dias Toffoli, os alimen-
tos ou pensão alimentícia 
oriunda do direito de famí-
lia não são renda nem pro-
vento de qualquer natureza 
do credor dos alimentos, 

mas simplesmente montan-
tes retirados dos rendimen-
tos recebidos pelo pagador 
(alimentante) para serem 
dados ao beneficiário: “O 
recebimento desses valo-
res representa tão somente 
uma entrada de valores”. 
O fato de serem dedutíveis 
(Lei  9.250/1995) dos rendi-

mentos do alimentante não 
afasta este entendimento.

Cabe a restituição dos 
valores indevidamente re-
colhidos a título de Im-
posto de Renda, dos cinco 
últimos anos, observada a 
prescrição quinquenal dis-
posta no artigo 168, inciso 
I, do Código Tributário Na-

cional. Caso não se resolva 
de forma administrativa, so-
mente judicialmente.

No processo 5036842-
67.2021.4.03.6100, a 7ª Vara 
Cível Federal de São Paulo/
SP condenou a União a de-
volver a uma contribuinte os 
valores pagos indevidamente 
de Imposto de Renda (IR) 

sobre a pensão alimentícia 
paga pelo ex-marido aos 
dois filhos, nos últimos cinco 
anos. A sentença, datada de 
30 de maio do corrente ano, 
foi proferida pela juíza fede-
ral Diana Brunstein.

Alice Grecchi é advogada especialista 
em Direito Tributário.

Por Paulo Alonso

Abigail Izquierdo 
Ferreira, filha do 
ator carioca Pro-

cópio Ferreira e da baila-
rina portenha Aída Quei-
rolo Izquierdo, nasceu no 
século passado, em junho 
de 1922. Talentosa e versá-
til, se tornaria, com o pas-
sar dos anos, uma das mais 
consagradas personalidades 
culturais do Brasil, conquis-
tando o título de Diva do 
teatro brasileiro. Múltipla, 
foi apresentadora de televi-
são, atriz, cantora, composi-
tora, iluminadora, produto-
ra e diretora teatral.

Todos esses papéis foram 
vividos com grande intensi-
dade por Bibi Ferreira, que 
os encarnou com altíssima 
performance e, por isso, 
acabaria por ser reconhe-
cida pela crítica como uma 
notável artista e arrebataria 
uma quantidade incalculá-
vel de prêmios no Brasil e 
no exterior, onde fez nume-
rosas apresentações.

É justamente essa perso-
nagem verdadeiramente fa-
bulosa que está sendo ho-
menageada, na passagem 
do seu centenário, com a 
edição do livro Bibi Ferrei-
ra, a saga de uma diva – uma 
biografia afetiva, escrito por 
Jalusa Barcellos; com a 
encenação do espetáculo 
Bibi, Uma Vida em Musical, 
escrito por Artur Xexéo e 
Luanna Guimarães e com 
direção-geral de Tadeu 
Aguiar, no Teatro Riachue-
lo; e ainda emprestando 
o seu nome à Cidade das 
Artes, inaugurada ainda na 
gestão do então prefeito 
César Maia, que passou a 
ser chamada de Cidade das 
Artes Bibi Ferreira.

O livro, lançado pela Edi-
tora Batel, com apoio da 
Fundação Cesgranrio, tem 
600 páginas, é dividido em 

10 capítulos e reúne mais de 
100 fotos, que apresentam 
a artista em suas numero-
sas turnês, com amigos da 
vida inteira e álbuns de fa-
mília. Trata-se, na realidade, 
de um raio x da alma dessa 
grande atriz, que marcou, 
com sua presença forte e 
vibrante, o cenário das artes 
cênicas, durante mais de 70 
anos de carreira.

Jalusa Barcellos, que con-
viveu e trabalhou com Bibi 
por mais de 40 anos, tam-
bém atriz e jornalista, co-
meçou a pensar em escrever 
o livro bem antes do fale-
cimento de Bibi. Por essa 
razão, a artista esteve com 
Jalusa em numerosas oca-
siões dando depoimentos e 
lembrando passagens sobre 
sua vida e obra.

São vários os depoimen-
tos de personalidades, co-
mo Fernanda Montenegro. 
Na realidade, Jalusa, muitos 
anos antes, já queria ter es-
crito um livro sobre Bibi, 
mas a atriz desejava que 
primeiro teria de ser escrito 
uma obra que prestasse uma 
homenagem a seu pai, Pro-
cópio Ferreira, um dos mais 
notáveis atores brasileiros e 
que, segundo a filha, estava 
esquecido dos brasileiros.

Foi aí que a própria Ja-
lusa escreveu a biografia 
de Procópio Ferreira há 20 
anos. Os críticos apontam 
Procópio Ferreira como 
um ator de comunicação 
exuberante, mestre ao ma-
tizar suas frases com as 
mais ricas inflexões, capaz 
de levar a plateia ao delírio 
com um simples revirar de 
olhos.

Bibi estreou no teatro 
com apenas 24 dias de vida, 
ao substituir no palco uma 
boneca que desaparecera 
pouco antes do início da 
peça Manhãs de Sol, escrita 
por seu padrinho, Oduval-
do Viana (pai), marido da 

cantora Abigail Maia. A pri-
meira aparição de Bibi foi 
no colo de sua madrinha, de 
quem herdara o nome.

Recusada pelas freiras 
do Colégio Sion, no Rio, 
“por ser filha de artistas”, 
Bibi estudou no Colégio 
Anglo-americano. E foi lá 
que eu tive a oportunida-
de de conhecer pessoal-
mente essa figura para lá 
de especial, quando nos 
festejos dos 90 anos do 
Grupo Anglo-Americano, 
a recebi, como reitor, pa-
ra prestar-lhe homenagem 
como ex-aluna da Institui-
ção. Na ocasião, Bibi, já no 
alto dos seus 87 anos, can-
tou maravilhosamente em 
português, espanhol, fran-
cês e em inglês, levando ao 
delírio todos os presentes 
que lotavam o ginásio, ten-
do sido aplaudida de pé e 
por cinco minutos.

Bibi também estudou 
balé, canto e música. Aos 3 
anos, numa excursão de sua 
mãe pela Argentina e pelo 
Chile, apresentou um “nú-
mero” de dança flamenga 
em Santiago, para espanto 
do público. Aos 19 anos, re-
cebeu um telegrama de seu 
pai, instalado em São Paulo, 
convidando-a para atuar em 
sua companhia. Bibi hesi-
tou, queria ser bailarina e 
não atriz, mas acabou acei-
tando o convite. A peça era 
Mirandolina, de Goldoni.

Bibi, essa estrelíssima, se 
consagrou como intérprete 
de grandes musicais inter-
nacionais, como My Fair 
Lady, O Homem de La Man-
cha, Alô, Dolly, e nacionais, 
como Gota d’Água, sem se 
esquecer das homenagens 
que prestou a outros gran-
des intérpretes, como Edith 
Piaf, Amália Rodrigues e 
Frank Sinatra.

Bibi, com apenas 22 
anos, fundou sua própria 
companhia de teatro, em 

1945, acumulando as fun-
ções de atriz e empresária. 
Com a companhia, produ-
ziu e atuou em O Noviço, A 
Moreninha e Senhora.

Dois anos depois, acei-
tou convite para participar 
de um filme na Europa. 
Sob direção de Michael Po-
well, atuou em Fim do Rio, 
no qual contracenou com o 
conhecido ator indiano Sa-
bu. Aproveitou esse tempo 
pelo Velho Continente e foi 
estudar na Royal Academy 
of  Art. Em 1956, viajou pa-
ra Portugal, onde passaria 
quatro anos. Na volta, co-
meçou a apresentar, na TV 
Excelsior, um programa de 
variedades e entrevistas de 
retumbante sucesso, pro-
duzido por Manoel Carlos, 
Brasil 60.

Num brilhante artigo pu-
blicado, em 1973, na Revis-
ta Manchete, o dramaturgo 
Paulo Pontes escreveu um 
longo texto intitulado “Co-
mo Definir Bibi?” Traçava 
com precisão um perfil no 
qual ressaltava qualidades 
como a inteligência, a dis-
ciplina, o apuro técnico e 
– traço fundamental de seu 
caráter – um amor inexcedí-
vel pelo espetáculo.

Ecletismo é mesmo a 
palavra-chave na carreira 
dessa artista. Dirigiu desde 
espetáculos como Brasilei-
ro: Profissão Esperança, co-
mo shows de cantoras do 
primeiro time, dentre elas 
Maria Bethânia e Clara Nu-
nes, até o show Gay Fantasy, 
que tinha como estrela Ro-
géria, de quem se tornaria 
grande amiga. Dirigiu Wal-
mor Chagas, Marília Pera e 

Marco Nanini e 50 artistas 
em Deus lhe pague, de Joracy 
Camargo.

Disciplinada, Bibi sem-
pre se orgulhava de sua 
vida monástica. Aperfei-
çoou seu canto a pon-
to de apresentar-se com 
orquestras sinfônicas 
em várias edições do es-
petáculo Bibi in Concert. 
Em uma de suas últimas 
aparições no palco, ela 
viveu o papel da canto-
ra Amália Rodrigues, em 
impressionante mimese. 
Em 2003, na Marquês de 
Sapucaí, recebeu home-
nagem da Escola de Sam-
ba Unidos do Viradouro. 
Em 2012, foi homenage-
ada ao inspirar o nome 
do Prêmio Bibi Ferreira, 
um dos mais importantes 
do teatro musical brasi-
leiro, criado pelo ator e 
produtor Marllos Silva.

Na década de 2010, Bibi 
começou a realizar espetá-
culos focados em apenas 
um artista, como a france-
sa Edith Piaf, a portuguesa 
Amélia Rodrigues e Frank 
Sinatra. Todos de sucesso 
de público e de bilheteria. 
Em 2007, após 50 anos 
afastada do teatro de co-
média, voltou aos palcos 
fazendo Às Favas com os 
Escrúpulos, texto de Juca de 
Oliveira e direção de Jô So-
ares. Em 2015, entrou para 
a lista 10 Grandes Mulheres 
que marcaram a História do 
Rio de Janeiro.

Aos 95 anos, fez sua tur-
nê de despedida com Bibi 
– Por Toda Minha Vida, es-
petáculo só com músicas 
brasileiras. Tinha um pro-
jeto de levar aos palcos as 
canções de Dorival Caym-
mi, mas, já um pouco debi-
litada pela idade avançada, 
não conseguiu realizar esse 
sonho.

Bibi foi casada várias ve-
zes: com o diretor Carlos 

Martins Lage; com os ato-
res Armando Carlos Mag-
no, que é o nome artístico 
de Armando Pinto Martins; 
Herval Rossano, Edson 
França e Paulo Porto. Seu 
último casamento foi com 
o dramaturgo Paulo Pontes. 
Seu grande amor, todavia, 
foi o ator Roberto Bonfim, 
conforme consignado nas 
páginas da sua biografia.

Com 96 anos, morreu em 
seu apartamento da Aveni-
da Rui Barbosa, de frente 
para o Pão de Açúcar e a 
Enseada de Botafogo, de 
parada cardíaca, em 13 de 
fevereiro de 2019.

Bibi Ferreira foi uma mu-
lher romântica e costumava 
dizer que “vivo para a arte e é 
ela quem marca o vigor da mi-
nha vida”. A grande paixão da 
vida de Bibi era de fato viver 
e ela viveu como quis, amou 
os homens que desejou e fez 
da sua carreira um sacerdócio 
dos mais lindos, iluminados e 
emocionantes.

Para essa mulher tão 
magnífica e sedutora, “o en-
tardecer da vida é, também, 
o seu momento mais subli-
me – mais cheio de beleza. 
E a mulher é como a natu-
reza: sublime no crepúscu-
lo, na hora do ANGELUS”. 
O que Bibi mais gostava no 
palco é que nessas oportu-
nidades, ela se sentia ina-
tingível: “É o momento em 
que, através de vocês (do 
público), eu me encontro 
com Deus.”

Bibi Ferreira, essa bri-
lhante artista, estrelíssima 
de primeira grandeza, me-
rece todas as homenagens, 
neste centenário de nas-
cimento. Dificilmente, o 
Brasil produzirá uma outra 
artista com talentos tão di-
versificados, tão generosa e 
tão fascinante.

Paulo Alonso, jornalista, é reitor da 
Universidade Santa Úrsula.
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Exemplo na  
Cúpula das Américas

O jovem presidente chileno, Gabriel Boric, tem dado 
exemplo. Viajou com uma equipe muito redu-

zida, se locomove num carro econômico da Tesla e está 
hospedado num hotel 4 estrelas. Pretende cobrar de 
Bolsonaro o agréement do novo embaixador do Chile no 
Brasil, Sebastian Depolo.

Homenagem que  
nos envergonha

A Câmara Municipal de Curitiba pretende homenagear 
a psicóloga carioca Deuza Maria de Avellar, que diz 
promover a cura gay, condenada pelo Conselho Federal 
de Psicologia. A proposta é do vereador Ezequias Barros. 
Pelo que me consta, tal homenagem não pode ser feita 
por ferir princípios constitucionais.

A homenagem  
que nos orgulha

O atacante Fred, ídolo do Fluminense, vai receber a 
Medalha Pedro Ernesto, outorgada pelos vereadores do 
Rio de Janeiro. A homenagem deverá ser feita em julho, 
quando o jogador se aposenta.

Falta mão de obra  
no turismo português

A vice-presidente da Associação da Hotelaria de Portu-
gal, Cristina Siza Vieira, tem criticado a lentidão do gov-
erno português, na aplicação de politicas para atração de 
trabalhadores estrangeiros, às vésperas do verão. Faltam 
15 mil colaboradores em hotéis...

Ligação hidroviária  
na Zona Oeste do RJ

Antes de pensar em ligação hidroviária, a Prefeitura do 
Rio precisa dragar as lagoas. Se recuperadas, vão represen-
tar um importante ativo econômico, inclusive para o tur-
ismo. Tomara que não aconteça o que Cesar Maia propôs 
também em2005 e Crivella em 2017, que naufragaram.

Vó Alzira Café  
chega ao Downtown

O Shopping Downtown ganhou uma versão do Vó 
Alzira Café, com lanches e menu executivo no horário 
do almoço, incluindo prato principal, sobremesa e um 
refrigerante. Tem até salada de cuscuz marroquino com 
legumes e torta de brownie de chocolate. Tudo por R$ 28.

Despacho gratuito  
de bagagem

Embora tenham prometido reduzir os valores dos 
bilhetes aéreos nos voos nacionais, ao retirar a bagagem, 
as empresas brasileiras nunca conseguiram. Tomara que a 
medida já aprovada na Câmara dos Deputados e Senado 
não seja vetada pelo Executivo.

Frase da semana

“Não deixe para amanhã as flores que você pode ofe-
recer agora, demonstre, reconheça, elogie, ame, antes da 
despedida. Dê flores em vida!!!” Patricia Mellodi

NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: ASSEMBLEIA GERAL, Pelo presente 
Edital, ficam convocados todos os trabalhadores do sindicato dos mu-
nicípios de Magé, Guapimirim, Cachoeira de Macacu e Mangaratiba.
cnpj:39.190.236/001-73,  sito no endereço do dept° jurídico do sindi-
cato: Rua Joaquim silva, n 11 sala 803,Centro-RJ.CEP:20241-110. O 
citado edital convoca, associados ou não da categoria. A participarem 
da Assembleia Geral, a ser realizada no Endereço ,Rua Paulo Teixeira 
dos Santos n°45 Centro Magé-RJ CEP:25900-082, no dia 27 de junho 
de 2022, às 09:00 horas em primeira convocação, onde deliberarão 
sobre os seguintes assuntos: a) Apresentação e aprovação da Pauta 
de Reivindicações referentes à Campanha Salarial da Categoria repre-
sentada.  b)- Autorizar a Diretoria a negociar as reivindicações conven-
cional nas cláusulas estabelecidas. c )- aprovação dos empregados 
representados ao desconto da taxa assistencial no valor de R$20,00 
reais mensais por laboral pago por empregadores no dia 05 de cada 
mês o desconto será de responsabilidade integral dos empregadores 
em repassar a contribuição em favor do sindicato, com o desconto os 
laborais terão direito aos benefícios oferecidos por o sindicato confor-
me estabelecido no acordo coletivo ou individual. e)- Fica estabelecido 
que não havendo número de trabalhadores na hora marcada, a As-
sembleia será realizada, em segunda convocação às 10:00 horas com 
qualquer quórum, observadas as formalidades legais estabelecidas 
nos artigos,513,611, 612 e 859 da CLT. Magé, 10 de junho de 2022.

assina: a diretoria.

PERUGIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF nº 05.078.186/0001-15 / NIRE 33.3.0027357-3

Ficam convocados os acionistas da PERUGIA EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIÁRIOS S.A. (“Companhia”) a participar da Assembleia Geral Extraordi-
nária a ser realizada virtualmente ou no endereço Av. José Silva de Azevedo 
Neto, nº 200, Bl. 4, Sala, Barra da Tijuca – Rio de Janeiro no dia 14 de junho 
de 2022 às 16:00h em primeira convocação, contando com a presença de 
todos os acionistas votantes ou às 16:30h em segunda convocação, no 
mesmo dia e local, com qualquer número de presentes/participantes, para 
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:  Analise, deliberação, aprovação 
final e assinatura dos documentos abaixo relacionados, já distribuídos 
anteriormente, examinados e adequados às sugestões das partes.  a) 
Deliberação e assinatura da Escritura de Compra e Venda da quadra (2.5 
SO). b) Deliberação e assinatura da Opção de Compra da quadra (2.5 NO) 
e dos seus (02) dois anexos (Procuração e Minuta da futura ECV, se hou-
ver). c) Deliberação e assinatura da Opção Condicional de Compra de duas 
outras quadras (2.4 SE e 2.4 NE) e dos seus (02) dois anexos (Procuração 
e Minuta da futura ECV, se houver). d) Deliberação e assinatura das procu-
rações para substituir os gravames das Quadras 2.4 SE e 2.4 NE, junto a 
PMRJ. e) Deliberação e assinatura do Distrato do Contrato de alienação de 
quatro quadras celebrado em 10 de dezembro de 2013. f) Assuntos Gerais. 
Sergio Guedes Carneiro - Diretor. 

Consumo: Intensão do paulistano em 
maio foi a maior desde abril de 2020
FGTS e 13º ajudaram mas inadimplência continua no nível recorde

O saque emergen-
cial do Fundo 
de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS) 
e a antecipação do paga-
mento do décimo terceiro 
salário para aposentados e 
pensionistas do Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) contribuíram para a 
alta, em maio, da Intenção 
de Consumo das Famílias 
(ICF) na cidade de São Pau-
lo.

