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Cúpula do  
Brics em 
oposição a 
tensão mundial

A 14ª Cúpula do Brics e o Di-
álogo de Alto Nível sobre De-
senvolvimento Global ocorrerão 
nesta quinta-feira, na China, em 
formato virtual. O evento conta 
também com o Fórum Empresa-
rial do Brics. O presidente chinês, 
Xi Jinping, participará da abertu-
ra. O grupo reúne Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul.

Sob a presidência da China, a 
comunidade internacional espera 
que qualquer consenso alcançado 
na Cúpula e outros eventos rele-
vantes seja a “chave de ouro” para 
ajudar todos os países, especial-
mente os em desenvolvimento, a 
enfrentar melhor os desafios e im-
pulsionar o desenvolvimento.

“Os países do Brics se tornam 
ainda mais importantes”, disse 
Herman Tiu Laurel, fundador do 
Philippine Brics Strategic Studies, 
ressaltando que o mecanismo 
permite que os países do grupo 
“liderem o mundo para fora des-
se atoleiro de conflito e tensão, 
focando novamente a atenção da 
comunidade global no desenvol-
vimento”.

O presidente sul-africano, Cyril 
Ramaphosa, disse que vários ou-
tros países que desejam ingressar 
no Brics, o que “fala muito sobre 
a confiança que estão tendo no 
bloco”.

Em 2021, o volume total de 
comércio de bens dos países do 
Brics aumentou 33,4% em rela-
ção a 2020. Os cinco países que 
integram o bloco reúnem mais 
de 40% da população mundial e 
cerca de um quarto da economia 
global.

Diretor de Produção assume presidência da Petrobras interinamente

Em meio a balbúrdia, Petrobras 
paga R$ 11 bi a estrangeiros
Dividendos seguem altos devido a política de Bolsonaro

A Petrobras pagou nesta 
segunda-feira R$ 24,23 
bilhões em dividendos e 

juros sobre capital próprio (JCP) 
aos acionistas. Apesar do montan-
te significativo, trata-se apenas da 
primeira parcela de remuneração 
aos detentores de ações da estatal, 
conforme aprovado em reunião 
do conselho de Administração re-
alizada em maio.

Os acionistas estrangeiros, que 
controlam 44,51% do capital total 
da Petrobras, receberão R$ 10,78 bi-
lhões. A União detém 36,61% dos 

papéis e receberá R$ 8,87 bilhões. 
Acionistas brasileiros, que possuem 
os  18,88% restantes, dividirão R$ 
4,57 bilhões. A estatal distribui di-
videndos e JCP a ações ordinárias e 
preferenciais, sem distinção.

O pagamento ocorre em meio 
à balbúrdia causada pelo governo 
Bolsonaro, que tenta culpar a em-
presa pelos altos preços de com-
bustíveis cobrados dos brasileiros 
nas bombas. No início da manhã 
desta segunda-feira, José Mauro 
Coelho pediu demissão do cargo 
de presidente da empresa e re-

nunciou ao cargo de membro do 
Conselho de Administração da 
Petrobras.

A estatal informou que o pre-
sidente do Conselho de Adminis-
tração da estatal nomeou como 
presidente interino da companhia 
o diretor executivo de Exploração 
e Produção, Fernando Borges, até 
a eleição e posse do novo presi-
dente, como prevê o estatuto da 
empresa. O Governo Federal pre-
tende colocar Caio Mário Paes de 
Andrade no comando da Petro-
bras. Página 7

Em apenas 1 mês, mais 2 milhões
de brasileiros ficam inadimplentes

O Indicador de Inadim-
plência da Serasa Ex-
perian revelou que, des-

de o início deste ano, mais de 2 
milhões de pessoas se tornaram 
inadimplentes. Em abril, o país al-
cançou o número recorde de con-
sumidores com o nome no verme-
lho (66.132.670), atingindo a maior 
quantidade da série histórica do ín-
dice, iniciada em 2016. Além disso, 
no mesmo mês, a soma das dívidas 
chegou a R$ 271,6 bilhões.

Para o economista da Serasa 
Experian, Luiz Rabi, o aumento 
da inadimplência ao decorrer de 
2022 era uma movimentação es-

perada, mas existem fatores que 
podem auxiliar o consumidor nes-
sa situação.

“Sabemos que a instabilidade 
econômica do país vem afetando 
grande parte da população. No 
entanto, algumas ferramentas co-
mo o saque extraordinário do FG-
TS e a antecipação do pagamento 
do 13º salário para aposentados 
podem e devem ser utilizadas para 
reorganizar as finanças pessoais, 
amenizar dívidas e tentar tirar o 
nome do vermelho”.

Estudo da Serasa Experian re-
velou um salto de 22,1 milhões 
(14% da população adulta) sobre 

número de brasileiros que con-
quistaram a oportunidade de ter 
acesso a um crédito de qualidade. 
O montante foi de 59,1 milhões 
para 81,2 milhões. Além disso, o 
levantamento mostrou que esses 
22,1 milhões de consumidores 
possuíam o Serasa Score abaixo 
de 500 e, por isso, poderiam não 
ser aprovados em análises de con-
cessão feitas pelo mercado de cré-
dito. No entanto, essa pontuação 
amena não era causada por ne-
gativações, mas pela insuficiência 
de informações que os credores 
tinham sobre os possíveis toma-
dores de crédito.

Summers coloca 
recessão nos 
EUA como 
melhor palpite
 

O ex-secretário do Tesouro 
dos EUA, Larry Summers, dis-
se no domingo que seu “melhor 
palpite” é que haverá uma reces-
são nos Estados Unidos em meio 
a crescentes preocupações com 
a inflação. “Olha, nada é certo, 
e todas as previsões econômicas 
são incertas. Meu melhor palpite 
é que uma recessão está à frente”, 
disse Summers durante uma apa-
rição no programa Meet The Press, 
da NBC.

“Baseio isso no fato de que 
não tivemos uma situação co-
mo a atual, com inflação acima 
de 4% e desemprego acima de 
4%, sem recessão em um ou 
dois anos”, disse ele. Summers 
também disse que é provável 
“que, para fazer o que for ne-
cessário para deter a inflação, 
o Fed aumente as taxas de ju-
ros o suficiente para que a eco-
nomia entre em recessão”. “E 
acho que essa visão é agora a 
visão de vários modelos esta-
tísticos e a visão de uma série 
de previsores e acho que cada 
vez mais se tornará uma visão 
de consenso”, acrescentou.

Pimentel, da 
Abit: ‘É preciso 
manter a 
economia viva’

A taxa básica de juros do Bra-
sil encontra-se em níveis muito 
elevados. Em pouco mais de um 
ano, passou de 2% para 13,25%. 
“Está mais do que na hora de 
encerrar o ciclo de aumento da 
Selic. É premente combater a 
inflação, um mal horroroso que 
nos assombrou durante anos, 
mas, considerando o baixo de-
sempenho atual do índice de 
atividade, a dosagem do remé-
dio dos juros não pode matar 
o paciente”, afirma o Fernando 
Valente Pimentel, presidente da 
Associação Brasileira da Indús-
tria Têxtil e de Confecção (Abit). 
“É preciso manter a economia 
viva, gerando riqueza, emprego 
e renda.”