O indicador da Federa-
ção do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Es-
tado de São Paulo (Feco-
mercioSP) subiu 4,1% e 
registrou 80 pontos. Em-
bora ainda indique insatis-
fação, pois está abaixo dos 
100 pontos numa escala 
que vai de 0 a 200, este é 
o maior patamar do ICF 
desde abril de 2020 (98,8). 
Na comparação anual, o 
crescimento foi de 18,9%. 

As sete variáveis que com-
põem o indicador registra-
ram crescimento no mês, 
mas os itens Emprego Atu-
al e Perspectiva Profissional 
se destacaram, crescendo 
5,1% e 6,5% e atingindo 
as pontuações de 107,8 e 
106,3, respectivamente. A 
avaliação da renda atual 
subiu 5,8%, chegando aos 
85,3 pontos.

A melhora no merca-
do de trabalho na capital 
paulista – que gerou, no 
primeiro trimestre, 60 mil 
novos empregos formais, 
além da reabertura da eco-
nomia e a injeção de re-
cursos do FGTS e do dé-
cimo terceiro – beneficiou 
o poder de compra dos 
consumidores paulistanos, 
em maio. Entretanto, ain-
da é insuficiente para ces-
sar os impactos da inflação 
no orçamento doméstico. 
A análise por faixa de ren-

da demonstrou que, entre 
as famílias que recebem até 
dez salários mínimos, a re-
dução da insatisfação com 
as condições econômicas 
foi mais relevante: alta de 
4,7%, saindo de 71,4 pon-
tos, em abril, para os atuais 
74,8. Entre os lares com 
renda superior a este valor, 
o avanço foi de 2,5% (con-
tudo, com pontuação mais 
elevada: 95 pontos). O Índi-
ce de Confiança do Consu-
midor (ICC) também foi ala-
vancado pelos recursos do 
FGTS e do décimo tercei-
ro salário, crescendo 1,5%. 

Intensão de pagar

De acordo com a Pes-
quisa de Endividamento e 
Inadimplência do Consu-
midor (PEIC), da Fecomer-
cioSP, o número de inadim-
plentes ficou tecnicamente 
estável em maio: as famílias 

com dívidas em atraso eram 
24,5%, ante os 24,6% em 
abril, quando houve o re-
corde da série histórica do 
levantamento. No mês, 983 
mil lares não conseguiram 
pagar as dívidas até a data 
do vencimento. Entre as fa-
mílias com renda maior, a 
taxa ficou estável (12,2%), 
ao passo que entre as de 
renda menor, houve recuo 
de 29,5% para 29,3%.

Com mais recursos em 
mãos, as famílias estão fo-
cando no pagamento das 
dívidas. Após recorde em 
abril (75,3%), o número de 
lares endividados diminuiu 
74,5%, o que significa que 
28,1 mil famílias não têm 
mais dívidas, num total de 
2,99 milhões de lares endi-
vidadas. A principal razão 
para esta redução foi o me-
nor uso do cartão de crédi-
to (de 93,7% para os atuais 
91,9%). 

Bolsonaro: Supermercado pode reduzir lucro em alimentos

O presidente Jair 
Bolsonaro fez um 
apelo nesta quinta-

feira para que os supermer-
cados reduzam a margem de 
lucro sobre os alimentos bá-
sicos para conter a inflação. 
O pedido foi feito no Fórum 
da Cadeia Nacional de Abas-
tecimento, organizado pela 
Associação Brasileira de Su-
permercados (Abras), evento 
em que o presidente partici-
pou por videoconferência, 
diretamente de Los Angeles 
(EUA), onde ele participa da 
9ª Cúpula das Américas até 
esta sexta-feira.

“O apelo que eu faço aos 
senhores, para toda a cadeia 
produtiva, para que os pro-
dutos da cesta básica, cada 
um obtenha o menor lucro 
possível, pra gente poder 
dar uma satisfação a uma 
parte considerável da po-
pulação, especialmente os 
mais humildes”, afirmou. 
Segundo fontes do setor de 
alimentos, o alvo mais indi-
cado para esse tipo de apelo 
seria o financeiro, onde os 
lucros são muito mais subs-
tanciais. 

“Eu sei que a margem de 
lucro tem cada vez diminuí-

do mais também, mas peço 
que colaborem um pouco 
mais”, continuou. Durante 
sua fala, o presidente res-
saltou que a inflação é um 
problema atual no mundo 
inteiro, por causa dos efei-
tos da pandemia e da guerra 
na Ucrânia.

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, participou da 
sessão com Bolsonaro, tam-
bém por videoconferência. 
Ele citou esforços do go-
verno federal para reduzir 
impostos e também refor-
çou o pedido para que os 
supermercados congelem 

os preços pelos próximos 
meses. O Brasil vive um pe-
ríodo de inflação alta e terá 
eleições gerais em outubro.

“A conversa é o seguinte: 
ICMS, IPI, nós reduzimos 
esses impostos, então, ao 
longo da cadeia, trégua. É 
aquilo que você, João Ga-
lassi (presidente da Abras), 
disse muito bem, o seguin-
te: ‘nova tabela de preço, só 
em 2023’. Trava os preços! 
Vamos parar de aumentar 
os preços aí (por) dois ou 
três meses, estamos em uma 
hora decisiva para o Brasil”, 
afirmou.

20 mais ricos do país têm um patrimônio de US$ 120 bi

Em pronunciamento 
nesta quinta-feira, o 
senador Paulo Paim 

(PT-RS) defendeu a adoção 
do imposto sobre grandes 
fortunas - que está previs-
to no artigo 153 da Cons-
tituição, mas que nunca foi 
regulamentado. Para ele, 
a medida afetaria apenas 
0,1% da população.

O senador afirmou que 
as 20 pessoas mais ricas do 
país têm um patrimônio de 

US$ 120 bilhões, que se-
ria um montante superior 
à soma do patrimônio de 
60% da população brasilei-
ra (cerca de 128 milhões de 
pessoas).

Segundo agência Sena-
do, conforme o ranking de 
desenvolvimento huma-
no, o Brasil tem a segun-
da maior concentração de 
renda do mundo. O 1% 
mais rico concentra quase 
30% da renda total do pa-

ís. Perdemos apenas para o 
Catar.

Paim ressaltou que há 
mais de 33 milhões de pes-
soas passando fome no país, 
e que cerca de 100 milhões 
vivem em estado de insegu-
rança alimentar. Ele disse 
que a taxação das grandes 
fortunas permitiria arreca-
dar cerca de R$ 100 bilhões, 
dinheiro que poderia ser 
aplicado no combate à fo-
me, à miséria e à pobreza.

O senador sugeriu reu-
nir os projetos de lei sobre 
o assunto que tramitam 
no Senado — inclusive 
um de sua autoria, o PLS 
315/2015 — e consolidá-
los em um substitutivo, para 
em seguida levá-lo a vota-
ção. Segundo Paim, trata-
se de uma medida urgente, 
pois “o país não cresce e 
não se desenvolve, regrediu, 
voltou ao mapa da fome, e 
o desemprego é gritante”.
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Romário pode desistir do 
Senado e tentar a Câmara
Líder em algumas pesquisas de intenção de votos para 

o Senado, Romário (PL) cogita desistir da reeleição e 
se candidatar a uma vaga de deputado federal. Enquanto o 
presidente da Alerj, o deputado André Ceciliano (PT), co-
leciona apoios de todas as correntes partidárias do estado 
a sua candidatura ao Senado, incluindo o partido do baixi-
nho, Romário praticamente não tem ninguém ao seu lado.

Boletos para pagar
Romário diz que quer trocar o Senado por uma vaga de 

deputado federal para não repetir Lindbergh Farias (PT), 
que perdeu ao tentar a reeleição em 2018 e ficou dois anos 
sem mandato até se eleger vereador no Rio. Uma fonte li-
gada ao senador diz que, com muitos boletos para pagar, 
Romário não quer ficar sem mandato e sem salário.

Lutando por uma vaga
Suplente na últi-

ma eleição, a depu-
tada Adriana Bal-
thazar (Novo) só 
chegou à Alerj com 
a renúncia de Chi-
cão Bulhões. Ago-
ra, ela luta para se 
eleger em outubro 
e continuar no par-
lamento fluminen-
se. E busca espaço. 
Semana passada 
ela chegou sem ser 
convidada em uma 
reunião da CDL de 
Nova Friburgo e acabou sendo chamada a compor a mesa.

Turismo em discussão
A Alerj fará au-

diência pública com 
representantes do 
trade turístico para 
discutir a lei que cria 
a Política Estadual 
de Turismo. A ma-
téria chegou a entrar 
na pauta de votação 
da última terça, mas 
recebeu 57 emen-
das e só será votada 
depois da audiência 

solicitada pela presidente da Comissão de Turismo da Casa, 
deputada Alana Passos.

Lenha na fogueira
Tramita na Alerj projeto de lei assinado pelos deputa-

dos Luiz Paulo e Lucinha, ambos do PSD, que proíbe o 
licenciamento, construção, instalação e operação de usinas 
flutuantes de geração de energia elétrica em toda a costa 
marítima, baías, lagos e rios do estado. Trata-se de mais 
uma tentativa de barrar a instalação de uma termelétrica na 
Baía de Sepetiba, que já conta com a aprovação do Gover-
no do Estado.

   Adriana Balthazar

Alana Passos

Senacon notifica Nestlé 
por propaganda enganosa

A Nestlé terá que prestar 
esclarecimentos a respei-
to de informações sobre 
propaganda enganosa em 
alguns de seus produtos. A 
notificação foi feita na ter-
ça-feira pela Secretaria Na-
cional do Consumidor (Se-
nacon), após denúncia do 
Instituto Brasileiro de De-
fesa do Consumidor (Idec) 
a respeito de informações 
nos rótulos e na lista de 
ingredientes utilizados em 
produtos da marca Nesfit, 
que não trazem como in-
grediente o mel citado nas 
embalagens.

Na denúncia, o Idec 
apontou que os biscoitos 
da linha Nesfit: Aveia e Mel; 
Nesfit Leite e Mel; Nesfit 
Cookie Cacau, Aveia e Mel; 

e Nesfit Matinal Mel com 
Amêndoas, apesar de traze-
rem a palavra mel no nome, 
incluindo o alimento com 
destaque na embalagem, 
não trazem o ingrediente na 
lista de sua composição.

Na avaliação do instituto, 
a disparidade de informa-
ções entre a publicidade e a 
lista de ingredientes viola os 
direitos dos consumidores e 
configura publicidade enga-
nosa, já que pode induzir o 
consumidor a erro em rela-
ção às características de um 
produto. No caso em ques-
tão, o Idec argumentou que 
os produtos trazem na em-
balagem imagens de favo 
de mel e outros elementos e 
signos diretamente relacio-
nados ao ingrediente.

“Além da ausência de mel 
e dos elementos da emba-
lagem, que vendem a ideia 
de um produto mais natural 
e saudável, também foram 
identificados aditivos ali-
mentares do tipo aromati-
zante nos produtos e uma 
alta concentração de açúca-
res presentes em sua com-
posição”, apontou o Idec.

Com a notificação, a 
Nestlé terá 10 dias úteis pa-
ra explicar as informações 
nos rótulos desses produ-
tos. Caso a empresa não 
responda dentro do prazo, 
a partir do recebimento da 
notificação, poderá ser ins-
taurado processo adminis-
trativo contra a empresa

A Senacon, que é liga-
da ao Ministério da Justiça 

e Segurança Pública, disse 
ainda que pediu à Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) um parecer 
sobre informações diver-
gentes entre os rótulos e os 
ingredientes.

“Dessa forma, a Nestlé 
Brasil terá que comprovar, 
ainda, o uso das imagens 
utilizadas em relação aos 
ingredientes dos produ-
tos. O objetivo é oferecer 
as informações adequadas 
aos consumidores, em es-
pecial sobre a quantidade 
de açúcares adicionados e 
açúcares totais, conforme a 
regulamentação de rotula-
gem nutricional de alimen-
tos embalados determinada 
pela Anvisa”, informou a 
Senacon.

Namorados: shoppings devem  
movimentar cerca de R$ 4,2 bi

A Pesquisa de Ex-
pectativas de Ven-
das para o Dia dos 

Namorados, da Associação 
Brasileira de Shopping Cen-
ters (Abrasce), aponta uma 
estimativa de crescimento de 
20% sobre a mesma data de 
2021. Com isso, o setor de-
ve movimentar cerca de R$ 
4,2 bilhões durante os dias 
6 e 12 de junho. O levanta-
mento foi realizado com os 
empreendedores entre os 
dias 25 e 31 de maio de 2022 
com o objetivo de entender 
as perspectivas do setor em 
relação à comercialização, 
fluxo de visitantes, tíquete 
médio, entre outros indica-
dores para a data.

Se os dados se confirma-
rem, os shoppings deverão 
ter ainda um faturamento 8% 
superior ao Dia dos Namo-
rados de 2019. Para os sho-
ppings ouvidos na pesquisa, 
95% têm expectativas positi-
vas para a data e 67% acredi-
tam que as vendas devem su-
perar os resultados de 2019.

A perspectiva é que em 
2022 o tíquete médio seja 
superior a R$ 214. A Abras-
ce espera aumento de 5,4% 
em relação ao valor médio 
das vendas registradas no 
mesmo período de 2021, 

que foi de R$ 203.
Entre os produtos que 

mais devem ser comercia-
lizados, estão: perfumaria e 
cosméticos (95%), joalheria 
(80%) e vestuário (79%), 
que devem ser os mais 
comprados pelos homens; 
já o público feminino deve 
buscar itens de vestuário 
(95%), artigos esportivos 
(68%) e calçados (68%).

Sobre o fluxo de visitan-
tes, 75% dos respondentes 
disseram que o número será 
igual ou maior que em 2019, 
ou seja, em relação ao perí-
odo pré-pandemia. Para os 
que esperam um aumento 
do fluxo, o incremento será 
de 14%, em média.

Para o Dia dos Namora-
dos de 2022, os investimen-
tos dos shoppings estarão 
concentrados nas tradicio-
nais campanhas promocio-
nais: sorteio (30%), compre 
e ganhe (21%) e ganhe e 
concorra (16%). Entre os 
prêmios mais citados estão 
os relacionados a experi-
ências a dois, como: va-
le viagens e vale jantares. 
Já para as promoções que 
envolvem distribuição de 
brindes, as principais ca-
tegorias mencionadas são: 
chocolates e doces; bebidas 

alcóolicas, como vinho e es-
pumante; além de perfumes 
e cosméticos.

Dados da plataforma All 
in com a Opinion Box so-
bre a data apontaram que 
cerca de 61% dos consumi-
dores devem ir às compras 
este ano, já outros 26% não 
pretendem comprar presen-
tes e 13% ainda não sabem 
se vão presentear na data.

Ainda segundo mapeado, 
15% do público ouvido se 
planeja para comprar com 
até um mês de antecedên-
cia, 12% opta por três se-
manas de antecedência, 
outros 21% escolhem com 
duas semanas de antece-
dência e, por fim, 31% na 
semana do evento. Para 
concluir, apenas 4% deixam 
a escolha do presente para o 
dia do evento. Como esses 
dados mostram, ainda há 
tempo para se planejar com 
uma boa estratégia de ven-
das e relacionamento, já que 
a maioria irá atrás do pre-
sente na semana do evento.

Muitos ouvintes da pes-
quisa ressaltaram não ter 
intenção de compra para 
o período, justamente por 
não ter a quem presentear. 
Nesse caso, 34% mudariam 
de ideia e decidiriam com-

prar na data se tivessem 
namorado(a). Avaliando 
sob um contexto geral, 35% 
do público não comprariam 
na data por nenhum moti-
vo, já 34% comprariam caso 
arrumassem um parceiro(a) 
e 17% se tivessem mais di-
nheiro.

Ainda segundo o levan-
tamento, 12% dos que não 
comprariam, mudariam de 
ideia se achassem uma ofer-
ta que valesse a pena. Por 
outro lado, 8% comprariam 
se recebessem um bom 
cupom de desconto, o que 
mostra a importância de 
uma campanha de vendas 
bem estruturada e aplicada 
ao público correto.

A novidade nesta pesqui-
sa está nas notificações de 
aplicativo, que têm ganha-
do cada vez mais interação 
por parte dos consumido-
res: 29% afirmam interagir 
com essa modalidade. Ain-
da na pauta de campanhas 
digitais, 17% do público de 
16 a 29 anos interage com 
influenciadores, contra 13% 
de 30 a 49 anos e 6% da fai-
xa 50+. Já com relação a 
valores, 27% das mulheres 
pretendem gastar entre R$ 
51 e R$ 100, contra 19% do 
público masculino.

Inflação leva 65% dos brasileiros a 
comprarem marcas mais baratas

A Proteste divulgou 
nesta quinta-feira 
os resultados de 

mais uma pesquisa reali-
zada pelas cinco organi-
zações membro do Grupo 
Euroconsumers localiza-
das na Bélgica, Portugal, 
Itália, Espanha e Brasil. 
Os resultados apontam 
que a maioria dos entre-
vistados já mudou signifi-
cativamente seu compor-
tamento - principalmente 
nas áreas de energia, ali-

mentação e mobilidade. E 
o futuro não parece pro-
missor, pois um número 
preocupante de entrevis-
tados indica que não tem 
margens ou economias 
para lidar com futuros au-
mentos de preços.

A pesquisa brasileira 
contou com 1038 partici-
pantes, considerou todas 
as regiões do país e mos-
tra que a qualidade de vi-
da dos consumidores es-
tá sendo afetada, pois a 

maioria cortou custos es-
senciais.

Devido ao aumento dos 
preços de bens e serviços, 
desde o início do ano, os 
brasileiros adaptaram seu 
comportamento nas prin-
cipais áreas de consumo, 
especialmente energia elé-
trica, alimentação e mobi-
lidade, incluindo também 
atividades sociais e até 
saúde: Mais de 90% dos 
entrevistados alteraram os 
hábitos de consumo. Des-

tes, 70% afirmaram ter 
desligado os aparelhos ou 
evitado usá-los com mais 
frequência para poupar 
eletricidade.

Três quartos dos entre-
vistados mudou o compor-
tamento de consumo de 
mobilidade: 45% declara-
ram ter evitado usar o car-
ro em função do aumento 
do preço do combustível, 
enquanto 28% passaram a 
dirigir de forma mais eco-
nômica.
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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

Inflação de maio: avaliações sobre o IPCA de 0,47%
Desaceleração aconteceu pela ajuda da tarifa da energia elétrica

Conversamos com 
três especialistas 
sobre suas avalia-

ções sobre o IPCA de maio, 
que fechou em 0,47%. Em 
abril, o índice havia fechado 
em 1,06%. No ano, o IPCA 
acumula alta de 4,78%, e 
nos últimos 12 meses, alta 
de 11,73%.

André Braz, economis-
ta do Instituto Brasileiro 
de Economia da FGV

O IPCA apresentou uma 
bela desaceleração de abril 
para maio, mas nós não te-
mos, exatamente, um cená-
rio melhor para a inflação. 
Infelizmente, essa desacele-
ração aconteceu pela ajuda 
da tarifa da energia elétrica.

A energia ficou mais 
barata desde o dia 16 de 
abril, quando foi encerrada 
a cobrança da bandeira de 
escassez hídrica. Isso fez 
com que ela caísse 6,27% 
no IPCA de abril. Como já 
havia passado uma metade 
do mês, a outra parte, de 
7,95%, foi captada agora 
em maio. No acumulado, 
a energia ficou 13,7% mais 
barata nos últimos dois me-
ses, o que é uma bela ânco-
ra para conter o avanço da 
inflação. Ocorre que essa 
desaceleração não é mérito 
da política monetária.

Mesmo com essa desace-
leração, outros bens e ser-
viços que compõem a cesta 
do IPCA estão com alta de 
preços. O índice de difusão, 
que mede o percentual de 
produtos e serviços com 
variação positiva, ou seja, 
com aumento de preços, 
continua alto, principal-
mente quando excluímos os 
alimentos. Este índice está 
em 78%. Quando fazemos 
essa análise considerando 
alimentação, o índice ainda 
se mantém acima de 70%, 
o que é um número extre-
mamente alto. Isso mostra 

que a inflação ainda está 
muito espalhada e que a 
desaceleração tem relação 
com a queda de um preço 
importante, já que a energia 
compromete 4,5% do orça-
mento familiar.

Se não tivesse ocorrido 
uma mudança na bandeira, 
e a variação da energia para 
maio tivesse sido zero, o IP-
CA teria fechado acima de 
0,8%. A prova disso é que 
as estimativas que já temos 
para a inflação de junho in-
dicam uma inflação acima 
do índice de maio: 0,6%.

Nós também não pode-
mos nos esquecer da desa-
celeração da gasolina, que 
também contribuiu para a 
desaceleração do IPCA. O 
último reajuste aconteceu 
há mais de 30 dias. Nós sa-
bemos como a gasolina in-
fluenciou a inflação de março 
e abril, mas agora em maio, 
apesar de ela ter registrado al-
ta de 0,92%, ela desacelerou 
em comparação a abril, quan-
do havia subido 2,48%. Além 
da gasolina, nós tivemos a 
desaceleração do etanol, óleo 
diesel e gás de botijão.

As nossas simulações já 
mostram que a inflação de 
2022 pode chegar a 9,2%, o 
que era inimaginável no iní-
cio do ano. Para 2023, a in-
flação pode chegar a 4,3%. 
Cabe ressaltar que uma par-
te da inflação de 2022 vai 
orientar correções de pre-
ços em 2023, começando 
pelos salários, mensalidades 
escolares, planos de saúde, 
medicamentos e tantos ou-
tros serviços que são inde-
xados à inflação passada.

Felipe Guerra, sócio da 
Messem Investimentos

O IPCA de maio veio 
20% abaixo da expectativa 
de 0,58%. Trata-se de um 
ponto muito importante 
para a economia brasileira. 
Além disso, ela veio abaixo 

da inflação de abril, que ha-
via sido de 1,06%.

Entre os fatores externos 
que afetam a inflação, nós 
temos a guerra da Rússia 
contra a Ucrânia. No início, 
esperava-se que o conflito 
seria de poucas semanas, 
mas ele já passou dos 100 
dias de duração. Isso afeta 
o setor de energia, como 
petróleo e gás, e o setor pri-
mário, com o encarecimen-
to de matérias-primas de 
diversos segmentos.

Também temos a ques-
tão do lockdown na China, 
por onde passa uma boa 
parte da produção global. 
Os fechamentos, além de 
afetarem a produção, im-
pactam diretamente no em-
barque e desembarque de 
mercadorias nos portos chi-
neses. Isso acaba atrasan-
do a entrega de produtos 
e matérias-primas, além de 
encarecer os custos dos fre-
tes, impactando a inflação 
não só no Brasil, como em 
outros países como os Esta-
dos Unidos. Cabe destacar 
que os países desenvolvidos 
não viam as inflações que 
estão enfrentando há 40 
anos. Por exemplo, o Banco 

Central Europeu está reuni-
do e a expectativa é que ele 
comece a aumentar os seus 
juros em função da inflação. 

Fazendo a decomposi-
ção da inflação em maio, 
um dos fatores que mais 
pressionou para cima fo-
ram os combustíveis, ainda 
refletindo o aumento do 
petróleo no mundo todo. O 
ponto que mais puxou para 
baixo foi a habitação, único 
fator que teve um impacto 
negativo na inflação como 
um todo. A habitação caiu 
na maior parte das capitais 
pesquisadas.

A expectativa para o final 
do ano é de que tenhamos 
uma inflação acumulada de 
9% e uma Selic de 13,25%.

Victoria Jorge, sócia 
e analista de inflação da 
Persevera Asset Manage-
ment

A inflação de maio veio 
abaixo da nossa projeção de 
0,54% com viés de baixa, 
que já estava abaixo da ex-
pectativa do mercado, que 
era de 0,60%.

Um dos destaques foi 
a alimentação a domicílio, 
que veio bem abaixo do que 

o mercado esperava, com a 
ajuda de grupos como ali-
mentos in natura, cereais e 
carnes. Leite também está 
começando a ajudar, já que 
nos últimos meses seus pre-
ços estavam bastante altos. 
Alguns alimentos que fo-
ram bem impactados nos 
últimos dois meses pela 
guerra entre Rússia e Rús-
sia, em geral a base de trigo, 
também começaram a mos-
trar uma queda nesse IPCA. 
Particularmente, isso foi al-
go inesperado.

O que já era esperado era 
a deflação da energia elé-
trica por conta da redução 
para bandeira verde. Isso 
também colaborou para um 
número mais baixo, mas is-
so já era esperado pelo mer-
cado. Outro grupo que vem 
surpreendendo bastante 
nos últimos três meses é a 
parte de bens duráveis.

Dentro de semiduráveis, 
as roupas ainda estão em 
aceleração, principalmente 
por causa da alta do preço 
do algodão. Nós também 
temos a alta do petróleo 
(insumo) que acaba impac-
tando na alta de preço dos 
tecidos sintéticos. O retor-

no ao trabalho presencial 
pode ter ajudado a puxar 
ainda mais os preços e, além 
disso, estamos num período 
de sazonalidade de roupas, 
com a troca da coleção de 
inverno.

Dentro de serviços, o des-
taque foi a alimentação fora. 
A expectativa era de um va-
lor bem mais alto, já que o 
IPCA-15 tinha vindo muito 
forte. A parte de recreação, 
que também tinha vindo 
mais forte no IPCA-15, jun-
to com a parte de serviços 
intensivos e mão de obra, 
também começou a recuar 
no IPCA de maio.

Para os próximos meses, 
os números deverão ser 
mais amenos do que vínha-
mos observando no perío-
do recente. Acredito que as 
propostas de cortes e redu-
ções de impostos têm um 
potencial muito grande para 
baixar a inflação deste ano. 
A proposta de devolução de 
crédito tributário das distri-
buidoras de energia elétrica 
pode adicionar uma queda 
ainda maior para a inflação 
de 2022.

Coordenação: Jorge Priori



6    l  Monitor MercantilSexta-feira, 10 de junho de 2022Financeiro

CRESCERA PRIVATE EQUITY LTDA.
CNPJ/ME: 08.851.481/0001-50 / NIRE: 33.2.0788568-8

Instrumento Particular de Deliberação de Sócio Único da Crescera In-
vestimentos Ltda., sociedade limitada com sede nesta cidade na Rua Aní-
bal de Mendonça, nº 27, 2º andar, Ipanema, CEP 22410-050, neste ato re-
presentado na forma do seu Contrato Social, por seus administradores Da-
niel Arthur Borghi, brasileiro, casado, empresário, nascido em 18/07/1973, 
portador da carteira de identidade nº 04834365-1 expedida pelo IFP/RJ, 
inscrito no CPF/ME sob o nº 028.384.037-45, residente e domiciliado na 
cidade e Estado do Rio de Janeiro; e Jaime Cardoso Danvila, uruguaio com 
residência permanente nos termos do Acordo Brasil Uruguai (Processo 
nº 08505.017076/2010-85 DOU 13.09.2010), casado, empresário, portador 
da carteira de identidade portador do registro nacional de estrangeiro nºV-
537627-R CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/ME sob o nº 233.062.888-96, 
residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, Na qualidade 
de sócia única da Crescera Private Equity Ltda. (“Sociedade”), sociedade 
empresária limitada unipessoal, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, na Rua Aníbal de Mendonça, nº 27, 2º andar, Ipa-
nema, CEP 22410-050, RESOLVE em 31 de maio de 2022, às 10:00 horas, 
(i) reconhecer que o capital social da Sociedade se tornou excessivo se 
comparado com suas atuais atividades empresariais e em relação ao objeto 
social. Desta forma, com base no disposto no inciso “ii” do artigo 1.082 do 
Código Civil, a única sócia da Sociedade, decide, sem ressalvas, aprovar 
a redução do capital social da Sociedade em R$ 1.650.000,00 (um milhão 
seiscentos e cinquenta mil reais) passando o mesmo de R$ 2.450.000,00 
(dois milhões quatrocentos e cinquenta mil reais) para R$ 800.000,00 (oi-
tocentos mil reais). (ii) A redução ora aprovada será efetuada mediante a 
restituição à Crescera Investimentos Ltda., única sócia da Sociedade, do 
valor de R$ 1.650.000,00 (um milhão seiscentos e cinquenta mil reais), a ser 
restituído até o final do exercício de 2022. (iii) Ainda, como consequência 
das deliberações aprovadas acima e tendo por base o disposto no artigo 
1.084 do Código Civil, fica aprovada a diminuição proporcional do valor no-
minal das quotas, de forma que as mesmas passem a valer R$ 0,32653 
cada, e não mais R$ 1,00 (um real) cada. (iv) Cancelar, proporcionalmente 
ao valor da redução, o número de quotas detidas pela única sócia da So-
ciedade e alterar o seu valor nominal, a fim de se evitar o fracionamento da 
mesma, passando, portanto, de R$ 0,32653 para R$ 1,00 (um real) cada 
uma. (v) Consolidar, com base no acima exposto, o capital social da Com-
panhia, para que o mesmo seja no montante de R$ 800.000,00 (oitocentos 
mil reais), dividido em 800.000 (oitocentas mil) quotas, ao valor nominal 
unitário de R$ 1,00 (um real), todas de propriedade da Crescera Investi-
mentos Ltda., única sócia da Sociedade. (vi) Autorizar a Administração da 
Sociedade a promover todos os demais atos necessários ao cumprimento 
das deliberações ora tomadas, aí contemplada, inclusive, a necessária alte-
ração do Contrato Social da Sociedade. (vii) Por fim, a única sócia declara 
que, nos termos do §2º do artigo 1.084 do Código Civil, a redução do capital 
social ora aprovada somente se tornará eficaz após decorridos 90 (noventa) 
dias contados da data de publicação desta ata no Diário Oficial do Estado 
do Rio de Janeiro e no jornal Monitor Mercantil, não havendo oposição por 
parte de qualquer credor da Sociedade, com a correspondente celebração 
da Alteração do Contrato Social da Sociedade refletindo a redução de ca-
pital social ora aprovada. Rio de Janeiro, 31 de maio de 2022. Crescera 
Investimentos Ltda. Sócia única, representada por seus Diretores Jaime 
Cardoso Danvila e Daniel Arthur Borghi.

ALTAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 17.848.419/0001-09 - NIRE 33.300.307.001

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 6 DE JUNHO DE 2022

1. Data, Hora e Local: Às 10h do dia 6 de junho de 2022, na sede social da 
Altar Empreendimentos e Participações S.A., localizada na Cidade e Esta-
do do Rio de Janeiro, na Rua Dias Ferreira, nº 190, 3º andar, sala 301 
(parte), Leblon, CEP 22431-050 (“Companhia”). 2. Convocação e Presen-
ça: Dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com artigo 
124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, 
já que presentes os acionistas representando a totalidade do capital social 
da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de 
Acionistas. 3. Mesa: A Sra. Paula Guimarães Fonseca assumiu a presidên-
cia dos trabalhos e designou a Srta. Ana Paula Ferreira dos Santos Carnei-
ro para secretariar a assembleia. 4. Ordem do Dia: Reuniram-se os acio-
nistas para deliberar sobre: (i) a redução do capital social, com a 
consequente alteração do caput do artigo 5 do Estatuto Social da Compa-
nhia; (ii) a distribuição antecipada de dividendos aos acionistas; e (iii) a 
consolidação do estatuto social da Companhia. 5. Deliberações: Discuti-
das as matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas, resolvem, por 
unanimidade e sem ressalvas: 5.1. Aprovam a redução do capital social da 
Companhia no montante de R$4.428.077,51 (quatro milhões, quatrocentos 
e vinte e oito mil, setenta e sete reais e cinquenta e um centavos), sem o 
cancelamento de ações de emissão da Companhia, exclusivamente para 
fins de absorção dos prejuízos acumulados, conforme apurado no balanço 
patrimonial da Companhia na data-base de 31 de março de 2022 (Anexo I). 
5.1.1. Dessa forma, o capital social da Companhia, totalmente subscrito e 
integralizado, passa de R$506.026.237,32 (quinhentos e seis milhões, vinte 
e seis mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos) dividido 
650.032.751 (seiscentos e cinquenta milhões, trinta e dois mil e setecentos 
e cinquenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
para R$501.598.159,81 (quinhentos e um milhões, quinhentos e noventa e 
oito mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos) dividido 
650.032.751 (seiscentos e cinquenta milhões, trinta e dois mil e setecentos 
e cinquenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 
5.2. Ainda, aprovam outra redução do capital social da Sociedade no mon-
tante de R$10.012.570,67 (dez milhões, doze mil, quinhentos e setenta re-
ais e sessenta e sete centavos), mediante o cancelamento de 10.012.570 
(dez milhões, doze mil, quinhentos e setenta) ações ordinárias, sem valor 
nominal, todas de titularidade da acionista Aliansce Sonae Shopping Cen-
ters S.A., por entenderem ser excessivo em relação ao objeto social. 
5.3. A efetivação da redução de capital aprovada acima, por meio do regis-
tro da presente ata na Junta Comercial, ocorrerá após o término do prazo 
de 60 (sessenta) dias para oposição de credores contado da publicação 
desta ata, conforme previsão no artigo 174 da Lei das Sociedades Anôni-
mas. 5.4. Dessa forma, o capital social da Companhia, totalmente subscrito 
e integralizado, passará de R$501.598.159,81 (quinhentos e um milhões, 
quinhentos e noventa e oito mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta e 
um centavos) dividido 650.032.751 (seiscentos e cinquenta milhões, trinta 
e dois mil e setecentos e cinquenta e uma) ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal, para R$491.585.589,14 (quatrocentos e noventa e um 
milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais 
e oitenta e quatorze centavos) dividido 640.020.181 (seiscentos e quarenta 
milhões, vinte mil e cento e oitenta e uma) ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal. 5.5. Em virtude das deliberações acima, aprovam ainda 
a alteração do caput do Artigo 5 do Estatuto Social da Companhia, o qual 
passará a viger com a seguinte redação: “Artigo 5 - O capital social, total-
mente subscrito e integralizado, é de R$491.585.589,14 (quatrocentos e 
noventa e um milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e oiten-
ta e nove reais e oitenta e quatorze centavos), dividido 640.020.181 (seis-
centos e quarenta milhões, vinte mil e cento e oitenta e uma) ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 5.6. Aprovam a distribuição 
antecipada de dividendos intermediários aos acionistas da Companhia no 
valor de R$3.314.429,33 (três milhões, trezentos e quatorze mil, quatrocen-
tos e vinte e nove reais e trinta e três centavos) à conta de lucros apurados 
no balanço patrimonial mensal com data base de 31 de março de 2022 
(Anexo I), na proporção de sua participação no capital social. Os valores 
serão pagos aos acionistas em moeda corrente nacional até 31 de dezem-
bro de 2022. 5.7. Aprovam, por fim, a consolidação do Estatuto Social da 
Companhia, cuja redação consta do Anexo II da presente Ata. 6. Encerra-
mento: Como não havia mais nada a ser tratado, o Presidente suspendeu 
os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual lida 
e posta em discussão, foi aprovada e assinada pela unanimidade dos acio-
nistas. Acionistas presentes: Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. e 
Aliansce Assessoria Comercial e Serviços Ltda. Certifico que a presente é 
cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 6 de junho de 
2022. Mesa: Paula Guimarães Fonseca - Presidente; Ana Paula Ferreira 
dos Santos Carneiro - Secretária. 