O presidente da Abit pondera 
que o efeito do juro alto é a re-
tração da economia. Entretanto, 
o Brasil já não tem estimativa ele-
vada para o crescimento do PIB 
este ano, e o mundo corre risco de 
estagflação, alta de preços e para-
lisação da economia.

Agência Petrobras
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e expositores

A nova industrialização
Por João Carlos 
Marchesan

Nas duas últimas 
décadas, diversos 
choques afeta-

ram profundamente as ca-
deias globais de valor. Tive-
mos a quebra do Lehman 
Brothers, em 2008, e a sub-
sequente crise financeira, 
passamos pelo terremoto 
e tsunami, que arrasaram a 
usina nuclear de Fukushima 
em 2011, interrompendo 
a atividade de importantes 
fábricas japonesas e cul-
minamos com a pandemia 
da Covid 19, que paralisou 
fábricas no mundo todo, 
causando insegurança e de-
sabastecimentos.

Já a partir de 2011, nas 
manufaturas dos principais 
países produtores de bens 
industriais, o conteúdo im-
portado parou de crescer 
e, regra geral, passou a de-
clinar. As relações entre os 
EUA e a China, mudaram a 
partir de Trump, para uma 
atitude de rivalidade, e até 
de hostilidade, o que abalou 
ainda mais a globalização 
e, na sequência, a pande-
mia confirmou os riscos da 
excessiva dependência das 
cadeias globais e mostrou 
a importância da produção 
local.

Poder contar com um 
nível confortável de pro-
dução doméstica, tanto em 
matéria de insumos e equi-

pamentos de saúde, quanto 
de bens de capital e outros 
produtos essenciais à se-
gurança nacional, passou a 
ser tão importante, depois 
desta crise pandêmica, co-
mo sempre foram a segu-
rança alimentar, a militar e a 
energética. A redescoberta 
da importância da indústria 
está ocorrendo ao mesmo 
tempo de uma profunda 
mudança tecnológica, na 
própria indústria.

O surgimento de um no-
vo paradigma produtivo, 
baseado na digitalização, 
na internet das coisas, na 
ampla utilização de sen-
sores inteligentes e no uso 
intensivo da big data e da 
inteligência artificial, abre 
oportunidades a quem tiver 
vontade política para reno-
var seu setor industrial e 
torná-lo mais competitivo, 
condição indispensável tan-
to para aumentar a partici-
pação da indústria no PIB, 
quanto para alcançar a “se-
gurança industrial”.

Esta oportunidade tem 
sido percebida pelos paí-
ses desenvolvidos mais im-
portantes que, a partir da 
segunda metade da década 
passada, têm revisitado o 
papel do Estado na eco-
nomia, mudando seu posi-
cionamento e passando a 
defender tanto políticas pú-
blicas de desenvolvimento, 
quanto políticas industriais, 
com os objetivos de aumen-

tar a capacitação tecnológi-
ca e a competitividade de 
seus respectivos setores in-
dustriais e, assim, fortalecê-
-los.

Deixando de lado a Chi-
na, onde o desenvolvimen-
to sempre foi função do 
Estado, a Alemanha, com 
a “Estratégia Industrial Na-
cional 2030”, em fins da dé-
cada passada, foi o primeiro 
país a declarar que passaria 
a apoiar ostensivamente 
sua indústria, protegendo-a 
contra aquisições externas, 
ajudando a capitalizá-la se 
necessário, e criando instru-
mentos adicionais de apoio 
financeiro e de P&D,I para 
que a indústria crescesse 
dos 20% atuais para 25% 
do PIB até 2030.

Os Estados Unidos, além 
de perderem, nas últimas 
décadas, boa parte de sua 
manufatura e milhões de 
empregos de qualidade, ex-
portados basicamente para 
a Ásia, perderam também a 
liderança tecnológica e pro-
dutiva em setores sensíveis 
como bens de capital sofis-
ticados, insumos farmacêu-
ticos e até na produção de 
circuitos integrados. A In-
tel, por exemplo perdeu 2/3 
do mercado que tinha há 20 
anos, bem como a liderança 
tecnológica na fabricação 
de chips.

Com a eleição do Biden, 
o governo americano pas-
sou a defender um plano 

ambicioso, com um vasto 
conjunto de ações, coorde-
nadas pelo Estado, contan-
do com recursos superiores 
a US$ 5 trilhões para recu-
perar a infraestrutura, ge-
rar empregos de qualidade, 
investir em P&D e mão de 
obra, apoiar a reindustriali-
zação do país, para trazer de 
volta boa parte da produ-
ção exportada e recuperar 
e manter a liderança tecno-
lógica nos setores chaves da 
economia.

O Brasil, com a adesão às 
regras do Consenso de Wa-
shington e com a adoção 
do neoliberalismo, pelos 
governos que se sucede-
ram, a partir da década de 
90, abandonou o modelo de 
desenvolvimento baseado 
na industrialização e cresci-
mento econômico, que foi 
o projeto do país que uniu 
sociedade e governo, desde 
Vargas até os governos mi-
litares, substituindo-o pela 
preocupação com a inflação 
e com as contas públicas.

Foi a industrialização 
quem transformou o Bra-
sil, ao longo de meio sécu-
lo, de uma grande fazenda 
num país relativamente 
desenvolvido, o que nos 

permitiu figurar entre as 
mais importantes econo-
mias mundiais, fazendo os 
brasileiros sonharem com 
a real possibilidade de vir-
mos a ser um país de pri-
meiro mundo. A partir da 
década de 80, perdemos o 
caminho do crescimento 
e, de um país de constru-
tores e industriais, passa-
mos a ser um país de eco-
nomistas e contadores.

O ano do bicentenário 
da proclamação da inde-
pendência é uma boa oca-
sião para o Brasil retomar 
o caminho do crescimento 
restabelecendo como sua 
prioridade o desenvolvi-
mento, com redução das 
desigualdades e respeito ao 
meio ambiente. Entretanto, 
manter o câmbio competi-
tivo, um controle eficaz do 
endividamento público e 
juros baixos, são itens que, 
por mais importantes que 
sejam, são apenas meios e 
não fins em si mesmos.

Um plano sério para con-
trolar as contas públicas 
é essencial para o Estado 
recuperar, desde já, sua ca-
pacidade de fazer políticas 
anticíclicas e retomar os in-
vestimentos em infraestru-
tura, essenciais para gerar 
empregos, criar demanda 
para a indústria e melhorar 
a competitividade da eco-
nomia brasileira. Isto per-
mitirá reduzir os juros reais 
básicos, abaixo do cresci-

mento do PIB, garantindo a 
redução da relação dívida/
PIB e eliminando pressões 
sobre o câmbio.

Ainda que estas condi-
ções sejam necessárias para 
a retomada do crescimento, 
não serão suficientes sem a 
utilização de políticas pú-
blicas de desenvolvimento, 
como mostram os exem-
plos já citados. Não se trata, 
simplesmente, de recuperar 
fábricas fechadas e sim de 
construir uma nova indús-
tria fortalecendo seus seto-
res mais dinâmicos, aqueles 
mais intensivos em tecnolo-
gia e com mais capacidade 
para trazer ganhos de pro-
dutividade que se espalhem 
por toda a economia.

Recuperar o desenvolvi-
mento como prioridade da 
sociedade e da vontade polí-
tica do Estado é fundamen-
tal para se alcançar esses 
objetivos, como nossa pró-
pria experiência histórica já 
demonstrou. Uma indústria 
competitiva, complexa e 
diversificada é o caminho 
mais eficiente para crescer 
de forma sustentada a taxas 
iguais ou superiores à media 
mundial. Para construí-la, a 
mão visível do Estado terá 
que ser usada com todos 
seus instrumentos.

João Carlos Marchesan é administra-
dor de empresas, empresário e presi-

dente do Conselho de Administração 
da Abimaq.

Uma festa, muitas comemorações
Por Rubem Vieira

Estamos às vésperas 
de mais uma Expo 
Itaguaí, a principal 

festa agropecuária do Esta-
do do Rio, que vai de 30 de 
junho até o dia aniversário 
da cidade, em 5 de julho. 
Itaguaí completa 204 anos, 
e apesar de não ser uma da-
ta redonda, a Expo de 2022 
vai ser especial por diversos 
motivos – a começar pela 
retomada da vida pós-pan-
demia. A cidade também 
celebra os bons números al-
cançados em arrecadação e 
a atenção que estamos con-
seguindo ganhar com a pre-
ocupação que temos com o 
meio ambiente.

Ao contrário de outras 
festas do interior que têm 
dado o que falar por causa 
dos altos gastos das prefei-
turas, esta é bancada com 
dinheiro de patrocinadores 
e venda de espaços de ex-
positores. Itaguaí e cidades 
do entorno, como Angra 
dos Reis e Paraty, vão ma-
tar a saudade do evento, 
que não acontece desde 
2018. Não poderia ser mais 
simbólico em um momento 
de celebrar a vida como era 
antes, lembrando as grande-
zas e riquezas que a terra dá 
também no nosso estado. 
Mas não é só a festa em si 
que nos alegra. O que esse 
evento deixará de legado 
para todos nós me dá sen-

sação de trabalho realizado.

A Expo vai ocupar mais 
de 400 mil metros quadra-
dos, três palcos, tendas te-
máticas, artesanato, parque 
de diversões, boate, entre 
outros atrativos, gerando 
um ganho orgânico para 
nossa rede de turismo e de 
comércio. Há algumas se-
manas, desde que começa-
mos os primeiros anúncios 
sobre a Expo, caravanas de 
cidades vizinhas fizeram 

contato para reservar hos-
pedagem durante os dias 
do evento. Normalmente, 
a Expo Itaguaí atrai pesso-
as de todo o país, mas com 
predominância para mora-
dores do nosso estado.

A festa é uma forma de 
fazer as pessoas gastarem 
no município, conhecerem 
melhor a cidade. Para os ita-
guaieneses, é o sentimento 
de pertencimento, de or-
gulho e de vontade de estar 
junto com a administração 
para que a cidade evolua 
cada vez mais. E o aqueci-
mento no comércio já pode 
ser sentido agora, com as 
vendas de roupas e a com-
pra de alimentos para serem 
comercializados no evento, 

por exemplo.
Somente no último mês 

abril, Itaguaí aumentou a ar-
recadação em R$ 9 milhões 
em impostos, com a econo-
mia já aquecida pela festa. 
A festa é paga pelos patro-
cinadores, que envolvem 
várias áreas, e pela venda do 
espaço para quem quer ocu-
par uma área comercial na 
Expo. A escolha é por lei-
lão, via licitação. Até o fim 
do evento é esperado um 
crescimento de arrecadação 
em torno de R$ 15 milhões.

A expectativa sobre a ge-
ração de empregos também 
é alta. E sei que será vista 
na prática. Indiretamente, 
cerca de 2 mil empregos de-
vem ser gerados por conta 

da Expo. Empregos de car-
teira assinada podem chegar 
a 400. Mais emprego signi-
fica mais renda circulando 
em Itaguaí e movimentan-
do nossa economia.

Por fim, quem circu-
lar pela cidade nesses dias 
também poderá desfrutar 
de nossas belas paisagens, 
uma natureza privilegiada 
que inclusive fez com que 
fosse escolhida para alguma 
cenas externas da novela 
Pantanal. Por essas e outras, 
não tenho dúvida de que 
essa será a maior Expo já 
realizada em Itaguaí. Vai ser 
uma festa completa.

Rubem Vieira é  
prefeito de Itaguaí.
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Desviar da  
tempestade perfeita

Mobilizar lideranças mundiais para implementar uma 
nova arquitetura econômica e de segurança o mais 

cedo possível, dada à atual espiral de colapso e perigo de 
guerra. Este o objetivo da conferência internacional do 
Schiller Institute, realizada neste final de semana, intitu-
lada “Não pode haver paz sem a reorganização da falência 
do sistema financeiro transatlântico moribundo”. Partici-
param da conferência 31 palestrantes, de 12 países, inclu-
indo Rússia, China, Brasil, Índia e Afeganistão.

Helga Zepp-LaRouche, fundadora do Instituto Schiller, 
enfatizou na conclusão da conferência: “Estamos camin-
hando para a tempestade perfeita. Estou absolutamente 
convencida de que antes do final do ano as coisas terão 
mudado drasticamente, e esse é o momento em que você 
pode injetar ideias.” O Instituto Schiller vai reeditar uma 
chamada internacional para o Novo Bretton Woods.

Felipe Quintas, professor de Ciência Política da Uni-
versidade Federal Fluminense e habitual colaborador do 
Monitor Mercantil, foi o representante do Brasil. Ele 
falou sobre “O Papel do Brasil no Diálogo das Civili-
zações e na Economia Física Mundial”, abordando a 
riqueza de recursos e a missão do Brasil para “romper 
o Atlântico Sul do imperialismo anglo-saxão” quanto as 
relações benéficas já em movimento através dos Bricas e 
as relações com a Ásia e a África. Quintas discorreu sobre 
a formação étnica brasileira e as características do país que 
credenciam o Brasil a um papel destacado em um mundo 
marcado pela integração, não pela competição.

Mercado não quer perder

Com uma base muito fraca no Congresso, as barreiras 
para converter as propostas do recém-eleito presidente da 
Colômbia, Gustavo Petro, em itens viáveis serão elevadas, 
analisa Ales Koutny, gerente de porftólio e corresponsável 
da estratégia para mercados emergentes na Janus Hender-
son Investors. “Da proibição de novos projetos petrolífe-
ros à saúde e educação gratuitas, a criação de uma base 
forte no governo será vital para fazer passar a legislação.”

Koutny destaca que haverá muitos desafios, a começar 
pela alta inflação e o desemprego, e defende que Petro 
mantenha “os mercados do seu lado”, pois “qualquer 
dúvida sobre a posição fiscal do país colocará uma pressão 
indevida na moeda”.

Se for para fazer isso, por que eleger um presidente de 
esquerda?

Cerco se fecha

Em uma hipotética reunião de governantes da América 
do Sul, Bolsonaro só encontraria eco nos pequenos Uru-
guai e Equador.