DALI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 13.165.439/0001-16 - NIRE 33.3.0029670-1

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 6 DE JUNHO DE 2022

1. Data, Hora e Local: Às 10h do dia 6 de junho de 2022, na sede social da 
Dali Empreendimentos e Participações S.A., localizada na Rua Dias Ferrei-
ra nº 190, 3º andar, sala 301 (parte), Leblon, CEP 22431-050, na Cidade e 
Estado do Rio de Janeiro (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dis-
pensadas as formalidades de convocação, de acordo com artigo 124, §4º, 
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, já que 
presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da 
Companhia. 3. Mesa: A Sra. Paula Guimarães Fonseca assumiu a presi-
dência dos trabalhos e designou a Srta. Ana Paula Ferreira dos Santos 
Carneiro para secretariar a assembleia. 4. Ordem do Dia: Reuniram-se os 
acionistas para deliberar sobre: (i) a redução do capital social, com a con-
sequente alteração do caput do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia; 
(ii) a distribuição antecipada de dividendos aos acionistas; e (iii) a consoli-
dação do estatuto social da Companhia. 5. Deliberações: Discutidas as 
matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas resolvem, por unani-
midade e sem reservas: 5.1. Aprovam a redução do capital social da Com-
panhia no montante de R$578.118,16 (quinhentos e setenta e oito mil, cen-
to e dezoito reais e dezesseis centavos), sem o cancelamento de ações de 
emissão da Companhia, exclusivamente para fins de absorção dos prejuí-
zos acumulados, conforme apurado no balanço patrimonial da Companhia 
na data-base de 31 de março de 2022 (Anexo I). 5.1.1. Dessa forma, o ca-
pital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, passa de 
R$215.487.826,00 (duzentos e quinze milhões, quatrocentos e oitenta e 
sete mil, oitocentos e vinte e seis reais) dividido em 213.794.398 (duzentas 
e treze milhões, setecentas e noventa e quatro mil, trezentas e noventa e 
oito) ações ordinárias, sem valor nominal, para R$214.909.707,84 (duzen-
tos e quatorze milhões, novecentos e nove mil, setecentos e sete reais e 
oitenta e quatro centavos) dividido em 213.794.398 (duzentas e treze mi-
lhões, setecentas e noventa e quatro mil, trezentas e noventa e oito) ações 
ordinárias, sem valor nominal. 5.2. Ainda, aprovam outra redução do capital 
social da Sociedade no montante de R$51.981.802,34 (cinquenta e um 
milhões, novecentos e oitenta e um mil, oitocentos e dois reais e trinta e 
quatro centavos), mediante o cancelamento de 51.981.802 (cinquenta e 
uma milhões, novecentas e oitenta e uma mil, oitocentas e duas) ações 
ordinárias, sem valor nominal, todas de titularidade da acionista Aliansce 
Sonae Shopping Centers S.A., por entenderem ser excessivo em relação 
ao objeto social. 5.2.1. A efetivação da redução de capital aprovada acima, 
por meio do registro da presente ata na Junta Comercial, ocorrerá após o 
término do prazo de 60 (sessenta) dias para oposição de credores contado 
da publicação desta ata, conforme previsão no artigo 174 da Lei das Socie-
dades Anônimas. 5.2.2. Dessa forma, o capital social da Companhia, total-
mente subscrito e integralizado, passará de R$214.909.707,84 (duzentos e 
quatorze milhões, novecentos e nove mil, setecentos e sete reais e oitenta 
e quatro centavos) dividido em 213.794.398 (duzentas e treze milhões, se-
tecentas e noventa e quatro mil, trezentas e noventa e oito) ações ordiná-
rias, sem valor nominal, para R$162.927.905,50 (cento e sessenta e dois 
milhões, novecentos e vinte e sete mil e novecentos e cinco reais e cin-
quenta centavos) dividido em 161.812.596 (cento e sessenta e uma mi-
lhões, oitocentas e doze mil, quinhentas e noventa e seis) ações ordinárias, 
sem valor nominal. 5.3. Em virtude das deliberações acima, aprovam ainda 
a alteração do caput do Artigo 5 do Estatuto Social da Companhia, o qual 
passará a viger com a seguinte redação: “Artigo 5 - O Capital Social, total-
mente subscrito e integralizado, é de R$162.927.905,50 (cento e sessenta 
e dois milhões, novecentos e vinte e sete mil e novecentos e cinco reais e 
cinquenta centavos) dividido em 161.812.596 (cento e sessenta e uma mi-
lhões, oitocentas e doze mil, quinhentas e noventa e seis) ações ordinárias, 
sem valor nominal.” 5.4. Aprovam a distribuição antecipada de dividendos 
intermediários aos acionistas da Companhia no valor de R$2.986.197,66 
(dois milhões, novecentos e oitenta e seis mil, cento e noventa e sete reais 
e sessenta e seis centavos) à conta de lucros apurados no balanço patri-
monial mensal com data base de 31 de março de 2022 (Anexo I), na pro-
porção de sua participação no capital social. Os valores serão pagos aos 
acionistas em moeda corrente nacional até 31 de dezembro de 2022. 5.5. 
Aprovam, por fim, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, cuja 
redação consta do Anexo II da presente Ata. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia 
pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, a qual foi lida, aprovada 
e assinada pelos acionistas. Acionistas presentes: Aliansce Sonae Sho-
pping Centers S.A. e Aliansce Assessoria Comercial e Serviços Ltda. Con-
fere com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 6 de junho de 
2022. Mesa: Paula Guimarães Fonseca - Presidente; Ana Paula Ferreira 
dos Santos Carneiro - Secretária. 

VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
CNPJ nº 02.536.066/0001-26 – NIRE 33.3.0016741-2

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2022

LOCAL, DIA E HORA: Sede da Vital Engenharia Ambiental S.A. 
(“Companhia”), na Rua Santa Luzia, n° 651, 20° andar, Centro, Rio de 
Janeiro, RJ, CEP 20030-041, no dia 01 de junho de 2022, às 11:00 horas. 
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em 
vista a presença das acionistas que representam a totalidade do capital 
social, na forma do §4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976 (“Lei das S.A.”). MESA: Presidente: André de Oliveira Câncio e 
Secretário: Amilcar Bastos Falcão. PUBLICAÇÕES DO RELATÓRIO DA 
ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO 
DA AUDITORIA: Jornal “Monitor Mercantil”, às folhas 33/35, datado de 
29 de abril de 2022, nos termos do artigo 289, I, da Lei das S.A. ORDEM 
DO DIA: Em sede de Assembleia Geral Ordinária: a) Tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, bem como deliberar sobre 
a destinação do lucro líquido do exercício findo; e Em sede de Assembleia 
Geral Ordinária: b) Deliberar sobre a distribuição de dividendos à conta 
de reserva de lucros de exercícios anteriores. DELIBERAÇÕES: À 
unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações: Em sede de 
Assembleia Geral Ordinária: a) Nos termos do § 4º, do artigo 133, da Lei 
das S.A., considerar sanada a inobservância das exigências constantes das 
alíneas I, II e III do mesmo artigo, visto que foi dada a devida publicidade 
dos documentos às acionistas antes da realização desta assembleia, e 
que todas estão presentes; b) Sem restrições ou ressalvas, aprovar o 
Relatório de Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, 
com o respectivo parecer dos auditores independentes; c) Considerando o 
resultado positivo da Companhia e tendo havido lucro no exercício findo, no 
valor de R$101.453.515,74 (cento e um milhões, quatrocentos e cinquenta 
e três mil, quinhentos e quinze reais e setenta e quatro centavos), as 
acionistas resolveram: i. Aprovar que não haja destinação de recursos à 
Reserva Legal, visto que o saldo dessa Reserva já atingiu o percentual de 
20% (vinte por cento) do capital social, nos termos do artigo 17, “a)”, do 
Estatuto Social da Companhia; ii. Aprovar que o valor de R$3.412.786,31 
(três milhões, quatrocentos e doze mil, setecentos e oitenta e seis reais 
e trinta e um centavos) seja destinado aos ajustes contábeis referentes 
a exercícios anteriores; e iii. Aprovar a distribuição de dividendos às 
acionistas no valor de R$98.040.729,43 (noventa e oito milhões, quarenta 
mil, setecentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos), que deverão 
ser pagos na proporção de suas respectivas participações societárias até 
31 de dezembro de 2022. Em sede de Assembleia Geral Extraordinária: 
d) Aprovar, ainda, a distribuição de dividendos às acionistas, no valor 
de R$4.259.270,57 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, 
duzentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos), à conta de reserva 
de lucros de exercícios anteriores, que deverão ser pagos na proporção de 
suas respectivas participações societárias até 31 de dezembro de 2022; 
e e) Por fim, aprovar a lavratura sumariada desta ata, determinando o 
seu arquivamento na Companhia, junto com os documentos pertinentes 
a esta assembleia, rubricados pela mesa. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada pelos presentes, sem 
quaisquer ressalvas. ASSINATURAS: Presidente da Mesa: André de 
Oliveira Câncio; Secretário da Mesa: Amilcar Bastos Falcão. Acionistas: 
QUEIROZ GALVÃO S.A., por seus Diretores André de Oliveira Câncio 
e Amilcar Bastos Falcão; e GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA, por Paulo Henrique Amaral Sá 
e Thiago Ferreira Aucar. “Confere com o original lavrado no livro próprio.” 
Amilcar Bastos Falcão - Secretário. Certidão - Jucerja - Registrada 
sob o nº 00004931379 em 07/06/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - 
Secretário-Geral.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL 
DA COMARCA DE TERESÓPOLIS

EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos 
autos da Ação de COBRANÇA, movida por CONDOMÍNIO 

COMARY GLEBA XI-A em face de FERNANDO LUZ, 
processo nº 0010168-29.2007.8.19.0061, na forma abaixo:

O Dr. MAURO PENNA MACEDO GUITA, Juiz da Vara acima, 
FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os 
interessados especialmente a FERNANDO LUZ, que em 20/6/22, 
às 14:00 hs., no site do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro 
MARIO MILTON B. RICART, venderá de forma eletrônica (on line) 
conforme art. 879 inciso II do CPC, não havendo licitantes no 
dia 24/6/22, no mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na 
forma do art. 891 § único do NCPC, o imóvel registrado no 1º 
RGI – Teresópolis-RJ, matrícula nº 993, Rua Luiz Edmundo nº 
379 nº4 da quadra 2 – Gleba 11 – Carlos Guinle – Teresópolis 
- RJ, avaliado as fls. 362 em 9/12/21, por R$ 2.300.000,00. 
Condições Gerais da Alienação: constam no Edital na íntegra, no 
site do leiloeiro e nos autos.  Pagamentos: à vista conf. art. 892 
do CPC, 5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, 
adjudicação ou remição. Para conhecimento de todos foi 
expedido este, outro na integra estará afixado no local de costume 
e na sede do juízo e nos autos, ficando o executado ciente da 
Hasta Pública, se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de 
Justiça, suprindo assim a exigência contida no Art. 889 inciso I 
do NCPC. Dado e passado nesta cidade, em 17/5/22. Eu, Marcio 
Mansur Pacheco, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. 
(ass) Dr. MAURO PENNA MACEDO GUITA, Juiz de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL REGIONAL 
DA BARRA DA TIJUCA

EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, 
extraídos dos autos da Ação de COBRANÇA, 

movida por CONDOMÍNIO DIMENSION OFFICE & PARK 
em face de NEVILLE VIANNA PROA e OUTRA, 

processo nº 0033561-72.2017.8.0209, na forma abaixo:
O Dr. ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA, Juiz da 
Vara acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a 
todos os interessados especialmente a NEVILLE VIANNA PROA 
e ANDRÉA DE CASSIA NOGUEIRA PROA, que em 20/9/22, às 
12:00 hs., no site do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro 
MARIO MILTON B. RICART, venderá de forma eletrônica (on 
line) conforme art. 879 inciso II do CPC, não havendo licitantes 
no dia 22/9/22, no mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na 
forma do art. 891 § único do NCPC, os imóveis registrados no 9º 
RGI, matrículas nº 366.611 (sala 601-F), nº 366.612 (sala 602-
F), nº 366.613 (sala 603-F), nº 366.614 (sala 604-F), nº 366.615 
(sala 605-F), nº 366.616 (sala 606-F), nº 366.617 (sala 607-F), 
Av. Embaixador Abelardo Bueno nº 01 salas 601-F à 607-F do 
bloco 1 – Jacarepaguá - RJ, avaliados as fls. 778, 776, 780, 774, 
786, 784 e 782 respectivamente em 31/7/20, por: sala 601-F - R$ 
350.000,00; salas 602-F e 603-F - R$ 200.000,00 cada uma; sala 
604-F – R$ 240.000,00; sala 605-F – R$ 250.000,00; sala 606-
F – R$ 300.000,00 e 607-F – R$ 270.000,00. Condições Gerais 
da Alienação: constam no Edital na íntegra, no site do leiloeiro 
e nos autos.  Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 3% ao 
leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação ou 
remição. Para conhecimento de todos foi expedido este, outro na 
integra estará afixado no local de costume e na sede do juízo e nos 
autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, se este não for 
encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a exigência 
contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado nesta cidade, 
em 24/5/22. Eu, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) 
Dr. ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA, Juiz de Direito.

Fusões e aquisições acumulam crescimento de 8% até maio
Empresas dos EUA aumentaram em 19% suas aquisições no Brasil

De janeiro a maio, 
o mercado tran-
sacional brasileiro 

registrou um total de 930 
transações e movimentou R$ 
131,1bi, de acordo com o re-
latório mensal do Transactio-
nal Track Record em colabo-
ração com o Intralinks.

Os números represen-
tam um aumento de 8% 
no número de transações 
em relação ao mesmo perí-
odo de 2021. Do total das 
transações, 46% possuem 
os valores revelados e 76% 
das operações já estão con-
cluídas. Somente em maio, 
144 fusões e aquisições fo-
ram registradas, entre anun-
ciadas e concluídas, e um 
valor total de R$ 22,5bi. 

O setor de Internet, Sof-
tware & IT Services foi o 
destaque no período, com 
um total de 171 transações. 
No entanto, o setor sofreu 
uma diminuição de 40% em 
relação ao mesmo período 
de 2021. Em segundo lugar 
está o setor de Industry-
Specific Software, com 148 
transações.

Até maio, as empresas 
brasileiras escolheram os 
Estados Unidos como seu 
principal destino de inves-
timento. Foram 15 transa-
ções e um total de R$ 3,4bi, 
seguido pela Colômbia com 
oito operações. Os Estados 
Unidos e o Reino Unido, 
com 104 e 20 transações, 
respectivamente, são os pa-

íses que mais investiram no 
Brasil.

As empresas norte-
americanas que adquirem 
empresas brasileiras re-
gistraram um aumento de 
19% em comparação com 
o mesmo período do ano 
passado. Já as aquisições 
estrangeiras nos setores de 
Tecnologia e Internet au-
mentaram em 28%.

Em relação aos fundos 
estrangeiros de Private 
Equity e Venture Capital 
que investem em empresas 
brasileiras, houve uma di-
minuição de 16% até maio. 
Em Private Equity, foram 
contabilizadas 39 transa-
ções e um total de R$ 10,1bi 
no período, registrando 

uma queda de 31% no nú-
mero de operações, em 
comparação com o mesmo 
período de 2021.

No âmbito do Venture 
Capital, foram realizadas 
299 rodadas de investimen-
to, movimentando um capi-
tal de R$ 14,2bi, o que re-
sulta um aumento de 17% 
no número de transações.

No segmento de Asset 
Acquisitions, foram registra-
das 85 transações e um total 
de R$ 33,6bi até maio, repre-
sentando um crescimento 
de 6% no número de ope-
rações, em relação ao mes-
mo período do ano passado. 
A transação destacada pe-
lo TTR em maio de 2022, 
foi a conclusão da fusão da 

Eve Air Mobility (subsidiária 
eVTOL da Embraer (EM-
BR3) com a norte-americana 
Zanite Acquisition. O va-
lor da transação é de US$ 
512milhões. A operação teve 
a assessoria jurídica dos escri-
tórios Cescon, Barrieu Flesch 
& Barreto Advogados;  Whi-
te & Case; Lefosse Advoga-
dos; Skadden, Arps, Slate, 
Meagher & Flom; e Mattos 
Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. 
e Quiroga Advogados. Do 
lado financeiro, a transação 
foi assessorada pelo Banco 
Bradesco BBI e Banco Itaú 
BBA.

O relatório publica os 
rankings de assessoria fi-
nanceira e jurídica até maio 
de 2022 em M&A, Private 

Equity, Venture Capital e 
Mercados de Capitais, onde a 
atividade dos assessores é re-
fletida pelo número de tran-
sações e pelo valor total.

Quanto ao ranking de 
assessores financeiros, por 
número de transações e em 
valor, lidera o Banco BTG 
Pactual, com 32 operações 
e um total de R$ 39,4bi.

No que se refere ao 
ranking de assessores jurídi-
cos, por número de transa-
ções em 2022 lidera o escri-
tório Bronstein Zilberberg 
Chueiri & Potenza Advo-
gados, com 50 operações. 
Em valor, lidera o BMA – 
Barbosa Müssnich Aragão 
contabilizando um total de 
R$ 35,7 bilhões.
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MD Realty Participações S.A.
CNPJ/MF nº 19.560.826/0001-33  –  NIRE 35.300.528.522

CERTIDÃO
Certifico que a Ata da Assembleia Geral Extraordinária datada de 21 de março de 2022 da MD 
Realty Participações S.A., sociedade anônima de capital fechado, que deliberou sobre a redução 
de capital da Companhia, foi registrada perante Secretaria de Desenvolvimento Econômico - 
JUCESP, sob o número 279.400/22-6 em 01 de junho de 2022, pela Secretária Geral, Gisela 
Simiema Ceschin.