Rápidas

Os reflexos nocivos do imaginário neoliberal na 
sociedade e o empobrecimento cultural são alguns dos 
temas na coletânea Brasil despedaçado: crônicas de ruptura 
e barbárie, que será lançada nesta terça-feira, às 16h, em 
evento virtual pelo canal do Instituto dos Advogados 
Brasileiros (IAB) no YouTube *** Estão abertas as 
inscrições para o treinamento online “Climate Real-
ity Leadership Corps 2022”, iniciativa da organização 
fundada pelo ex-vice-presidente dos EUA Al Gore e 
representada pelo Centro Brasil no Clima (CBC): cli-
materealityproject.org/training/brazil
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BFC ADMINISTRADORA DE BENS S.A.
CNPJ/ME nº 25.635.129/0001-05 - NIRE 33.3.0002825-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 21 DE JULHO DE 2022

Nos termos do artigo 124, §2º-A da Lei nº 6.404/76, ficam convidados os 
Senhores Acionistas da BFC Administradora de Bens S.A. (“Companhia”), na 
forma do Estatuto Social da Companhia, para as Assembleias Gerais Ordinária 
e Extraordinária (“AGOE”) a serem realizadas, conjuntamente, em primeira 
convocação, no dia 21 de julho de 2022, às 10h, de modo exclusivamente 
digital, por meio da plataforma Zoom, a fim de examinarem, discutirem e 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 
(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2021, tendo sido apurado prejuízo; (ii) Fixar a remuneração 
anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 
2022. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Extinguir as atividades da filial 
002 localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Quitanda, nº 
11, Centro e da filial 004 localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de 
Minas Gerais, na Rua Timbiras, nº 1532, 13º andar; (ii) Aprovar a destituição 
dos atuais Diretores Presidente e Vice-Presidente da Companhia; (iii) Aprovar 
a eleição dos novos Diretores da Companhia; (iv) Aprovar a celebração de 
contrato de prestação de serviços com a empresa Global Tecnologia Contabil 
Ltda, para prestação de serviços de apoio administrativo e conciliações 
contábeis. Informações Gerais: Tendo em vista a necessidade de adoção 
de medidas de segurança para participação remota, os acionistas que 
pretenderem participar da AGOE por meio da Plataforma Zoom deverão 
enviar e-mail para condebfcadm@gmail.com, com antecedência mínima de 
48 horas em relação ao horário marcado para o início da AGOE, ou seja, 
até às 10 horas (horário de Brasília) do dia 19 de julho de 2022, solicitando 
suas credenciais de acesso ao sistema eletrônico de participação e votação à 
distância, e enviando toda a documentação necessária para a representação 
dos acionistas na AGOE, incluindo a apresentação de cópia do respectivo 
estatuto social ou contrato social, conforme aplicável, e do ato ou instrumento 
de eleição do seus representantes legais, bem como respectiva procuração, 
se for o caso, nomeando o procurador que participará da AGOE. Os 
acionistas poderão enviar a documentação referida acima por meio de 
cópias digitalizadas, acompanhados dos documentos de identificação do 
representante ou mandatário que participará da AGOE, ao e-mail acima 
indicado, com a mesma antecedência acima mencionada. Uma vez recebida 
a solicitação e verificados os documentos de identificação e representação 
apresentados, serão enviadas aos acionistas as orientações e instruções 
para cadastro no sistema eletrônico de participação da AGOE, para que 
então possam comparecer, participar e votar à distância, mediante tal sistema 
eletrônico. A participação por meio de tal sistema digital conjugará áudio e 
imagem, sendo que os acionistas que desejarem participar desta forma 
deverão manter as suas câmeras ligadas durante o curso da AGOE com o 
fim de assegurar a autenticidade das comunicações, bem como a segurança, 
a confiabilidade e a transparência do conclave, exercendo seus direitos de 
manifestação e voto por meio da plataforma disponibilizada. A AGOE será 
integralmente gravada e as imagens e áudios assim obtidos poderão ser 
utilizados com a finalidade de identificar os acionistas presentes à AGOE 
e computar os votos proferidos em relação a cada uma das deliberações. 
Por fim, ressalta-se que, como a AGOE será realizada exclusivamente de 
modo digital, não haverá a possibilidade de os acionistas comparecerem 
presencialmente. Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na 
sede social da Companhia, na Avenida Pasteur, nº 110, sala 701 (parte), 
Botafogo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro os documentos pertinentes 
às matérias constantes da ordem do dia, na forma do artigo 133 da Lei nº 
6.404/76. Os acionistas que desejarem ter acesso aos documentos relativos 
à AGOE por meio digital poderão solicitá-los ao e-mail: condebfcadm@gmail.
com, devendo indicar um e-mail para que lhe sejam enviados tais documentos.

Rio de Janeiro, 21 de junho de 2022.
Carlos Alberto Conde - Diretor Presidente

Mercado revê oferta do parcelado  
sem juros no cartão de crédito

O crédito ocupa o 
primeiro lugar no 
ranking de meios 

de pagamento aceitos pelo 
e-commerce brasileiro, mas 
a modalidade tem passado 
por mudanças importantes 
em seus formatos e ofer-
tas. Essa análise foi feita 
pelo Estudo de Pagamen-
tos Gmattos, levantamento 
bimensal realizado desde 
janeiro de 2021 pela Gmat-
tos, consultoria que há 20 
anos identifica tendências 
na agenda dos pagamentos 
online no país.

Em todas as edições do 
Estudo, inclusive na mais 
recente (maio/2022), o 
cartão de crédito apresen-
tou o mesmo percentual 
de aceitação entre os lojis-
tas online do Brasil: 98,3%. 
Porém, tanto alterações na 
legislação quanto o adven-
to de novas alternativas de 
parcelamento de compras 
têm transformado o perfil 
da adoção do cartão no co-
mércio eletrônico.

Uma das propensões 
identificadas pela Gmat-
tos é a da cobrança de ju-
ros no crédito a partir de 
um número mais elevado 
de parcelas. O Estudo de 
Pagamentos de maio mos-
tra que somente 17,2% das 
lojas oferecem o parcelado 
em 12 vezes sem juros. “Há 
cinco anos, ele era disponi-
bilizado por cerca de 85% 
das lojas”, estima Gastão 
Mattos, cofundador e CEO 
da Gmattos.

Uma das práticas em 
alta entre os lojistas é a 
das ofertas de desconto 
no cartão de crédito para 
pagamento em uma parce-
la. O estudo mapeou aba-
timentos de 5% até 9%. 
Lojas com parcelamento 

sem juros de 2 até 6 ve-
zes representam 34,5% da 
base do levantamento. As 
que aceitam cartão de cré-
dito em uma parcela, sem 
a opção do parcelamento 
sem juros, somam 13,8%, 
enquanto 19% limitam o 
parcelamento a 10 vezes 
sem juros.

“São evidências da mu-
dança do chamado parce-
lado sem juros do cartão 
de crédito”, avalia Gastão 
Mattos. Na média, 65% 
das compras com crédito 
são parceladas pelo con-
sumidor, o que revela a 
percepção de comodida-
de dessa oferta - contudo, 
com custos elevados pa-
ra o lojista. “Nos últimos 
tempos, o parcelamento 
em 12 vezes no cartão dei-
xou de ser preponderante 
nas ofertas das grandes 
lojas”, diz Gastão. “Tem 
se tornado comum o par-
celamento em um número 
de vezes bem menor, ge-
ralmente 3 ou 4, ou com 
juros para períodos maio-
res.”

Um dos aspectos que 
têm ajudado nessas modi-
ficações, segundo o CEO 
da Gmattos, é uma lei de 
2017 que passou a permitir 
preços diferentes para cada 
forma de pagamento. Isso 
tornou possível para os co-
merciantes a oferta de des-
contos para pagamentos à 
vista, por exemplo. “Antes, 
o valor parcelado pelos cre-
diários era o mesmo que era 
cobrado no pagamento à 
vista, mas este em geral em-
butia os juros para compen-
sar nesta forma de quitação 
os custos do lojista com 
os parcelamentos”, explica 
Gastão Mattos. “Com a lei, 
a incidência de juros passou 

a ser mais transparente para 
o consumidor.”

Parcelamento

As transformações na 
aceitação do crédito ocor-
rem também na esteira do 
surgimento de novas alter-
nativas de parcelamento, 
caso do Buy Now, Pay Later 
(BNPL), formato que equi-
vale a um crediário digital e 
pelo qual o cliente quita a 
dívida ao longo do tempo, 
seja via boleto ou Pix. O lo-
jista recebe à vista, mediante 
a cobrança de uma taxa de 
desconto, em uma operação 
realizada fora do tradicional 
fluxo adquirente-bandeira-
emissor.

Oferecido tanto por 
grandes bancos como por 
fintechs e até diretamen-
te pelas próprias lojas, o 
BNPL estabelece vanta-
gens tanto para vendedores 
quanto para compradores 
“O custo para os lojistas pa-
rece ser interessante compa-
rado às formas tradicionais, 
e, para os consumidores, a 
oferta de parcelamento sem 
juros para poucas parcelas é 
motivador”, afirma Gastão 
Mattos.

O BNPL tem conquista-
do espaço no país ao aten-
der a uma demanda repri-
mida: a dos consumidores 
que querem parcelar com-
pras, mas não possuem car-
tão de crédito ou não têm 
limite suficiente no cartão 
para usarem desse recurso 
como gostariam.

Ainda no último mês de 
maio, a Gmattos realizou 
também um Estudo Espe-
cial sobre o BNPL, com 
uma análise aprofundada 
de como o Buy Now, Pay 
Later se insere na lógica do 

mercado brasileiro. Na per-
cepção de Gastão, a moda-
lidade precisa ainda vencer 
alguns desafios para se con-
solidar. Entre eles, o apri-
moramento da integração 
no checkout das lojas e a 
necessidade de gerir todo o 
ciclo de crédito envolvendo 
onboarding de novos con-
sumidores, com aprovação 
de crédito, cobrança, gestão 
de risco e eventuais perdas.

“É preciso desenvolver 
a capacidade de operar o 
serviço, que tem de ser pre-
ciso e de respostas imedia-
tas, como na aprovação de 
crédito instantâneo”, afirma 
Mattos. “Um consumidor 
interessado no crédito não 
vai esperar dias, horas ou 
mesmo minutos para que 
sua proposta seja aprovada 
para uma compra online. As 
novas plataformas precisam 
de know-how e tecnologia 
para endereçar o tema no 
nível de serviço que o mer-
cado exige. Fazer isso não 
sendo um banco, que his-
toricamente tem o conheci-
mento creditício no Brasil, é 
um desafio, mas, por outro 
lado, a construção do pro-
cesso nasce sem amarras 
em sistemas legados e por 
isso pode ser mais flexível”, 
conclui.

A Gmattos estima que, 
somente considerando as 
transações negadas por falta 
de limite no cartão de cré-
dito, o potencial desse mer-
cado pode alcançar mais de 
R$ 80 bilhões por ano. É 
preciso ressaltar, contudo, 
que as duas modalidades 
não concorrem diretamen-
te, uma vez que o BNPL 
atende uma parcela da po-
pulação que nem sempre 
tem acesso ao parcelamento 
no cartão.
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Serviços Jurídicos 
Gerenciados: uma evolução
Por Daniel Corrêa

Em crescente discussão fora do Brasil, os Serviços Jurí-
dicos Gerenciados, ou Legal Managed Services (LMS) 

– em inglês – se mostram como a próxima etapa no pro-
cesso de transformação de como os serviços de apoio à ad-
vocacia deverão ser realizados nos próximos anos. Unindo 
a atuação de equipes de profissionais com conhecimento 
em áreas diversas, apoiadas por ferramentas tecnológicas e 
orientadas pelos objetivos estratégicos de seus clientes, os 
LMS elevam a outro patamar a tão tradicional prática de 
terceirização de serviços de auxílio à atuação jurídica, e este 
é o tema central deste artigo.

Antes de mais nada, a principal característica, pilar fun-
damental de uma solução de Legal Managed Services, é 
a atuação de um time de profissionais que reúna diver-
sas competências e habilidades que permitam uma visão 
e atuação abrangente de toda a atividade a ser executada. 
Por exemplo, nos antigos moldes da mera terceirização de 
uma atividade, a empresa contratada limita sua atuação a 
somente garantir que seus funcionários executem as tarefas 
demandadas pelo cliente. Eventuais demandas de imple-
mentação de novas tecnologias ou processos não seriam 
atendidas, pois o prestador sequer disporia de profissionais 
aptos a desenvolver soluções de tal especificidade.

Nesse contexto, a proposta dos Serviços Jurídicos Ge-
renciados é exatamente enxergar o propósito do escopo 
de forma holística, montando equipes com profissionais 
de diversas áreas, permitindo a gestão e a execução da-
quelas tarefas de maneira ampla e integrada. Dessa forma, 
propõe-se a construção de um ambiente onde advogados, 
cientistas de dados, desenvolvedores de sistemas, gestores 
de projetos e muitas outras competências atuem de forma 
coordenada em prol do objetivo buscado pelo squad.

Além de um time diverso, criativo e apto a tratar todas as 
vertentes do desafio assumido, uma condição essencial pa-
ra a constituição do LMS é o apoio de ferramentas tecnoló-
gicas ao longo de todo o processo. Para isso, a utilização de 
tecnologia é essencial para que os times possam focar sua 
energia e inteligência naquilo que é vital para sua atividade. 
Robôs, algoritmos, workflows e sistemas de gestão serão 
peças fundamentais para: automatizar tarefas repetitivas, 
aumentar a produtividade; facilitar a gestão; auxiliar a estra-
tégia diária e reduzir os custos.

Assim, se antes a contratação de um prestador de servi-
ços de backoffice demandaria a alocação de um gigantesco 
time de pessoas focadas na alimentação de sistema e trata-
mento de informações, com a utilização dos LMS é possí-
vel focar melhor a atividade dos especialistas, entregando à 
tecnologia grande parte do esforço em executar as tarefas 
maçantes, repetitivas e/ou de baixa complexidade. Além 
de garantir a eficiência da solução, a atuação do squad em 
sinergia com tecnologia propicia condições para execução 
das etapas do processo de forma mais padronizada e qua-
litativa, eliminando falhas e retrabalho, que podem causar 
prejuízos financeiros ou institucionais ao cliente e contra-
tado.