NORTE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS S.A.
CNPJ/ME nº 42.973.126/0001-92 - NIRE nº 35.300.573.927 - Companhia Fechada
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 25 (vinte e cinco) dias de maio de 2022, às 10:00 horas, na sede social da NORTE GESTÃO DE RE-
CURSOS HÍDRICOS S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, nº 3144, Conjunto 31, Jardim Paulistano, CEP 01451-000. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presente o acionista que representa a 
totalidade do capital social da Companhia, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404, de 
15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos 
Acionistas. 3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Lucas Bittencourt Lacreta; Secretário: Denis Lacerda de Queiróz. 4. ORDEM DO DIA: 
Deliberar sobre: 4.1 a realização, pela Companhia, da 2ª (segunda) emissão de até 60.000 (sessenta mil) debêntures, conversíveis em ações, 
da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, para colocação privada, com valor nominal unitário de 
R$ 1.000,00 (mil reais) cada (“Debêntures”), no valor total de até R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), nos termos do “Instrumen-
to Particular De Escritura Da 2ª (Segunda) Emissão De Debêntures, Conversíveis Em Ações, Da Espécie Com Garantia Real, Com Garantia 
Adicional Fidejussória, Em Série Única, Para Colocação Privada, Da Norte Gestão De Recursos Hídricos S.A.” (“Escritura de Emissão”), a ser 
celebrada entre a Companhia, na qualidade de emissora, e, ainda, os debenturistas listados na Escritura de Emissão (“Debenturistas”), 
bem como a renúncia, pelo acionista único da Companhia, ao seu direito de preferência de subscrição das Debêntures, nos termos do Artigo 
171, §3º da Lei das Sociedades por Ações; e 4.2 autorizar a diretoria da Emissora para praticar todos e quaisquer atos e assinar todos e 
quaisquer documentos necessários à implementação e formalização das deliberações desta assembleia, especialmente para realização da 
Emissão, bem como ratificação de todos e quaisquer atos até então praticados e todos e quaisquer documentos até então assinados pela 
diretoria da Companhia com relação a tais matérias, inclusive em relação à celebração da Escritura de Emissão, dos Contratos de Garantia 
e à contratação de prestadores de serviço como agentes de garantia, bancos depositários, entre outros, e a celebração de aditamentos, 
cartas, notificações, instrumentos de garantia, procurações entre outros. 5. DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias constan-
tes da Ordem do Dia, foi deliberada, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 5.1 Aprovar a emissão das Debêntures (“Emis-
são”), que terão as seguintes principais características e condições: 5.1.1 Número da Emissão: a Emissão representa a 2ª (segunda) 
emissão de Debêntures da Companhia; 5.1.2 Número de Séries: a Emissão será realizada em série única; 5.1.3 Valor Total da Emissão: o 
valor total da Emissão será de até R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), na Data de Emissão (conforme definida abaixo); 5.1.4 
Colocação e Procedimento de Distribuição: as Debêntures serão objeto de colocação privada, sem qualquer esforço de venda ou interme-
diação de instituições integrantes do sistema de distribuição perante investidores. Não será admitida a colocação parcial das Debêntures; 
5.1.5 Destinação de Recursos: Os recursos líquidos captados pela Emissora por meio da integralização das Debêntures serão utilizados, 
ressalvadas as hipóteses em que ocorrer o vencimento e/ou resgate antecipado das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura 
de Emissão, exclusivamente para (a) quitação integral antecipada da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em 
ações de emissão da Emissora, da espécie com garantia real, em série única, para colocação privada, nos termos do “Instrumento Particu-
lar de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, 
para Colocação Privada, da Norte Gestão de Recursos Hídricos S.A.”, celebrado em 29 de outubro de 2021, entre a Emissora e a Leste Credit 
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, a Leste Credit High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios e a Tekcred Fundo de 
Investimento em Direitos Creditórios (quando em conjunto, os “Fundos Leste” e “Dívida Existente”, respectivamente); (b) aquisição, pela 
Emissora, das Ações Preferenciais Hidroforte Outros Acionistas (conforme abaixo definido); (c) pagamento e reembolso das despesas e 
custos relacionados à Emissão, incluindo, mas não se limitando, a todos os custos com prestadores de serviços contratados no âmbito da 
Emissão bem como as despesas que venham a ser incorridas para constituição e registro das Garantias; e (d) o capital de giro da Emissora; 
5.1.6 Data de Emissão: as Debêntures serão emitidas na data a ser definida na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”); 5.1.7 Tipo, 
Forma e Comprovação de Titularidade: As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas e 
certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo registro dos Debenturistas no 
Livro de Registro de Debêntures Nominativas da Emissora (“Livro de Registro”); 5.1.8 Conversibilidade: nos termos do artigo 57 da Lei das 
Sociedades por Ações, as Debêntures serão conversíveis em ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Emissora, 
com direitos políticos e econômicos idênticos às demais ações ordinárias existentes. 5.1.9 Espécie: as Debêntures serão da espécie com 
garantia real, com garantia adicional fidejussória, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações; 5.1.10 Data de Vencimento: 
ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado ou resgate antecipado, ocasiões em que a Companhia obrigar-se-á a proceder ao pa-
gamento das Debêntures de acordo com os termos a serem descritos na Escritura de Emissão e eventuais Encargos Moratórios, conforme o 
caso, as Debêntures terão vencimento na data a ser indicada na Escritura de Emissão que ocorrerá até o término do 18º mês contado da 
Data de Integralização, conforme abaixo definido (“Data de Vencimento”); 5.1.11 Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário das De-
bêntures será de R$1.000,00 (mil reais) na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); 5.1.12 Quantidade de Debêntures: serão emitidas 
até 60.000 (sessenta mil) Debêntures; 5.1.13 Preço de Subscrição: O preço de subscrição e integralização das Debêntures será o seu Valor 
Nominal Unitário; 5.1.14 Forma de Subscrição e Integralização: As Debêntures deverão ser integralmente subscritas pelos Debenturistas, 
mediante a assinatura dos boletins de subscrição das Debêntures, e integralizadas no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis (conforme termo a 
ser definido na Escritura de Emissão) contados da confirmação, pelos Debenturistas, do cumprimento das Condições Precedentes (conforme 
abaixo definidas). As Debêntures serão integralizadas em uma única data (“Data da Integralização”), à vista, em moeda corrente nacional, 
nos valores e contas correntes indicados pela Emissora na Escritura de Emissão. O acionista único da Companhia, neste ato e de forma ir-
revogável e irretratável, renuncia desde já ao direito de preferência que lhe é conferido para subscrição das Debêntures, na forma do Artigo 
171, §3º da Lei das Sociedades por Ações; 5.1.15 Atualização Monetária: O Valor Nominal Unitário não será atualizado monetariamente; 
5.1.16 Juros Remuneratórios: Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem 
por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias do DI - Depósito Interfinanceiro de um dia, “over extra-grupo”, expressas na 
forma percentual ao ano, com base em 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. - 
Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de um 
spread ou sobretaxa equivalente a 9,00% (nove inteiros por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Juros Remu-
neratórios”). Os Juros Remuneratórios serão calculados de acordo com a fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão; 5.1.17 Pagamento 
dos Juros Remuneratórios: Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada das Debêntures, inclusive em razão do Resgate Antecipado 
Facultativo ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, a Re-
muneração será paga na Data de Vencimento; 5.1.18 Amortização do Valor Nominal Unitário: Ressalvadas as hipóteses de liquidação 
antecipada das Debêntures, inclusive em razão do Resgate Antecipado Facultativo ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes 
das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário será pago pela Emissora e/ou pela Fiadora aos 
Debenturistas, na Data de Vencimento; 5.1.19 Local de Pagamento: Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela 
Emissora nas contas correntes a serem indicadas pelas Debenturistas, por escrito, à Emissora. Nenhum pagamento será realizado em 
conta que não for de titularidade dos Debenturistas; 5.1.20 Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Atualização Monetária e dos Juros Remu-
neratórios, ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida pela Emissora e não paga aos Debenturistas, os débitos 
em atraso ficarão sujeitos, desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, independentemente de aviso, notificação ou 
interpelação judicial ou extrajudicial, a: (a) juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês sobre o montante devido, calculados pro 
rata temporis; e (b) multa convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago 
(“Encargos Moratórios”). 5.1.21 Repactuação Programada: Não haverá repactuação programada das Debêntures; 5.1.22 Condições Pre-
cedentes para Integralização das Debêntures: A integralização das Debêntures pelos Debenturistas será feita na forma a ser prevista na 
Escritura de Emissão e estará sujeita ao atendimento das condições a serem previstas na Escritura de Emissão (“Condições Precedentes 
para Integralização”); 5.1.23 Negociação. As Debêntures não serão registradas para negociação em qualquer mercado regulamentado de 
valores mobiliários. As transferências de titularidade das Debêntures serão realizadas por meio de operações privadas, as quais serão re-
gistradas no Livro de Registro de Transferência das Debêntures. As Debêntures poderão ser transferidas por qualquer Debenturista para 
quaisquer terceiros, independentemente de qualquer anuência ou notificação prévia à Emissora e/ou às Garantidoras, conforme legislação 

aplicável, devendo os Debenturistas cedentes e o cessionário informarem tal transferência à Emissora, para seu registro no Livro de Regis-
tro de Transferência das Debêntures; 5.1.24 Publicidade. Sem prejuízo das publicações exigidas por lei, todos os atos e decisões relativos 
às Debêntures deverão ser comunicados, na forma de aviso, mediante comunicação a ser enviada aos Debenturistas na forma a ser previs-
ta na Escritura de Emissão; 5.1.25 Amortização Extraordinária Facultativa: A Emissora não poderá realizar a amortização extraordinária 
facultativa das Debêntures. 5.1.26 Resgate Antecipado Facultativo: A Emissora poderá, a seu exclusivo critério, a partir do 7º (sétimo) mês 
contado da Data de Integralização, realizar o resgate antecipado facultativo total das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo”). Por 
ocasião do Resgate Antecipado Facultativo, o valor devido pela Emissora será equivalente ao Valor Nominal Unitário, acrescido dos Juros 
Remuneratórios e demais encargos devidos e não pagos até a data do Resgate Antecipado Facultativo, calculado pro rata temporis desde a 
Data de Integralização até a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo, incidente sobre o Valor Nominal Unitário (“Saldo Devedor”), e 
prêmio flat incidente sobre o Saldo Devedor de acordo com os percentuais indicados na tabela abaixo (“Prêmio de Resgate Antecipado”):

Período do Resgate Antecipado Facultativo Prêmio flat aplicado sobre o Saldo Devedor
7º (sétimo) mês (inclusive) ao 13º (decimo terceiro) mês (exclusive),

ambos contados a partir da Data de Integralização 5,00%
13º (decimo terceiro) mês contada a partir da Data de Integralização (inclusive) até

Data de Vencimento (exclusive) 1,00%
Adicionalmente, as Debêntures resgatadas pela Emissora serão obrigatoriamente canceladas, observado que não será admitido o Resgate 
Antecipado Facultativo parcial das Debêntures. 5.1.27 Aquisição Facultativa: A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures, 
na forma do disposto no § 3º do Artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações e na Resolução CVM nº 77, de 29 de março de 2022 (“Aquisição 
Facultativa”), desde que aceito pelos Debenturistas, pelo valor que vier a ser acordado entre as partes para a compra e venda das Debên-
tures que vierem a ser objeto da Aquisição Facultativa. As Debêntures adquiridas poderão ser canceladas, permanecer na tesouraria da 
Emissora ou serem novamente vendidas a eventuais investidores, observadas as regras expedidas pela CVM (conforme aplicável) e devendo 
tal fato constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Emissora; 5.1.28 Conversão das Debêntures em Ações 
da Companhia: Após o transcurso de 18 (dezoito) meses contados da primeira Data de Integralização das Debêntures, na hipótese de (a) 
inadimplemento de qualquer obrigação pecuniária; ou (b) declaração de vencimento antecipado das Debêntures, o que ocorrer primeiro, os 
Debenturistas poderão, a seu exclusivo critério, requerer a conversão da totalidade das Debêntures em ações ordinárias nominativas de 
emissão da Emissora (“Conversão das Debêntures”), mediante envio de notificação por escrito à Emissora, nos termos a serem definidos na 
Escritura de Emissão (“Notificação de Exercício”). Não será admitida a conversão parcial das Debêntures. Em caso de Notificação de Exer-
cício, deverá ser emitido um laudo de avaliação da Emissora, nos demais termos a serem definidos na Escritura de Emissão (“Laudo de 
Avaliação”) por qualquer uma das empresas a serem listadas na Escritura de Emissão, em até 30 (trinta) dias contados da data de Notifi-
cação de Exercício, cujos custos deverão ser arcados pela Emissora. O valor de mercado da Emissora apurado no Laudo de Avaliação será 
dividido pelo número de ações ordinárias nominativas da Emissora, resultando no preço por ação ordinária nominativa da Emissora apura-
do no Laudo de Avaliação (“Preço por Ação”). O número de ações ordinárias nominativas a serem subscritas pelos Debenturistas em razão 
da Conversão das Debêntures corresponderá ao resultado da divisão (a) do valor total da obrigação pecuniária inadimplida (incluindo os 
Encargos Moratórios), pelo (b) Preço por Ação. A conversão das Debêntures resultará em aumento de capital da Emissora em um valor cor-
respondente ao valor do principal, acrescido dos juros remuneratórios e quaisquer outras obrigações pecuniárias devidas e não pagas aos 
Debenturistas (incluindo os Encargos Moratórios aplicáveis), pelo preço do Laudo de Avaliação na proporção de 1:1 (isto é, um real por um 
real). Caso o resultado obtido pelo cálculo estabelecido na metodologia de conversão descrita acima seja um número fracionário, este será 
arredondado para cima até o número inteiro mais próximo, de forma que o número de ações ordinárias nominativas emitidas pela Emissora 
em razão da Conversão das Debêntures seja um número inteiro. Em até 15 (quinze) dias corridos após o recebimento do Laudo de Avaliação 
pelos Debenturistas, estes poderão, a seu exclusivo critério, enviar à Emissora uma notificação escrita confirmando a intenção de Conversão 
das Debêntures (“Notificação de Confirmação”). Após o recebimento da Notificação de Confirmação pela Emissora, as Debêntures serão 
automaticamente convertidas em ações ordinárias nominativas de emissão da Emissora, observados eventuais prazos necessários para 
atender as aprovações descritas na Escritura de Emissão, e, em até 15 (quinze) dias após o recebimento da Notificação de Confirmação, a 
Emissora e seus representantes legais, conforme aplicável, praticarão todos os atos necessários para a formalização, perante terceiros, da 
Conversão das Debêntures e do aumento de capital social da Emissora. Os demais termos e condições da Conversão das Debêntures estarão 
previstos na Escritura de Emissão. 5.1.29 Garantias: Em garantia do fiel, pontual e integral pagamento e cumprimento de todas as obriga-
ções principais e acessórias assumidas ou que venham a ser assumidas pela Emissora relativas às Debêntures e demais obrigações assu-
midas no âmbito da Emissão, incluindo (i) as obrigações relativas ao pontual e integral pagamento, pela Emissora, do Valor Nominal Uni-
tário, dos Juros Remuneratórios, dos Encargos Moratórios, das despesas de cobrança judicial e extrajudicial, e dos demais encargos aplicá-
veis, relativos às Debêntures, à Escritura de Emissão e aos demais documentos da Emissão, quando devidos, seja na Data de Vencimento 
ou em decorrência de Resgate Antecipado Facultativo ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, conforme 
a ser previsto na Escritura de Emissão; (ii) as obrigações relativas a quaisquer outras obrigações pecuniárias assumidas pela Emissora nos 
termos das Debêntures, da Escritura de Emissão, dos Contratos de Garantia (conforme definido abaixo) e dos demais documentos da 
Emissão, incluindo obrigações de pagar honorários, despesas, custos, encargos, tributos, reembolsos ou indenizações; e (iii) as obrigações 
de ressarcimento de toda e qualquer importância que os Debenturistas venham a desembolsar em decorrência da constituição, manutenção, 
realização, consolidação e/ou excussão ou execução de qualquer das Garantias (“Obrigações Garantidas”): a) Alienação Fiduciária: Confor-
me aplicável, a Emissora, a Norte Saneamento S.A. (“Norte Saneamento” ou “Fiadora”), Guiomar Antônio Gomides Jr. (“Guiomar”) e Lívia 
Nascimento (“Lívia”), na melhor forma de direito e nos termos dos artigos 1.361 e seguintes do Código Civil, no que for aplicável, do artigo 
66-B da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme alterada, com a redação dada pela Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme 
alterada, do Decreto Lei nº 911, de 01 de outubro de 1969, e das disposições dos artigos 40 e 113 da Lei das Sociedades por Ações, aliena-
rão fiduciariamente, nos termos e condições previstos no “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras 
Avenças”, a ser celebrado entre a Norte Saneamento, a Emissora, o Guiomar, a Lívia, os Debenturistas e a Hidroforte, na qualidade de inter-
veniente anuente (“Contrato de Alienação Fiduciária”), em garantia em favor dos Debenturistas, bem como de seus respectivos sucessores 
e eventuais cessionários, em caráter irrevogável e irretratável, até o integral cumprimento das Obrigações Garantidas, a propriedade fidu-
ciária, o domínio resolúvel e a posse indireta (“Alienação Fiduciária”) dos seguintes bens e direitos de sua titularidade: i. sob condição 
suspensiva, nos termos da Escritura de Emissão e do Contrato de Alienação Fiduciária, a totalidade das ações ordinárias e preferenciais, 
presentes e futuras, do capital social da Hidroforte detidas pela Emissora, em todos os casos desde que respeitado o limite de 80% (oiten-
ta por cento) das ações de emissão da Hidroforte, detidas pela Emissora, seja na forma dos artigos 167, 169 e 170 da Lei das Sociedades 
por Ações, seja por força de desmembramentos e/ou grupamentos, bonificações das ações, seja por consolidação, fusão, permuta de ações, 
divisão de ações, reorganização societária ou sob qualquer outra forma, quer substituam ou não as ações originalmente alienadas fiducia-
riamente, inclusive novas ações que sejam eventualmente emitidas após a data de celebração do presente instrumento e que venham a ser 
detidas pela Emissora, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus, gravames ou restrições (“Ações Hidroforte Emissora”); ii. sob condição 
suspensiva, nos termos da Escritura de Emissão e do Contrato de Alienação Fiduciária, (a) ações ordinárias nominativas, representativas, 
em conjunto, de 10,0% (dez por cento) das ações ordinárias nominativas de emissão da Hidroforte, detidas por Guiomar e pela Lívia (“Ações 
Ordinárias Hidroforte Outros Acionistas”); e (b) ações preferenciais nominativas, representativas, em conjunto, de 75% (setenta e cinco por 
cento) das ações preferenciais nominativas de emissão da Hidroforte, detidas por Guiomar e pela Lívia (conforme aplicável) (“Ações Prefe-
renciais Hidroforte Outros Acionistas” e, em conjunto com as Ações Ordinárias Hidroforte Outros Acionistas, “Ações Hidroforte Outros Acio-
nistas” e quando em conjunto com as Ações Hidroforte Emissora, “Ações Alienadas Fiduciariamente sob Condição Suspensiva”) seja na 
forma dos artigos 167, 169 e 170 da Lei das Sociedades por Ações, seja por força de desmembramentos e/ou grupamentos, bonificações das 
ações, seja por consolidação, fusão, permuta de ações, divisão de ações, reorganização societária ou sob qualquer outra forma, quer 
substituam ou não as Ações Alienadas Fiduciariamente sob Condição Suspensiva originalmente alienadas fiduciariamente, livres e desem-
baraçadas de quaisquer ônus, gravames ou restrições; iii. a totalidade das ações presentes e futuras representativas do capital social da 
Emissora detidas pela Norte Saneamento, seja na forma dos artigos 167, 169 e 170 da Lei das Sociedades por Ações, seja por força de 