Outra característica igualmente importante dos Legal 
Managed Services, é a interação e o compartilhamento dos 
objetivos e propósitos entre contratante e fornecedor. Na 
antiga dinâmica de terceirização de atividades, a empresa 
contratada norteava suas atividades basicamente nas en-
tregas previstas no contrato formalizado com seu cliente. 
Assim, tempo de entrega e qualidade, em resumo, eram os 
únicos balizadores para indicar o quanto aquela execução 
atendia às expectativas do contratante, sempre deixando 
perguntas no ar, como por exemplo: o que foi entregue, o 
quanto ajudou nos objetivos do departamento jurídico ou 
da área do escritório que contratou aquela terceirização? A 
atuação do contratado, poderia influenciar na definição de 
necessidades e expectativas do contratante?

Com a implementação dos Serviços Jurídicos Gerencia-
dos, o contratado deixa de ser um mero receptor de metas 
e cobranças de entregas e passa a ser um ativo personagem 
na construção dos resultados que auxiliarão o atingimen-
to dos objetivos estratégicos do próprio cliente! Para tan-
to, além do squad ter em seu DNA a cultura data driven 
(orientada a dados), o prestador de LMS estará totalmente 
ciente de como a atividade pela qual é responsável impac-
tará nos fluxos internos de seu cliente, entenderá seus KPIs 
(indicadores chave de desempenho, em inglês) e, inclusive, 
opinará sobre possíveis abordagens ou soluções que pos-
sam melhor contribuir com os objetivos do cliente.

Em conclusão, com isso, além de ser essencial a mudan-
ça de mindset do fornecedor, o cliente também passa a ser 
um personagem fundamental nessa mudança de atuação, 
à medida que quanto mais permitir que seus parceiros en-
tendam seus propósitos e interfiram em seus processos, 
maiores as chances da evolução dos processos e resultados 
alcançados.

Daniel Corrêa é advogado, gerente de Arquitetura de Soluções da Finch.

Vendas em supermercados 
despencaram em maio
Segundo dados do Ra-

dar Scanntech, nos 
últimos três meses o 

fluxo de consumidores nos 
supermercados e atacarejos 
se manteve estável, mas as 
vendas caíram e as unidades 
por tíquete seguiram em re-
tração com (-12,2%), com-
parado a maio de 2021.

Nas movimentações das 
principais cestas, mercearia 
básica tem o maior cresci-
mento em valor (18,2) im-
pactado pelo forte aumento 
de preço (20,3%). Já bebi-
das é uma das cestas de me-
nor crescimento (0,8%) e 
maior retração em unidades 
(-8,1%) puxada pela migra-
ção do consumo alcoólico 
para fora do lar.

O estudo revela ainda 
que produtos à base de 
farinha de trigo contribu-
íram para a aceleração do 
repasse de preços e a que-
da das vendas, represen-
tando variação de 21% de 
preços unitários, compa-
rado a maio de 2021, com 
destaque para a categoria 

biscoitos (59%), seguido 
por massas (29%) e fari-
nha de trigo (12%).

Já índices divulgados 
pela Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas 
(Fipe), em parceria com a 
bandeira Alelo apontaram 
que os supermercados do 
Rio de Janeiro registraram 
queda de 30,8% no fatu-
ramento em março, em 
comparação com o mes-
mo mês de 2021. Os da-
dos, que avaliam o desem-
penho dentro do cenário 
da pandemia e consideram 
a inflação no período (ou 
seja, são calculados em 
termos reais), mostram 
também queda de 9,1% no 
valor gasto nos restauran-
tes, padarias e lanchonetes.

Os Índices de Consumo 
em Supermercados (ICS) 
revelam ainda baixa de 25% 
na quantidade de vendas e 
6,1% no número de estabe-
lecimentos que efetivaram 
pelo menos uma transação.

Em relação aos Índices 
de Consumo em Restau-

rantes (ICR), os dados de 
março, em comparação 
com o mesmo período de 
2021, indicam que o seg-
mento encerrou o perí-
odo com queda de 4,0% 
na quantidade de vendas 
e 9,7% no número de es-
tabelecimentos que efe-
tivaram pelo menos uma 
transação.

Observando as varia-
ções calculadas compa-
rando 2022 com 2019, 
período pré-pandemia, o 
ICR mostra queda nos três 
indicadores em março: 
-43,1% no faturamento, 
-51,7% na quantidade de 
vendas e -6,7% no número 
de estabelecimentos que 
realizou transações.

Já ao ter como base o 
comportamento de con-
sumo em supermercados, 
de acordo com o ICS, ob-
servamos também queda 
de 13,1% no faturamento 
e 19,9% na quantidade de 
vendas, enquanto houve 
aumento de 3,8% no nú-
mero de estabelecimentos 

que efetivou pelo menos 
uma venda.

Os Índices de Consumo 
em Supermercados (ICS) 
acompanham as transações 
realizadas em estabeleci-
mentos como supermerca-
dos, quitandas, mercearias, 
hortifrútis, sacolões, en-
tre outros; e os Índices de 
Consumo em Restaurantes 
(ICR) apontam a evolução 
do consumo de refeições 
prontas em estabelecimen-
tos como restaurantes, ba-
res, lanchonetes, padarias, 
além de serviços de entrega 
(delivery) e retirada em bal-
cão/para viagem (pick-up).

Em termos regionais, 
adotando como parâmetro 
a variação do valor gas-
to em restaurantes entre 
março de 2019 (período 
pré-pandemia) e março de 
2022, é possível notar um 
maior impacto na região 
Nordeste (-36,1%). Entre 
as demais, a queda foi de: 
Sudeste (-31,3%), Centro-
-Oeste (-31%), Sul (-29,2%) 
e Norte (-28,4%).

Barcas: privatização de  
transportes públicos é um fracasso

Apesar de não dis-
cutir uma possível 
reestatização das 

barcas, pelo péssimo servi-
ço prestado pela CCR Bar-
cas, a Frente Parlamentar 
em Defesa do Transporte 
Aquaviário, da Assembleia 
Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro (Alerj), reu-
niu, nesta segunda-feira, 
representantes da Secreta-
ria de Estado de Transpor-
tes (Setrans), da Agência 
Reguladora (Agetransp) e 
de sindicatos para discutir 
o novo edital de privati-
zação das barcas. O atual 
contrato com a CCR Bar-
cas termina em fevereiro 
de 2023, a Universidade 
Federal do Rio de Janei-
ro (UFRJ) foi designada 
pelo Governo do Estado 
para definir uma nova mo-
delagem para o sistema. 
A empresa detentora da 
privatização não enviou 
representantes para parti-
cipar da reunião.

Membro da Frente, o de-
putado Waldeck Carneiro 
(PSB) classificou o modelo 
de privatização de transpor-
tes públicos como um “fra-
cassado”. Num panorama 
sobre o problema da mobi-
lidade na Região Metropo-
litana do estado, ele citou 
a situação crítica da Super-
Via, responsável pela gestão 
da malha ferroviária do Rio 
de Janeiro até 2048, e que 
se encontra em processo 
de recuperação judicial. O 
parlamentar ainda criticou a 
atuação da Agetransp dian-
te dos problemas apresenta-

dos. “O Governo do Esta-
do não se preparou para ter 
uma equipe de fiscalização. 
A Agetransp tem apenas 
nove pessoas para fiscalizar 
mais de 200 quilômetros de 
malha ferroviária e 104 es-
tações de trem no estado 
do Rio. Isso é inaceitável”, 
declarou.

Durante a audiência pú-
blica, a superintendente 
de Transporte Aquaviário 
da Secretaria estadual de 
Transportes, Caroline Al-
ves, informou que o primei-
ro plano de trabalho já foi 
entregue pela UFRJ e que 
o prazo para a realização 
da nova modelagem é de 
oito meses. E, a partir daí, 
serão realizados estudos de 
viabilidade técnica para a 
criação de novas linhas no 
transporte.

Presidente da Frente, o 
deputado Flávio Serafini 
(PSol) cobrou a ampliação 
da grade de horários das 
barcas. De acordo com o 
parlamentar, a escala de ho-
rários do serviço prejudica 
os moradores de Niterói, 
da Ilha do Governador e 
de Paquetá. Em resposta, 
a superintendente declarou 
que há uma decisão judicial 
que estabelece a grade atu-
al e, portanto, a ampliação 
só poderá ser estabelecida 
a partir da próxima mode-
lagem. “Atualmente, a gra-
de implantada em Paquetá 
e Cocotá é uma grade que 
a CCR ganhou na Justiça, 
por conta da redução de 
passageiros e do aumento 
de desequilíbrio. Na nova 

modelagem, vamos analisar 
como aumentar o forne-
cimento do serviço Pode-
mos pensar até mesmo na 
utilização de embarcações 
menores para atender às 
demandas, mas isso só po-
derá ser feito na próxima 
modelagem”, esclareceu. 
Professor da UFRJ, Mar-
cos Freitas contou que há 
uma equipe composta por 
30 pessoas para realizar um 
estudo do melhor modelo a 
ser implantado. De acordo 
com ele, os integrantes do 
grupo vão realizar outras 
reuniões para ouvir mora-
dores, usuários do modal e 
especialistas para elaborar a 
modelagem.

O diretor-geral da Alerj, 
Wagner Victer, que é mora-
dor da Ilha do Governador, 
enfatizou que a decisão ju-
dicial é válida apenas duran-
te a pandemia, e que, com 
a retomada das atividades 
presenciais, a grade horária 
precisa ser maior. Victer 
sugeriu que sejam estabele-
cidos horários nos finais de 
semana; além de sistemas 
de segurança nas barcas, wi-
-fi gratuito e climatização. 
“Não dá para o trabalha-
dor sair da Ilha do Gover-
nador, às 6h da manhã, e 
chegar muito antes de um 
expediente tradicional. É 
necessário ofertar pelo me-
nos três grades de manhã”, 
cobrou.

O gerente de Câmara 
Técnica de Transportes e 
Rodovias da Agetransp, 
Édipo Ázaro, relembrou 
que a questão dos horários 

está relacionada ao decre-
to do Poder Executivo que 
reconhece que o Rio se 
encontra em estado de ca-
lamidade pública, em de-
corrência da pandemia da 
covid-19. Segundo ele, a 
vigência do decreto acaba 
no final deste mês, e dessa 
forma, a grade de horários 
poderá ser retomada.

Os representantes da 
Associação de Moradores 
de Paquetá (Morena) des-
tacaram que a CCR reduziu 
quase à metade os horários 
das barcas que dão acesso 
à ilha e, com isso, os mora-
dores foram prejudicados. 
De acordo com levanta-
mento feito pelo grupo, 
houve queda de 50,6% de 
receita em 90% dos esta-
belecimentos instalados no 
bairro. Entre 2020 e 2021, 
houve um aumento de 85% 
na saída de famílias de Pa-
quetá por conta do horário 
reduzido.

O diretor-geral da Mo-
rena, Guto Pires, lamentou 
a ausência de representan-
tes da empresa detentora 
da privatização. “Somos a 
ponta vulnerável, Paquetá 
está em fase de morte len-
ta. A população do Rio de 
Janeiro ama Paquetá, to-
dos têm memória afetiva 
de lá. A CCR Barcas está 
fugindo de suas obriga-
ções de contratada do Es-
tado. É inadmissível isso! 
Os trabalhadores do gru-
po CCR também passam 
sufoco se locomovendo, 
assim como nós passagei-
ros”, enfatizou.
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SAPUCAIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
EM LIQUIDAÇÃO

CNPJ/ME: 32.223.851/0001-90 - NIRE: 33.3.0002644-4
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

A SER REALIZADA EM 5 DE JULHO DE 2022
Nos termos do artigo 124, §2º da Lei nº 6.404/76, ficam convocados os 
Senhores Acionistas da Sapucaia Empreendimentos e Participações 
S.A. – Em Liquidação -, sociedade anônima com sede na Rua Comandante 
Rubens Silva, n° 292, sala 507, Jacarepaguá, RJ, (“Companhia”), para a 
Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a ser realizada, no dia 5 de julho 
de 2022, às 10:00 horas, na Rua Visconde de Pirajá, nº 495, 2º andar, sala 
04, Ipanema, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22410-003, a fim de examinarem, 
discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Prestação final de 
contas pelo liquidante; b) Cessação do estado de liquidação da Companhia;  
c) Se aprovada a cessação do estado de liquidação da Companhia, aprovar as 
alterações necessárias ao Estatuto Social da Companhia; e d) Demais temas 
de interesse da Companhia. Informações Gerais: A Companhia esclarece 
que: (a) encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, 
os documentos relacionados a este Edital de Convocação e pertinentes às 
matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária; e (b) para 
participação na Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas deverão 
apresentar à Companhia os documentos de identificação referentes aos 
acionistas, sendo que: (b.i) no caso de acionistas pessoa jurídica, deverão 
igualmente ser apresentados os documentos de representação societária 
pertinentes; e (b.ii) no caso de qualquer dos acionistas desejar constituir um 
procurador para, na forma do art. 126, §1º, da Lei nº 6.404/76, representá-lo 
na Assembleia Geral Extraordinária, será necessária a apresentação com 
24hs de antecedência do correspondente instrumento de mandato com 
reconhecimento de firma do outorgante. Os acionistas que desejarem ter 
acesso aos documentos relativos à AGE por meio digital poderão solicitá-los 
ao e-mail: velosoavel@gmail.com, devendo indicar um e-mail para que lhe 
sejam enviados tais documentos

Rio de Janeiro, 15 de junho de 2022.
Atenciosamente,

Antônio Francisco Veloso – Liquidante

CONCESSÃO DE LICENÇA
O AUTO POSTO DO TRABALHO FREGUESIA LTDA – CNPJ 
24.242.292/0001-37, torna público que recebeu à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS, através 
do processo n° 14/200.451/2011, a Licença Ambiental Municipal de Ope-
ração nº 002988/2022, com validade de 60 (sessenta) meses, para a ativi-
dade de REVENDA DE COMBUSTÍVIES LÍQUIDOS, UTILIZANDO SASC 
COMPOSTO POR 03 (TRÊS) TANQUES COM CAPACIDADE TOTAL 
DE 90 (NOVENTA) M3 DE ARMAZENAEMENTO, localizado na Estrada 
do Gabinal, nº 905 – Freguesia – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22760-151.