desmembramentos e/ou grupamentos, bonificações das ações, seja por consolidação, fusão, permuta de ações, divisão de ações, reorgani-
zação societária ou sob qualquer outra forma, quer substituam ou não as ações originalmente alienadas fiduciariamente, inclusive novas 
ações que sejam eventualmente emitidas após a data de celebração do presente instrumento e que venham a ser detidas pela Norte Sane-
amento, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus, gravames ou restrições (“Ações Emissora”, e quando em conjunto com as Ações 
Alienadas Fiduciariamente sob Condição Suspensiva, as “Ações Alienadas Fiduciariamente”); iv. sob condição suspensiva, os dividendos 
(em dinheiro ou mediante distribuição de novas ações), lucros, frutos, rendimentos, bonificações, direitos econômicos, juros sobre capital 
próprio, distribuições e demais valores relacionados às Ações Alienadas Fiduciariamente sob Condição Suspensiva, recebidos ou a serem 
recebidos, distribuídos de outra forma ou pagos à alienante, inclusive mediante a permuta; e venda ou qualquer outra forma de disposição 
ou alienação das Ações Alienadas Fiduciariamente sob Condição Suspensiva, e quaisquer bens, valores mobiliários ou títulos nos quais as 
Ações Alienadas Fiduciariamente sob Condição Suspensiva sejam convertidas (incluindo quaisquer depósitos, títulos ou valores mobiliá-
rios); v. os dividendos (em dinheiro ou mediante distribuição de novas ações), lucros, frutos, rendimentos, bonificações, direitos econômicos, 
juros sobre capital próprio, distribuições e demais valores relacionados às Ações Emissora, recebidos ou a serem recebidos, distribuídos de 
outra forma ou pagos à alienante, inclusive mediante a permuta; e venda ou qualquer outra forma de disposição ou alienação das Ações 
Emissora, e quaisquer bens, valores mobiliários ou títulos nos quais as Ações Emissora sejam convertidas (incluindo quaisquer depósitos, 
títulos ou valores mobiliários); vi. sob condição suspensiva, o direito de subscrição de novas ações representativas do capital social da Hi-
droforte, bônus de subscrição, debêntures conversíveis, partes beneficiárias, certificados, títulos ou outros valores mobiliários conversíveis 
em ações, relacionados à participação acionária da Emissora, bem como direitos de preferência e opções referentes ou decorrentes das 
Ações Alienadas Fiduciariamente sob Condição Suspensiva; e vii. o direito de subscrição de novas ações representativas do capital social 
da Emissora, bônus de subscrição, debêntures conversíveis, partes beneficiárias, certificados, títulos ou outros valores mobiliários conver-
síveis em ações, relacionados à participação acionária da Norte Saneamento, conforme o caso, bem como direitos de preferência e opções 
referentes ou decorrentes das Ações Emissora. b) Cessão Fiduciária: a Hidroforte, na melhor forma de direito, nos termos do artigo 66-B da 
Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme alterada, dos artigos 18 a 20 da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada 
e, no que for aplicável, dos artigos 1.361 e seguintes do Código Civil, cederá e transferirá fiduciariamente em garantia aos Debenturistas, 
nos termos e condições previstos no “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças”, a 
ser celebrado entre a Hidroforte, na qualidade de cedente fiduciante, os Debenturistas, na qualidade de credores fiduciários, e a Emissora, 
na qualidade de interveniente anuente (“Contrato de Cessão Fiduciária”, e em conjunto com o Contrato de Alienação Fiduciária, os “Contra-
tos de Garantia”), em caráter irrevogável e irretratável, até o integral cumprimento das Obrigações Garantidas, a propriedade fiduciária, o 
domínio resolúvel e a posse indireta (“Cessão Fiduciária”, e em conjunto com a Alienação Fiduciária, as “Garantias Reais”) sobre: i. os di-
reitos emergentes, atuais e futuros, de determinados contratos de concessão celebrados com municípios do Estado do Pará para a gestão 
dos sistemas de abastecimento de água e/ou de água e esgotamento sanitário, conforme listados em anexo à Escritura de Emissão (“Con-
tratos de Concessão/PA”), inclusive, porém não somente, a totalidade dos direitos creditórios (incluindo receitas), presentes e/ou futuros, 
recebidos pela Hidroforte, em decorrência de eventuais indenizações, tarifas pela prestação do serviço público objeto dos Contratos de 
Concessão/PA, prêmios ou direitos de crédito da Hidroforte (“Cessão Fiduciária - PA”); ii. sob condição suspensiva, nos termos da Escritura 
de Emissão e do Contrato de Cessão Fiduciária, os direitos emergentes, atuais e futuros, de determinados contratos de concessão celebrados 
com municípios do Estado do Tocantins para a gestão dos sistemas de abastecimento de água e/ou de água e esgotamento sanitário, 
conforme listados em anexo à Escritura de Emissão (“Contratos de Concessão/TO”), inclusive, porém não somente, a totalidade dos direitos 
creditórios (incluindo receitas), presentes e/ou futuros, recebidos pela Hidroforte, em decorrência de eventuais indenizações, tarifas pela 
prestação do serviço público objeto dos Contratos de Concessão/TO, prêmios ou direitos de crédito da Hidroforte (“Cessão Fiduciária - TO”); 
iii. a totalidade da Receita Arrecadada na Conta Arrecadadora da Caixa, na Conta Arrecadadora do Banco do Brasil e na Conta Arrecadado-
ra do Bradesco (conforme termos a serem definidos no Contrato de Cessão Fiduciária) (“Receita Vinculada”); iv. a totalidade da Receita 
Excedente e a Receita Excedente creditada na Conta Arrecadadora do Bradesco; v. a totalidade dos recursos oriundos da cobrança da Re-
ceita Vinculada enquanto os mesmos estejam na posse dos respectivos agentes arrecadadores e/ou depositados na Conta Arrecadadora da 
Caixa, na Conta Arrecadadora do Banco do Brasil e na Conta Arrecadadora do Bradesco, de titularidades da Hidroforte custodiadas pelos 
mesmos, e a Receita Vinculada creditada na Conta Arrecadadora do Bradesco; vi. a totalidade dos direitos creditórios da Hidroforte contra 
os Bancos Arrecadadores relativa à titularidade das Contas Vinculadas, incluindo os recursos depositados ou que venham a ser depositados 
e mantidos, no futuro, nas Contas Vinculadas, incluindo eventuais frutos, rendimentos e remunerações das Contas Vinculadas e títulos, 
bens e direitos decorrentes das aplicações financeiras existentes ou feitas de tempos em tempos com os recursos depositados e/ou vincu-
lados às Contas Vinculadas, bem como quaisquer recursos eventualmente em trânsito para as Contas Vinculadas ou em fase de compen-
sação bancária (“Direitos Creditórios Cedidos - Contas Vinculadas”); e vii. a totalidade dos créditos de titularidade da Hidroforte contra os 
Bancos Arrecadadores decorrentes dos Investimentos Permitidos (conforme abaixo definido), bem como seus respectivos rendimentos. c) 
Garantia Fidejussória: A Fiadora se obrigará, solidariamente com a Emissora, em caráter irrevogável e irretratável, perante os Debenturistas, 
na qualidade de fiadora e principal pagadora, pelo fiel, pontual e integral pagamento das Obrigações Garantidas (“Fiança”, e quando em 
conjunto com as Garantias Reais, as “Garantias”), renunciando expressamente aos benefícios dos artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 
368, 821, 824, 827, 834, 835, 837, 838 e 839 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”) e dos artigos 
130 e 794 da Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015, conforme alterada, observado os demais termos e condições a serem previstos na Es-
critura de Emissão. Adicionalmente, a Fiadora se obrigará a pagar a integralidade das Obrigações Garantidas no prazo de até 3 (três) Dias 
Úteis contados a partir do recebimento da comunicação por escrito enviada pelos Debenturistas informando a falta de pagamento de 
qualquer das obrigações pecuniárias, principais e acessórias, a serem assumidas pela Emissora na Escritura de Emissão. Tal notificação 
poderá ser imediatamente emitida pelos Debenturistas após a ocorrência da falta de pagamento pela Emissora de qualquer valor devido na 
Data de Vencimento ou no prazo a ser previsto na Escritura de Emissão quando da declaração do vencimento antecipado das Debêntures. O 
pagamento deverá ser realizado de acordo com os procedimentos a serem estabelecidos na Escritura de Emissão e com instruções recebidas 
dos Debenturistas. 5.1.29.1. Condição Suspensiva - Leste: A Alienação Fiduciária (A) das Ações Hidroforte Emissora, bem como os direitos 
a elas relativas; e (B) a Cessão Fiduciária - TO, bem como os direitos relativos aos Contratos de Concessão/TO, serão realizadas sob condi-
ção suspensiva, nos termos do artigo 125 do Código Civil, estando a plena eficácia da alienação fiduciária das Ações Hidroforte Emissora, 
objeto do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, e da Cessão Fiduciária - TO, objeto do Contrato de Cessão Fiduciária, condicionadas à 
liquidação integral e antecipada das obrigações oriundas da Dívida Existente; 5.1.29.2. Condição Suspensiva - Aquisição Ações: A aliena-
ção fiduciária das Ações Hidroforte Outros Acionistas será realizada sob condição suspensiva, nos termos do artigo 125 do Código Civil, 
estando sua plena eficácia condicionada ao comprovante de pagamento do preço de aquisição das Ações Preferenciais Hidroforte Outros 
Acionistas pela Emissora, na conta a ser indicada por Guiomar e/ou Lívia. 5.1.30 Vencimento Antecipado: As Debêntures terão seu venci-
mento antecipado declarado nas hipóteses e nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão; e 5.1.31 Demais Características: As 
demais características das Debêntures e da Emissão encontrar-se-ão descritas na Escritura de Emissão e nos demais documentos a ela 
pertinentes. 5.2 Autorizar a diretoria da Emissora para praticar todos e quaisquer atos e assinar todos e quaisquer documentos necessários 
à implementação e formalização das deliberações desta assembleia, especialmente para realização da Emissão, bem como ratificação de 
todos e quaisquer atos até então praticados e todos e quaisquer documentos até então assinados pela diretoria da Companhia com relação 
a tais matérias, inclusive em relação à celebração da Escritura de Emissão, dos Contratos de Garantia e à contratação de prestadores de 
serviço, tais como agente de garantia, bancos depositários, entre outros, e a celebração de aditamentos, cartas, notificações, instrumentos 
de garantia, procurações entre outros. 5.3 Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada, sendo a presente ata 
lavrada, a qual depois de lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas presentes, Norte Saneamento S.A., pelo Presidente da Mesa, Sr. 
Júlio Cezar Troiano Zogbi, e pelo secretário, Sr. Leonardo Muniz Dias Lima. São Paulo/SP, 25 de maio de 2022. Confere com a original lavra-
da em livro próprio. Mesa: Lucas Bittencourt Lacreta - Presidente; Denis Lacerda de Queiróz - Secretário. Acionista: NORTE SANEAMENTO S.A. 
Por: Denis Lacerda de Queiróz - Cargo: Diretor; Por: Lucas Bittencourt Lacreta - Cargo: Diretor. JUCESP nº 290.392/22-6 em 07/06/2022. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Vanti Administradora e Incorporadora S.A.
CNPJ/MF nº 20.338.533/0001-95  –  NIRE 35.300.533.194

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de Abril de 2022
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Abril de 2022, às 11:00 
horas, na sede da Vanti Administradora e Incorporadora S.A. (“Companhia”), localizada na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, nº 2.466, 11º andar, conjunto 
111, Consolação, CEP: 01228-200. 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de 
editais de convocação, conforme disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (“Lei das Sociedades por Ações”), em decorrência 
de estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 
3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou a mim, 
Sr. Francisco José Ritondaro, para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) Redução do 
capital social da Companhia por considera-lo excessivo em relação ao objeto social, nos termos 
do artigo 1.082, inciso II do Código Civil. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia, foi aprovada, 
por unanimidade, a lavratura desta Ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei 
das Sociedades por Ações, e, passando-se ao exame das deliberações constantes da Ordem do 
Dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas: 
5.1. Mediante a expressa concordância unânime das acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia, resolvem as acionistas reduzir o capital social da Sociedade por 
considera-lo excessivo em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código 
Civil, passando dos atuais R$ 597.952.310,00 (quinhentos e noventa e sete milhões, novecentos 
e cinquenta e dois mil, trezentos e dez reais), para R$ 485.238.285,00, (quatrocentos e oitenta 
e cinco milhões, duzentos e trinta e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais), uma redução, 
portanto, no valor de R$ 112.714.025,00, (Cento e doze milhões, setecentos e quatorze mil e vinte e 
cinco reais), mediante o cancelamento de 112.714.025, (cento e doze milhões, setecentas e quatorze 
mil e vinte e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, representativas do capital 
social da Companhia, referente a parte das ações detidas pela acionista Levian Participações 
e Empreendimentos S.A., totalmente integralizadas. 5.2. Tendo em vista a redução do capital 
social realizado pela acionista Levian Participações e Empreendimentos S.A., nos termos do item 
5.1 acima, as acionistas consignam que após a redução do capital social pela acionista Levian 
Participações e Empreendimentos S.A., que passa a ser capital social da Companhia, no valor total 
de R$ 485.238.285,00, (quatrocentos e oitenta e cinco milhões, duzentos e trinta e oito mil, duzentos 
e oitenta e cinco reais), sendo a acionista Levian Participações e Empreendimentos S.A. com 
485.238.284 (quatrocentos e oitenta e cinco milhões, duzentas e trinta e oito mil, duzentas 
e oitenta e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal representativa do capital 
social e a acionista Securis Administradora e Incorporadora S.A., detém apenas 01 (uma) ação 
ordinária, nominativa e sem valor nominal representativa do capital social da Companhia, no 
valor de R$ 1,00 (um real), totalmente integralizadas em moeda corrente nacional. 5.3. Autorizar 
a administração da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários à efetivação das 
deliberações aprovadas nos termos da presente Ata. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser 
tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou 
a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 29 de abril 
de 2022. Mesa: Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Francisco José Ritondaro - Secretário. 
Acionistas: Levian Participações e Empreendimentos S.A. - Por: Alessandro Poli Veronezi e 
Francisco Jose Ritondaro Cargo: Diretores. Securis Administradora e Incorporadora S.A. - Por: 
Alessandro Poli Veronezi e Francisco Jose Ritondaro Cargo: Diretores.

NORTE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS S.A. 
CNPJ/ME: 42.973.126/0001-92 - NIRE: 35.300.573.927

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Assembleia geral extraordinária da NORTE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS S.A. (“Companhia”), realizada no dia 
26 de abril de 2022, às 11:30 horas, mediante vídeo conferência organizada pela Companhia e realizada através da plataforma Microsoft 
Teams. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 
(“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade das ações de emissão da Companhia. 3. COMPOSIÇÃO 
DA MESA: Júlio Cezar Troiano Zogbi - Presidente. Lílian de Castro Peixoto - Secretária. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a aceitação da 
renúncia da Sra. Lilian de Castro Peixoto, conforme abaixo qualificada, do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, 
sendo certo que a renúncia produzirá efeitos a partir de 1º de maio de 2022 (inclusive); e (ii) a eleição do Sr. Leonardo Muniz, conforme abaixo 
qualificado, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com eficácia a partir de 1º de maio de 2022 (inclusive). 5. 
DELIBERAÇÕES: Colocada a matéria constante da ordem do dia em votação, os acionistas aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer 
ressalvas: (i) Acatar a renúncia da Sra. LÍLIAN DE CASTRO PEIXOTO, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de identidade RG nº 
M8-472800, emitida pelo SSP/MG, inscrita no CPF/ME sob o nº 038.618.036-90, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, 3º andar, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, ao cargo de membro do Conselho de 
Administração da Companhia, sendo certo que a renúncia produzirá efeitos a partir de 1º de maio de 2022 (inclusive), conforme carta de 
renúncia que integra a presente como Anexo I; (ii) Aprovar a eleição do Sr. LEONARDO MUNIZ DIAS LIMA, brasileiro, casado, engenheiro civil, 
portador da Cédula de identidade RG nº 06609098, emitida pelo SSP/BA, inscrito no CPF/ME sob o nº 942.473.235-04, com endereço profissio-
nal na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, 3º andar, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, ao 
cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, em substituição à Sra. Lílian de Castro Peixoto, pelo restante do período do 
mandato de 02 (dois) anos dos Conselheiros eleitos em 10 de junho de 2021, conforme Ata de Assembleia Geral de Constituição registrada na 
JUCESP em 27 de julho de 2021 sob o nº 0.629.876/21-6, nos termos do Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, sendo certo que a eficácia 
da nomeação se dará a partir de 1º de maio de 2022 (inclusive), conforme Termo de Posse que integra a presente como Anexo II. 6. ATA DA 
ASSEMBLEIA: A totalidade dos acionistas presentes aprovou a lavratura desta ata na forma sumária e o arquivamento do anexo na sede da 
Companhia. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como 
ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta 
a sessão, foi lida, aprovada e assinada digitalmente por todos os presentes, na forma da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 
2001, conforme alterada. Acionistas presentes: MONTE EQUITY PARTNERS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA. (por seu administrador 
Julio Cezar Troiano Zogbi), e NORTE SANEAMENTO S.A. (por seus Diretores, Denis Lacerda de Queiróz e Lucas Bittencourt Lacreta). A presente 
ata confere com a original, lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 26 de abril de 2022. Mesa: Júlio Cezar Troiano Zogbi - Presidente; Lílian de 
Castro Peixoto - Secretária. Acionistas: MONTE EQUITY PARTNERS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA. Por: Júlio Cezar Troiano Zogbi, 
Cargo: Administrador; NORTE SANEAMENTO S.A. Por: Denis Lacerda de Queiróz, Cargo: Diretor, Por: Lucas Bittencourt Lacreta, Cargo: Diretor. 
JUCESP nº 277,053/22-5 em 31/05/2022 Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

NORTE SANEAMENTO S.A. 
CNPJ/ME: 42.806.062/0001-35 - NIRE: 35.300.573.111

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Assembleia geral extraordinária da NORTE SANEAMENTO S.A (“Companhia”), realizada no dia 26 de abril de 
2022, às 10:30 horas, mediante vídeo conferência organizada pela Companhia e realizada através da plataforma Microsoft Teams. 2. 
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei 
das S.A.”), tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade das ações de emissão da Companhia. 3. COMPOSIÇÃO 
DA MESA: Júlio Cezar Troiano Zogbi – Presidente. Lílian de Castro Peixoto - Secretária. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a aceitação 
da renúncia da Sra. Lilian de Castro Peixoto, conforme abaixo qualificada, do cargo de membro do Conselho de Administração da 
Companhia, sendo certo que a renúncia produzirá efeitos a partir de 1º de maio de 2022 (inclusive); e (ii) a eleição do Sr. Leonardo 
Muniz, conforme abaixo qualificado, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com eficácia a partir de 1º de 
maio de 2022 (inclusive). 5. DELIBERAÇÕES: Colocada a matéria constante da ordem do dia em votação, os acionistas aprovaram, 
por unanimidade, sem quaisquer ressalvas: (i) Acatar a renúncia da Sra. LÍLIAN DE CASTRO PEIXOTO, brasileira, casada, advogada, 
portadora da Cédula de identidade RG nº M8-472800, emitida pelo SSP/MG, inscrita no CPF/ME sob o nº 038.618.036-90, com endereço 
profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, 3º andar, Jardim Paulistano, 
CEP 01451-000, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, sendo certo que a renúncia produzirá efeitos a 
partir de 1º de maio de 2022 (inclusive), conforme carta de renúncia que integra a presente como Anexo I; (ii) Aprovar a eleição do Sr. 
LEONARDO MUNIZ DIAS LIMA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de identidade RG nº 06609098, emitida pelo SSP/
BA, inscrito no CPF/ME sob o nº 942.473.235-04, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, 3º andar, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, ao cargo de membro do Conselho de Administração da 
Companhia, em substituição à Sra. Lílian de Castro Peixoto, pelo restante do período do mandato de 02 (dois) anos dos Conselheiros 
eleitos em 10 de junho de 2021, conforme Ata de Assembleia Geral de Constituição registrada na JUCESP em 27 de julho de 2021 sob o 
nº 0.629.876/21-6, nos termos do Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, sendo certo que a eficácia da nomeação se dará a partir 
de 1º de maio de 2022 (inclusive), conforme Termo de Posse que integra a presente como Anexo II. 6. ATA DA ASSEMBLEIA: A totalidade 
dos acionistas presentes aprovou a lavratura desta ata na forma sumária e o arquivamento do anexo na sede da Companhia. 7. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como 
ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, 
reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada digitalmente por todos os presentes, na forma da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 
de agosto de 2001, conforme alterada. Acionistas presentes: MONTE EQUITY PARTNERS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA. (por 
seu administrador Julio Cezar Troiano Zogbi) e N. SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA 
(por sua gestora Monte Capital Management Gestora de Recursos S.A., por sua vez representada por seu diretor presidente, Sr. Julio 
Cezar Troiano Zogbi). A presente ata confere com a original, lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 26 de abril de 2022. Mesa: 
Júlio Cezar Troiano Zogbi - Presidente; Lílian de Castro Peixoto - Secretária. Acionistas: MONTE EQUITY PARTNERS CONSULTORIA 
E DESENVOLVIMENTO LTDA. Por: Júlio Cezar Troiano Zogbi, Cargo: Administrador; N. SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA Por: Monte Capital Management Gestora de Recursos S.A., Por: Júlio Cezar Troiano Zogbi, Cargo: 
Diretor Presidente. JUCESP nº 279.307/22-6 em 01/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

NORTE SANEAMENTO S.A. 
CNPJ/ME: 42.806.062/0001-35 - NIRE: 35.300.573.111

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2022
1. DATA, LOCAL E HORA: Reunião do Conselho de Administração da NORTE SANEAMENTO S.A (“Companhia”), realizada no dia 24 de maio 
de 2022, às 09:00 horas, mediante vídeo conferência organizada pela Companhia e realizada através da plataforma Microsoft Teams. 2. 
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de 
Administração da Companhia. 3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Julio Cezar Troiano Zogbi e secretariados pelo Sr. Leonardo 
Muniz Dias Lima. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:  (i) a ratificação da outorga de fiança no contrato de contragarantia (“Contrato”), 
celebrado pela Hidro Forte Administração e Operação S/A (“Hidroforte”) com a Fator Seguradora S/A, sociedade seguradora com sede na Rua 
Dr. Eduardo de Souza Aranha, nº 387, 5º andar e Cj. 62, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-121, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 
33.061.862/0001-83 (“Seguradora”) em 10 de maio de 2022, no âmbito da contratação de seguro garantia e fiança locatícia pela Hidroforte, 
em cumprimento à Cláusula 39.1 do edital de concorrência pública nº 1-2022, promovido pela Prefeitura Municipal De Brumado, Estado 
Da Bahia (“Edital”); e (ii) autorização à administração da Companhia para praticar todos e quaisquer atos e assinar todos e quaisquer 
documentos necessários à implementação e formalização das deliberações desta reunião e, ainda, ratificação de todos e quaisquer atos até 
então praticados e todos e quaisquer documentos até então assinados pela administração da Companhia com relação a tais matérias.  5. 
DELIBERAÇÕES: Após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os sócios da Companhia, aprovam, por unanimidade 
e sem qualquer restrição: (i) A ratificação da outorga de fiança no Contrato, em favor da Seguradora, no âmbito do Edital, de forma que a 
Companhia se obriga, solidariamente com a Hidroforte, na qualidade de fiadora e principal pagadora, pelo total cumprimento de todas as 
obrigações por ela assumidas no Contrato, sejam tais obrigações principais ou acessórias, compreendendo juros, correção monetária, penas 
convencionais, comissões, tributos, honorários advocatícios e/ou quaisquer outras despesas ou encargos de responsabilidade da Hidroforte, 
nos termos do artigo 822 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (“Código Civil”), renunciando expressamente aos benefícios previstos no 
parágrafo único do art. 333 e nos artigos 364, 366, 821, 827, 829, 834, 838 e 839 e às faculdades contidas nos artigos 835 a 837 do Código 
Civil, bem como dos artigos 130 e 794 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (“Código de Processo Civil”);  (ii) autorização à administração 
da Companhia para praticar todos e quaisquer atos e assinar todos e quaisquer documentos necessários à implementação e formalização 
das deliberações desta reunião e, ainda, ratificação de todos e quaisquer atos até então praticados e todos e quaisquer documentos até 
então assinados pela administração da Companhia com relação a tais matérias.  6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi 
oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos da reunião pelo tempo 
necessário à lavratura desta ata no livro próprio. Após a sua lavratura, a presente ata foi lida, conferida, achada conforme e aprovada e, 
encerrados os trabalhos, foi então assinada por todos os presentes. Os membros do Conselho de Administração firmam a presente ata por 
meio de assinaturas digitais com certificação no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), nos termos da Medida 
Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, reconhecendo a autenticidade, validade e a plena eficácia da assinatura por certificado 
digital, para todos os fins de direito. Mesa: Julio Cezar Troiano Zogbi - presidente; e Leonardo Muniz Dias Lima – secretário. Membros do 
Conselho de Administração presentes: Julio Cezar Troiano Zogbi, Leonardo Muniz Dias Lima e Carlos de Camargo Penteado Braga. Certifico 
que confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 24 de maio de 2022. Mesa: JULIO CEZAR TROIANO ZOGBI (Presidente), 
LEONARDO MUNIZ DIAS LIMA (Secretário). Membros do Conselho de Administração: JULIO CEZAR TROIANO ZOGBI, LEONARDO MUNIZ DIAS 
LIMA, CARLOS DE CAMARGO PENTEADO BRAGA. JUCESP nº 280.716/22-9 em 02/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

NORTE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS S.A. 
CNPJ/ME: 42.973.126/0001-92 - NIRE: 35.300.573.927

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Assembleia Geral Ordinária da NORTE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS S.A., realizada aos 23 dias do mês de maio 
de 2022, às 11:00 horas, na sede social da (“Companhia”), mediante vídeo conferência organizada pela Companhia e realizada através da 
plataforma Microsoft Teams. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 
15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade das ações de emissão da 
Companhia. 3. MESA: Júlio Cezar Troiano Zogbi – Presidente. Leonardo Muniz Dias Lima - Secretário. 4. ORDEM DO DIA: Tomar as contas dos 
administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico da Sociedade referentes ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2021 (“Demonstrações Financeiras”), publicados em 20 de maio de 2022, de forma impressa e digital, no Jornal Monitor 
Mercantil, na forma dos Artigos 133 §4º e 289, I da Lei das S.A.. 5. DELIBERAÇÕES: Após examinarem e discutirem os assuntos constantes 
da Ordem do Dia, resolvem os acionistas da Companhia, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar as contas dos administradores e as 
Demonstrações Financeiras. Tendo em vista que não foram apurados lucros no exercício social em referência, não haverá distribuição de 
dividendos ao acionista. Fica inalterada a atual composição do Conselho de Administração da Companhia. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou encerrados 
os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada 
digitalmente por todos os presentes, na forma da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, conforme alterada. Acionistas 
presentes: MONTE EQUITY PARTNERS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA. (por seu administrador Julio Cezar Troiano Zogbi), e NORTE 
SANEAMENTO S.A. (por seus Diretores, Denis Lacerda de Queiróz e Lucas Bittencourt Lacreta). A presente ata confere com a original, lavrada 
em livro próprio. Certifico que esta é cópia fiel da ata lavrada no respectivo livro. São Paulo/SP, 23 de maio de 2022. Mesa: Júlio Cezar Troiano 
Zogbi - Presidente; Leonardo Muniz Dias Lima - Secretário. Acionistas: MONTE EQUITY PARTNERS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA. 
Por: Júlio Cezar Troiano Zogbi, Cargo: Administrador; NORTE SANEAMENTO S.A. Por: Denis Lacerda de Queiróz, Cargo: Diretor, Por: Lucas 
Bittencourt Lacreta, Cargo: Diretor. JUCESP nº 279.554/22-9 em 01/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

NORTE SANEAMENTO S.A. 
CNPJ/ME: 42.806.062/0001-35 - NIRE: 35.300.573.111

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Assembleia Geral Ordinária da NORTE SANEAMENTO S.A., realizada aos 23 dias do mês de maio de 2022, às 12:00 horas, na sede 
social da (“Companhia”), mediante vídeo conferência organizada pela Companhia e realizada através da plataforma Microsoft Teams. 2. CONVOCAÇÃO 
E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), tendo em vista 
a presença dos acionistas representando a totalidade das ações de emissão da Companhia. 3. MESA: Júlio Cezar Troiano Zogbi – Presidente. Leonardo 
Muniz Dias Lima - Secretário. 4. ORDEM DO DIA: Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico 
da Sociedade referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 (“Demonstrações Financeiras”), publicados em 20 de maio de 2022, 
de forma impressa e digital, no Jornal Monitor Mercantil, na forma dos Artigos 133 §4º e 289, I da Lei das S.A.. 5. DELIBERAÇÕES: Após examinarem e 
discutirem os assuntos constantes da Ordem do Dia, resolvem os acionistas da Companhia aprovar, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, as 
contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras. Tendo em vista que não foram apurados lucros no exercício social em referência, não haverá 
distribuição de dividendos ao acionista. Fica inalterada a atual composição do Conselho de Administração da Companhia. 6. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou encerrados 
os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada digitalmente 
por todos os presentes, na forma da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, conforme alterada. Acionistas presentes: MONTE EQUITY 
PARTNERS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA. (por seu administrador Julio Cezar Troiano Zogbi) e N. SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (por sua gestora Monte Capital Management Gestora de Recursos S.A., por sua vez representada por seu diretor 
presidente, Sr. Julio Cezar Troiano Zogbi). A presente ata confere com a original, lavrada em livro próprio. Certifico que esta é cópia fiel da ata lavrada no 
respectivo livro. São Paulo/SP, 23 de maio de 2022. Mesa: Júlio Cezar Troiano Zogbi - Presidente; Leonardo Muniz Dias Lima - Secretário. Acionistas: 
MONTE EQUITY PARTNERS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA. Por: Júlio Cezar Troiano Zogbi, Cargo: Administrador; N. SANEAMENTO FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA Por: Monte Capital Management Gestora de Recursos S.A. Por: Júlio Cezar Troiano Zogbi, Cargo: 
Diretor Presidente. JUCESP nº 278.144/22-6 em 01/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PL da privatização do pré-sal  
é repudiado pela FUP

Mais uma iniciati-
va do presiden-
te Jair Bolsona-

ro de desmonte do setor 
de petróleo e gás no Brasil  
foi repudiada pela Federa-
ção Única dos Petroleiros 
(FUP) e sindicatos filiados 
repudiam mais. Segundo a 
entidade sindical, a quatro 
meses das eleições, o Go-
verno Federal enviou ao 
Congresso Nacional um 
projeto de lei para a privati-
zação do petróleo exceden-
te do pré-sal, que vai para a 
União. Na prática, trata-se 
do fim do modelo de par-

tilha, que a FUP, junto com 
os movimentos sociais e a 
academia brasileira, ajudou 
a construir.

 O modelo de partilha 
vem sendo desmontado 
desde 2016. Primeiro, com 
o fim do direito de a Petro-
bras ser a operadora única 
do pré-sal; depois com a 
redução dos percentuais 
de conteúdo nacional, que 
ajudava a gerar emprego, 
renda, desenvolver tecnolo-
gia e engenharia no Brasil; 
na sequência, praticamente 
foi eliminado o fundo so-
cial soberano, que destinava 

75% dos royalties do pré-sal 
para a educação e saúde.

“Agora, para deflagrar o 
golpe final, querem privati-
zar o óleo do pré-sal que fica 
para a União. Mais um pas-
so para a entrega também da 
Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), 
empresa que é praticamente 
a receita federal do pré-sal 
brasileiro, que ajuda a identi-
ficar e a controlar a produção 
no Brasil e também os custos 
de produção das operadoras 
que aqui atuam”, ressaltou o 
coordenador-geral da FUP, 
Deyvid Bacelar.

 Segundo ele, a Briga-

da Petroleira (movimento 
que reúne a categoria dos 
petroleiros) já está mobili-
zada junto a parlamentares 
na Câmara e no Senado, em 
Brasília, para tratar desse te-
ma que envolve a defesa da 
soberania nacional. Para a 
FUP, o setor de óleo e gás 
deveria ser tratado como 
política de Estado, não co-
mo política de governo, que 
muda de quatro em quatro 
anos, e que perde a opor-
tunidade de usar a renda 
petrolífera como um passa-
porte para o futuro da po-
pulação brasileira.

Vale conclui projeto de sulfato de níquel no Canadá 

A Vale S.A infor-
mou que concluiu 
o estudo de pré-

viabilidade para um proje-
to proposto de sulfato de 
níquel em Quebec, Canadá, 
representando um marco 
importante para o desen-
volvimento do projeto. Esta 
iniciativa estratégica ressalta 
o foco da Vale em fornecer 

produtos de níquel de baixo 
carbono e alta pureza para 
a crescente indústria de veí-
culos elétricos.

O projeto proposto em 
Bécancour, Quebec, seria a 
primeira planta de produção 
de sulfato de níquel totalmen-
te doméstico para o mercado 
norte-americano, alavancan-
do a produção atual e futura 

de níquel de alta qualidade e 
baixo carbono das operações 
de classe mundial da Vale no 
Canadá. 

Com base nos estudos de 
pré-viabilidade até então, o 
projeto teria uma capacida-
de anual de processamento 
de 25.000 toneladas de ní-
quel contido em sulfato de 
níquel, o composto quími-

co utilizado na fabricação 
de precursores para baterias 
de íons de lítio à base de ní-
quel. A decisão final de in-
vestimento e o cronograma 
do projeto dependem de 
diversos fatores, incluindo 
a integração e necessidades 
da cadeia de baterias, bem 
como de aprovações do 
Conselho e regulatórias. 
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VALE SOLUÇÕES EM ENERGIA S.A. - VSE
(Companhia Fechada)
CNPJ/ME nº 09.327.793/0001-22 - NIRE 33.3.0033098-4
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA,

REALIZADAS, CUMULATIVAMENTE, EM 25 DE ABRIL DE 2022
Data, Hora e Local: No dia 25 de abril de 2022, às 09:00 horas, 
foram realizadas as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da 
Vale Soluções em Energia S.A. - VSE (“Companhia”) de forma digital, 
e aprovou:  (i) Em Assembleia Geral Ordinária: (a) do Relatório 
da Administração e as Demonstrações Financeiras (BRGAAP) não 
auditadas da Companhia, todos referentes ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2021; (b) da destinação do prejuízo apurado pela 
Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 
para a conta de Prejuízos Acumulados da Companhia; (c) da fixação 
da remuneração global e anual dos administradores da Companhia para 
o exercício social de 2022; e (d) a eleição e reeleição de membros da 
Diretoria da Companhia; (ii) Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) 
da proposta da Diretoria para o orçamento anual da Companhia referente 
ao exercício social de 2022. O ato foi registrado na JUCERJA, sob  
nº 00004928986 em 03/06/2022, e sua versão na íntegra está disponível 
no site:https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/

CRESCERA INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ/ME: 18.709.463/0001-92 / NIRE: 33.2.0957042-1

Ata de Reunião de Sócios de realizada em 01 de junho de 2022. 1. Data, hora e local: Realizada em 01 de junho 
de 2022, às 12:00 horas, na sede da Crescera Investimentos Ltda. (“Sociedade”) localizada na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Rua Aníbal de Mendonça 27, 2º andar, Ipanema, CEP 22410-050. 2. Presença: 
Presentes os sócios representando a totalidade do capital social da Sociedade. 3. Convocação: Dispensada, na 
forma do artigo 1.072, §2º, da Lei nº 10.406/2002 (“Código Civil”). 4. Mesa: Como presidente, Sr. Jaime Cardoso 
Danvila, como secretário, Sr. Daniel Arthur Borghi. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do capital social 
da Sociedade em R$ 9.303.118,00 (nove milhões, trezentos e três mil, cento e dezoito reais) passando o mesmo 
de R$ 15.393.118,00 (quinze milhões, trezentos e noventa e três mil, cento e dezoito reais) para R$ 6.090.000,00 
(seis milhões e noventa mil reais). 6. Deliberações: (i) Os sócios reconhecem que o capital social da Sociedade 
se tornou excessivo se comparado com suas atuais atividades empresariais e em relação ao objeto social. Desta 
forma, com base no disposto no inciso “ii” do artigo 1.082 do Código Civil, os sócios decidem, por unanimidade, e 
sem ressalvas, aprovar a redução do capital social da Sociedade em R$ 9.303.118,00 (nove milhões, trezentos e 
três mil, cento e dezoito reais) passando o mesmo de R$ 15.393.118,00 (quinze milhões, trezentos e noventa e três 
mil, cento e dezoito reais) para R$ 6.090.000,00 (seis milhões e noventa mil reais). (ii) A redução ora aprovada será 
efetuada mediante a restituição à sócia majoritária Crescera Partners S.A do valor total de R$ 9.303.118,00 (nove 
milhões, trezentos e três mil, cento e dezoito reais), a ser restituído até o final do exercício de 2022. Tendo em vista 
que possuem uma única quota cada do capital social da Sociedade, os sócios minoritários (i) Alexandre Vital Leão; 
(ii) Bruno Felipe dos Santos Aguiar; (iii) Daniel Arthur Borghi; (iv) Elie Horn; (v) Felipe Samuel Argalji; (vi) Fernando 
Wagner S. Viera da Silva; (vii) Jaime Cardoso Danvila; (viii) Jonatas Adinolfi Gomes; (ix) Juliana Trejos Vargas; (x) 
Laura Guaraná Carvalho; (xi) Natalia Alcantara Couri Galarti; (xii) Priscila Pereira Rodrigues; (xiii) Rodrigo Gas-
parini Comazzetto; (xiv) Sérgio Eraldo de S. Pinto; (xv) Thomas Woodfin Keesee III; e (xvi) Wanderley Fernandes 
da Silva, renunciam, neste ato e de pleno direito, ao recebimento do valor de R$ 0,604368 cada, relativo às suas 
respectivas partes na restituição ora promovida. (iii) Ainda como consequência das deliberações aprovadas acima e 
tendo por base o disposto no artigo 1.084 do Código Civil, fica aprovada a diminuição proporcional do valor nominal 
das quotas, de forma que as mesmas passem a valer R$ 0,395631 cada, e não mais R$ 1,00 (um real) cada. (iv) 
Cancelar, proporcionalmente ao valor da redução, o número de quotas detidas pela sócia majoritária e alterar o seu 
valor nominal, a fim de se evitar o fracionamento da mesma, passando, portanto, de R$ 0,395631 para R$ 1,00 (um 
real) cada uma. (v) Consolidar, com base no acima exposto, o capital social da Companhia, para que o mesmo seja 
no montante de R$ 6.090.000,00 (seis milhões e noventa mil reais) dividido em 6.090.000 (seis milhões e noventa 
mil) quotas, ao valor nominal unitário de R$ 1,00 (um real), assim distribuídas entre os sócios: (a) Crescera Part-
ners S.A. é proprietária de 6.089.984 quotas no valor total de R$ 6.089.984,00 (seis milhões, oitenta e nove mil, 
novecentos e oitenta e quatro reais). (b) Alexandre Vital Leão é proprietário de 1 (uma) quota no valor total de R$ 
1,00 (um real). (c) Bruno Felipe dos Santos Aguiar é proprietário de 1 (uma) quota no valor total de R$ 1,00 (um 
real). (d) Daniel Arthur Borghi é proprietário de 1 (uma) quota no valor total de R$ 1,00 (um real). (e) Elie Horn é 
proprietário de 1 (uma) quota no valor total de R$ 1,00 (um real). (f) Felipe Samuel Argalji é proprietário de 1 (uma) 
quota no valor total de R$ 1,00 (um real). (g) Fernando Wagner S. Viera da Silva é proprietário de 1 (uma) quota 
no valor total de R$ 1,00 (um real). (h) Jaime Cardoso Danvila é proprietário de 1 (uma) quota no valor total de 
R$ 1,00 (um real). (i) Jonatas Adinolfi Gomes é proprietário de 1 (uma) quota no valor total de R$ 1,00 (um real). 
(j) Juliana Trejos Vargas é proprietária de 1 (uma) quota no valor total de R$ 1,00 (um real). (k) Laura Guaraná 
Carvalho é proprietária de 1 (uma) quota no valor total de R$ 1,00 (um real). (l) Natalia de Alcantara Couri Galarti 
é proprietária de 1 (uma) quota no valor total de R$ 1,00 (um real). (m) Priscila Pereira Rodrigues é proprietária 
de 1 (uma) quota no valor total de R$ 1,00 (um real). (n) Rodrigo Gasparini Comazzetto é proprietário de 1 (uma) 
quota no valor total de R$ 1,00 (um real). (o) Sérgio Eraldo de S. Pinto é proprietário de 1 (uma) quota no valor 
total de R$ 1,00 (um real). (p) Thomas Woodfin Keesee III é proprietário de 1 (uma) quota no valor total de R$ 
1,00 (um real). (q) Wanderley Fernandes Silva é proprietário de 1 (uma) quota no valor total de R$ 1,00 (um real). 
(vi) Autorizar a Administração da Sociedade a promover todos os demais atos necessários ao cumprimento das 
deliberações ora tomadas, aí contemplada, inclusive, a necessária alteração do Contrato Social da Sociedade. (vii) 
Por fim, os sócios declaram que, nos termos do §2º do artigo 1.084 do Código Civil, a redução do capital social ora 
aprovada somente se tornará eficaz após decorridos 90 (noventa) dias contados da data de publicação desta ata no 
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Monitor Mercantil, não havendo oposição por parte de qualquer 
credor da Sociedade, com a correspondente celebração da Alteração do Contrato Social da Sociedade refletindo 
a redução de capital social ora aprovada. Encerramento: E, nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, 
esta ata foi lavrada e assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 01 de junho de 2022. Assinaturas: Jaime 
Cardoso Danvila (Presidente), Daniel Arthur Borghi (Secretário), Alexandre Vital Leão, Bruno Felipe dos Santos 
Aguiar, Crescera Partners S.A. (por seus Diretores Jaime Cardoso Danvila e Daniel Arthur Borghi), Daniel Arthur 
Borghi, Elie Horn, Felipe Samuel Argalji, Fernando Wagner Serpa Vieira da Silva, Jaime Cardoso Danvila, Jonatas 
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Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de abril de 2022. 1. Data, Hora e Local: 
Aos 29 dias de abril de 2022, às 11 horas, na sede social do Canal Brazil S/A (“Companhia”), na Avenida das Amé-
ricas, nº 1.650, Sala 301 e 312, CEP: 22.640-101, Barra da Tijuca, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 2. Convo-
cação e Presença: Presentes à assembleia os Acionistas detentores da totalidade das ações de emissão da Com-
panhia, conforme se verifica das assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, sendo dispensadas as 
formalidades de convocação, conforme artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76. 3. Mesa Diretora: Presidente: Sr. Antônio 
Luis de Carvalho; Secretário: Sr. Paulo Roberto Teixeira da Cunha Mendonça. 4. Ordem do Dia: Em matéria ordi-
nária: (i) examinar e aprovar as contas da administração da Companhia e demonstrações financeiras relativas ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) deliberar sobre a destinação dos resultados apurados no 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, a distribuição de dividendos, bem como ratificar a distribuição já 
ocorrida antecipadamente; (iii) reeleger os membros do Conselho de Administração e (iv) fixar a remuneração global 
dos administradores. Em matéria extraordinária: aprovar a capitalização da Companhia, com a utilização de parte 
do saldo da reserva de lucros. 5. Deliberações: As deliberações a seguir foram todas tomadas por unanimidade de 
votos dos Acionistas: Em matéria ordinária: (i) aprovar lavratura da ata a que se refere esta Assembleia na forma 
sumária, nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76; (ii) aprovar, sem emendas ou ressalvas, as 
contas dos administradores, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2021, documentos estes publicados no jornal Monitor Mercantil em 28 de 
abril de 2022, disponibilizados também no endereço eletrônico através do link: https://publicidadelegal.monitormer-
cantil.com.br/wp-content/uploads/2022/04/CANAL-BRAZIL-S.A.-Balanco-2021.pdf; (iii) considerando a apuração de 
lucros no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor total de R$26.310.132,47 (vinte e seis 
milhões, trezentos e dez mil, cento e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos), aprovaram os Acionistas destinar 
os lucros da seguinte forma: (a) Reserva Legal: não constituída em razão de ter sido atingido o limite legal máximo 
de 20% (vinte por cento) do capital social, conforme artigo 193 da Lei nº 6.404/76; (b) Dividendo Mínimo Obrigató-
rio e Dividendos Adicionais: o valor de R$6.577.533,12 (seis milhões, quinhentos e setenta e sete mil, quinhentos 
e trinta e três reais e doze centavos) já distribuído como dividendo mínimo obrigatório conforme a Ata de Assembleia 
Geral Extraordinária realizada em 13 de janeiro de 2022, e o valor de R$15.422.466,88 (quinze milhões, quatrocen-
tos e vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos) a ser distribuído como dividen-
dos adicionais, totalizando dividendos no montante de R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais), a serem 
pagos na proporção da participação societária detida pelos Acionistas no decorrer dos meses de 2022; (c) Reserva 
Operacional: o saldo do resultado do exercício de 2021, no valor de 4.310.132,47 (quatro milhões, trezentos e dez 
mil, cento e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos) será destinado a constituição de Reserva Operacional 
conforme previsto no artigo 33 do Estatuto Social da Companhia. (iv) aprovar a reeleição dos atuais membros do 
Conselho de Administração, com mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária de 2024, a saber 
os Senhores: Antonio Luis De Carvalho, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 
008.601.244-0 expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob nº 011.006.977-30, residente e domiciliado na Cidade e 
Estado do Rio de Janeiro, com domicílio profissional nesta cidade na Rua Jardim Botânico, nº 695, 5º andar, Jardim 
Botânico, CEP: 22.470-050; Aníbal Massaini Neto, brasileiro, desquitado, cineasta, portador da carteira de identi-
dade SSP/SP nº. 3.220.062, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, à Rua San Salvador, 86, 
Jardim América, CEP: 01.437-060; Fernando Nascimento Ramos, brasileiro, casado, administrador de empresas, 
portador da carteira de identidade nº 11.573.069-2, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.647.578-
80, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Rua Evandro Carlos de 
Andrade, nº 160, 4º andar, Vila Cordeiro, CEP: 04.583-115; e Paulo Roberto Teixeira da Cunha Mendonça, brasi-
leiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 2.145924, expedida pelo IFP/RJ, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 047.692.287-91, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com 
endereço profissional na Avenida das Américas, nº 1.650, Bloco 4, sala 301, Barra da Tijuca, CEP: 22.640-101. Os 
senhores conselheiros ora eleitos declararam que não estão impedidos de exercer atividade mercantil e serão inves-
tidos nos respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse; (v) fixar a remuneração global, para o exer-
cício social de 2022, dos administradores da Companhia em até R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), 
cabendo ao Conselho de Administração a distribuição de tais valores; Em matéria extraordinária: (vi) aprovar, sem 
qualquer restrição, o aumento de capital social da Companhia em R$ 6.095.115,82 (seis milhões, noventa e cinco 
mil, cento e quinze reais e oitenta e dois centavos), mediante a capitalização de parte do saldo das reservas de lu-
cros da Companhia, sem a emissão de novas ações, em conformidade com o §1º do artigo 169 da Lei 6.404/76, da 
seguinte forma: (i) o valor R$ 6.083.241,24 (seis milhões, oitenta e três mil, duzentos e quarenta e um reais e vinte 
e quatro centavos) referente a parte do saldo de Reserva Estatutária e; (ii) o valor de R$ 11.874,58 (onze mil, oito-
centos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) referente ao saldo da Reserva de Retenção de Lucros. 
a) Valor do aumento: R$ 6.095.115,82 (seis milhões, noventa e cinco mil, cento e quinze reais e oitenta e dois 
centavos), passando dos atuais R$ 13.904.884,18 (treze milhões, novecentos e quatro mil, oitocentos e oitenta e 
quatro reais e dezoito centavos) para R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais); b) Alteração do Capital Social: 
Em decorrência da subscrição e integralização do aumento de capital deliberado na presente ata, a totalidade das 
acionistas deliberaram modificar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social 
de R$ 13.904.884,18 (treze milhões, novecentos e quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos), 
dividido em 5.482.004 (cinco milhões, quatrocentas e oitenta e duas mil e quatro) ações, sendo 2.741.004 (duas 
milhões, setecentas e quarenta e uma mil e quatro) ações ordinárias e 2.741.000 (duas milhões, setecentas e qua-
renta e uma mil) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal para R$ 20.000.000,00 (vinte milhões 
de reais), dividido em 5.482.004 (cinco milhões, quatrocentas e oitenta e duas mil e quatro) ações, sendo 2.741.004 
(duas milhões, setecentas e quarenta e uma mil e quatro) ações ordinárias e 2.741.000 (duas milhões, setecentas e 
quarenta e uma mil) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal; c) Tendo em vista as deliberações 
acima, o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O Capital 
Social da Companhia é de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), dividido em 5.482.004 (cinco milhões, quatro-
centas e oitenta e duas mil e quatro) ações, sendo 2.741.004 (duas milhões, setecentas e quarenta e uma mil e 
quatro) ações ordinárias e 2.741.000 (duas milhões, setecentas e quarenta e uma mil) ações preferenciais, todas 
nominativas e sem valor nominal” d) Direito de preferência: O aumento de capital é devidamente homologado e 
aprovado pela totalidade das acionistas da Companhia, ficando dispensado o prazo mínimo de 30 dias, conforme o 
parágrafo 4° do artigo 171, da Lei nº 6.404/76, para o exercício do direito de preferência. 6. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada com a lavratura desta Ata, que lida e conferida foi por todos assi-
nada. Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022. Presidente: Antônio Luis de Carvalho; Secretário: Paulo Roberto Teixeira 
da Cunha Mendonça; Acionistas: Globo Comunicação e Participações S.A. e GCB Empreendimentos e Participa-
ções Ltda. Confere com o original lavrado em livro próprio. Antônio Luis de Carvalho - Presidente; Paulo Roberto 
Teixeira da Cunha Mendonça - Secretário. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 00004921106 em 27/05/2022. Jorge 
Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Analista diz que IPCA  
veio melhor que o previsto

Juros ficam mais altos  
na próxima semana

8 dos 9 grupos de produtos e serviços tiveram alta

“IPCA veio pou-
co melhor do 
que o espera-

do em 0,47%. A prévia era 
0,60%”, comentou Marcelo 
Oliveira, CFA e sócio-fun-
dador da Quantzed, empre-
sa de tecnologia e educação 
financeira para investidores.

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IB-
GE) divulgou nesta quin-
ta-feira o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) de maio, 
que foi de 0,47%, 0,59 pon-
to percentual (p.p.) abaixo 
da taxa de 1,06%, de abril.  
No ano, o IPCA acumula 
alta de 4,78% e, nos últimos 
12 meses, de 11,73%, abai-
xo dos 12,13% observados 
nos 12 meses imediatamen-
te anteriores. Em maio de 
2021, a variação havia sido 
de 0,83%.

“Traz o acumulado anu-
al muito alto ainda em 
11,73%, mas abaixo da ex-
pectativa que era 11,84%. 
Focus espera IPCA para 
o fim do ano em 8,90%, o 
que mostra que mercado 
espera que inflação possa 
recuar, apesar das pressões 
e preço do petróleo ainda 

alto”, comenta Oliveira.
Como ponto positivo, 

ele vê o setor de habitação 
recuando. “Isso é bom e 
tira a pressão da inflação 
em casa. Mas educação 
e transporte ainda estão 
muito altos. E com petró-
leo nesses níveis, sabemos 
que alimentos e transpor-
tes continuarão pressio-
nados. Então, agora preci-
samos aguardar cenas dos 
próximos capítulos”.

Para o analista, o mer-
cado reage bem com o 
número positivo. Dólar 
caindo e taxas de juros fe-
chando. Bolsa no zero a ze-
ro influenciada pelo Banco 
Central Europeu que deve 
anunciar o aumento de ju-
ros e isso influencia na mo-
eda e na bolsa. 

Apenas um grupo

Oito dos nove grupos 
de produtos e serviços 
pesquisados tiveram alta 
em maio. A maior varia-
ção veio do grupo Vestu-
ário, com alta de 2,11% e 
0,09 p.p. de contribuição. 
Já o maior impacto (0,30 
p.p.) veio dos Transportes 

(1,34%), que desacelera-
ram em relação ao mês an-
terior (1,91%). Alimentos 
e bebidas também desace-
leraram, registrando 0,48% 
em maio, frente à alta de 
2,06% em abril. O único 
grupo a apresentar queda 
foi Habitação (-1,70%), 
contribuindo com um im-
pacto de -0,26 p.p. no índi-
ce do mês. Os demais gru-
pos ficaram entre o 0,04% 
de Educação e o 1,01% 
de Saúde e cuidados pes-
soais.

No grupo Saúde e cui-
dados pessoais (1,01%), o 
resultado foi influenciado 
pela alta dos produtos far-
macêuticos (2,51%), maior 
impacto individual positi-
vo no índice de maio (0,08 
p.p.), juntamente com pas-
sagens aéreas, conforme já 
mencionado. Os planos de 
saúde, por sua vez, seguem 
em queda (-0,69%). O re-
ajuste de 15,5% aprovado 
pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) 
no dia 26 de maio será in-
corporado a partir do IP-
CA-15 de junho, seguindo 
a metodologia empregada 
nos anos anteriores.

Comitê do BC deve elevar taxa a 13,25%

Entre terça e quarta-
feira da próxima 
semana acontece 

mais uma reunião do Co-
mitê de Política Monetária 
(Copom). A expectativa pa-
ra a Selic - que atualmente 
está em 12,75% ao ano - é 
de chegar no final do ano a 
13,25%, segundo o último 
relatório de mercado Fo-
cus, mesmo com a piora do 
quadro de inflação no país. 
Em comunicado, o comitê 
considerou “provável” ele-
var novamente a taxa Selic, 
porém, o avanço da taxa 
deverá ter “menor magni-
tude” do que o aumento da 
última reunião em maio, de 
um ponto percentual.

Segundo Ricardo Jorge, 
especialista em renda fixa 
e sócio da Quantzed, em-
presa de tecnologia e edu-
cação para investidores, o 
mercado projeta alta de 50 
basis points (pontos base, 
unidade de medida que re-
presenta a fração mínima 
de uma porcentagem) para 
esta reunião. “Essa janela já 
havia sido aberta pelo co-
mitê de política monetária 
em sua última reunião. Essa 
é a expectativa do mercado 
e acredito que vão seguir 
com isso justamente para 
o mercado não sofrer mais 

volatilidade do que já tem 
apresentado nas últimas se-
manas”, explica.

O economista Fabio 
Louzada, fundador da Eu 
me banco, escola de educa-
ção financeira, lembra que o 
Copom já tinha começado a 
prever o fim do aperto mo-
netário, porém esse cenário 
já começou a se reverter de-
vido à postura mais hawkish 
do FED em subir os juros 
nos EUA, além da inflação 
no Brasil continuar em alta 
persistente.

“Os preços ainda estão 
muito altos. E a forma de 
conter preços ainda é man-
ter as taxas de juros altas 
porque freia a demanda e o 
consumo. Isso vai pesar na 
decisão do Banco Central, 
que dificilmente vai bancar 
o fim do aperto pensando 
na inflação alta. Essa pos-
tura mais hawkish do FED 
afeta todas as economias 
do mundo, inclusive a eco-
nomia brasileira. Isso vai 
pesar para que o BC adie o 
fim do aperto monetário. 
Teremos que segurar um 
pouco mais a queda na ta-
xa Selic”, diz.

Louzada ainda lembra 
que o Brasil vive um ano 
de eleições que prome-
te ainda mais volatilidade: 

“Com instabilidade política 
e diversos países do mundo 
subindo juros, a tendência 
é entrar menos dinheiro no 
Brasil. Pensando no cenário 
local, é sempre bom ter ju-
ros menores, já que incen-
tiva as pessoas a investirem 
mais e saírem da poupança 
e outros investimentos mais 
conservadores. Já a taxa de 
juros alta faz com que o pa-
ís se retraia. 

A partir do momento que 
juros caem, isso faz com 
que pessoas fiquem mais 
otimistas e busquem tirar 
projetos do papel e investir 
em educação, por exemplo, 
para conseguir um empre-
go melhor ou investir em 
uma empresa. Para o país 
crescer, é necessário que os 
juros estejam mais baixos. 
A questão é a inflação que 
é um problema persisten-
te e tem impacto de forma 
muito persistente na nossa 
economia”.

Dicas

Ricardo Jorge ressalta 
que antes de investir é im-
portante conhecer as carac-
terísticas do ativo que quer 
aplicar e os riscos envolvi-
dos, além de entender o ce-
nário macroeconômico. 
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