SPE21 GLOBAL GEO CONDOCLUBE EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ/ME nº 13.218.518/0001-48 - NIRE 33.0033225-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS
Ficam os senhores acionistas da SPE21 GLOBAL GEO CONDOCLUBE 
EMPREENDIMENTOS S.A., sociedade por ações com sede na Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Câmara, 
nº 160, sala 1519, Centro, CEP: 17.700-000, inscrita no CNPJ/ME sob 
o nº 13.218.518/0001-48 (“Companhia”), convocados para participar da 
Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia, que ocorrerá 
na sede social, no dia 27 de junho de 2022, às 10:00 horas, tendo por objeto 
a seguinte Ordem do Dia: (a) deliberar sobre a aprovação da transferência do 
imóvel objeto da matrícula nº 156.190, área total de 4.931,45 m², registrado 
perante o 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ribeirão Preto 
(“Imóvel”), de titularidade da Companhia, à Associação Portuguesa de 
Esportes Atléticos, associação privada, com sede na Cidade de Ribeirão Preto, 
Estado de São Paulo, na Rua Visconde de Inhaúma, 157, CEP: 14.010-100, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 56.015.191/0001-10 (“Associação Portuguesa”), 
por força do instrumento de transação celebrado nos autos dos processos 
nº 1052400-18.2017.8.26.0506, 1052403-70.2017.8.26.0506 e 1043563-
71.2017.8.26.0506 em trâmite na 6ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, 
do Estado de São Paulo; (b) aprovar a reeleição ou eleição, conforme o caso, 
dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e (c) deliberar 
sobre a aprovação para que a Diretoria da Companhia tome todas e quaisquer 
medidas necessárias e/ou conveniente à efetivação da deliberações para 
implementar todos os atos necessários ou convenientes para implementar 
referidos atos, se aprovados. Conforme dispõe o Artigo 10 do Estatuto Social, 
caso os acionistas participem remotamente da Assembleia Geral, deverão 
expressar seus votos por meio de carta ou correio eletrônico para o e-mail 
gepgestao@genial.com.vc, que identifique de forma inequívoca o remetente. 
Os acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral por procurador, 
com poderes específicos, constituído há menos de 1 (um) ano, que seja 
acionista, administrador da Companhia ou advogado, em conformidade com o 
parágrafo único do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia.

Rio de janeiro (RJ), 14 de junho de 2022.
Fabio Vilela de Moraes - Conselheiro

ATA ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA
ATA DE REUNIÃO DA EMPRESA ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS 

REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
CNPJ Nº 36.517.969/0001-81 NIRE Nº 33.2.0504147

Em ata realizada em 27 de abril de 2022 as 16:00 horas na sede da empresa, e 
nos termos dos artigos 1.072, inciso II, da Lei nº 10.406 /02, resolvem a redução 
do capital social de R$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais) para 
R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) com uma redução de R$ 500.000,00 
(Quinhentos mil). Deliberar sobre a redução do capital social, será restituído 
a parte do valor das quotas aos sócios. Os sócios assinam em comum acordo 
Sociedade, como mais ninguém fez uso da palavra assinam a ata; Presidente: 
Fernando Duca Gurgel do Amaral; Secretário: Flávia Duca Gurgel do Amaral. 

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Brasilcap Capitalização S.A. (“Companhia”) convoca seus acionistas 
a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a ser realizada 
exclusivamente por meio digital, nos termos do artigo 124, § 2º-A, da Lei 
das Sociedades por Ações e da Instrução Normativa DREI nº 79/2020, por 
meio da plataforma Microsoft Teams, no dia 29/06/2022, às 15h, em primeira 
convocação, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:  
I - Assembleia Geral Extraordinária: 1) Deliberar sobre a criação de diretoria 
estatutária; 2) Deliberar sobre alteração do Estatuto Social da Companhia;  
3) Deliberar sobre a revisão da remuneração anual global dos administradores; 
4) Reeleger/Eleger membros do Conselho Fiscal - mandato 2022/2023; e  
5) Assuntos de Ordem Geral. Os acionistas que desejem participar da referida 
AGE, pessoalmente ou por meio de procuradores, devidamente constituídos nos 
termos do §1° do art. 126 da Lei das Sociedades por Ações, deverão encaminhar 
a seguinte documentação para o e-mail societario@brasilcap.com.br, 
até 09h do dia 24/06/2022: (i) no caso de acionista pessoa física - documento 
de identidade válido com foto, ou, caso aplicável, documento de identidade 
de seu procurador e a respectiva procuração; (ii) no caso de acionista pessoa 
jurídica – documento de identidade válido com foto do representante legal 
e documentos comprobatórios de representação, incluindo o instrumento 
de mandato e cópia dos atos constitutivos e da ata de eleição do respectivo 
administrador. Após a conferência da documentação do acionista e/ou de 
seu representante legal, a administração da Companhia encaminhará, 
via e-mail, as instruções de acesso para participação da referida AGE. 
A Companhia ressalta que não haverá a possibilidade de comparecer 
fisicamente à AGE, uma vez que ela será realizada exclusivamente de modo 
digital. Rio de Janeiro, 17 de junho de 2022. ULLISSES CHRISTIAN SILVA 
ASSIS - Presidente do Conselho de Administração.

APL - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA.
CNPJ: 29.953.833/0007-44

Aviso de Leilão - Edital nº 001/2022. Data: 06 de julho, às 10 horas. Local: 
CLUBE DE ENGENHARIA, Avenida Rio Branco, 124, 22º andar, Centro, Rio 
de Janeiro, RJ; Sítio eletrônico www.aplleiloes.com.br. Objeto: Veículos, 
automóveis. Geilson Almeida, Leiloeiro, matrícula 287 da JUCERJA, torna 
público que realizará, na data, horário e local acima, Leilão de veículos 
autorizado pela APL - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES e FACI-
LITY ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MÚTUOS que se encontram no Pátio 
situado na BR 465 (antiga Estrada Rio São Paulo), Km. 42/43, Bairro Vera 
Cruz, Jardim das Acácias, Seropédica, RJ. A visitação ocorrerá nos dias 04 
e 05 de julho das 9h às 16h ou ainda no sítio eletrônico www.aplleiloes.com 
que disponibilizará as fotos dos veículos para eventual consulta.

EDITAL DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS 
BANCÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, inscrito no CNPJ 
sob o nº 33.094.269/0001-33,com sede na Av. Presidente Vargas 502 - 
16º, salas 1703, 1704 e 1705, 20º, 21º e 22º, andares Centro, Rio de 
Janeiro, através de seu Presidente, e no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias,  CONVOCA todos os seus sócios empregados das 
instituições financeiras representados pela entidade, para a Assembléia 
Geral Ordinária que será realizada no dia 28 de junho de 2022, às 18:00h 
em primeira convocação e 18:30h em segunda e última convocação, 
no auditório de sua sede, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: 1) Apreciação e aprovação dos balanços financeiro e 
patrimonial relativos ao ano de 2021. Rio de Janeiro, 21 junho de 2022.

JOSE FERREIRA PINTO
Presidente 

ICATU HOLDING S/A
CNPJ/MF n.º 02.316.471/0001-39 / NIRE n.º 3.330.016.696-3

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 02/05/2022. 1. Hora e Lo-
cal: Às 10:00 horas, na sede social, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Av. 
Ataulfo de Paiva, n°. 1.100, 2º andar, Leblon, Rio de Janeiro – RJ. 2. Convoca-
ção: Conforme Edital de Convocação publicado no Monitor Mercantil nos dias 
12,13 e 14 de abril de 2022. 3. Presença: Acionistas representando mais de 2/3 
do capital votante conforme Lista de Presença anexa. 4. Mesa: Presidente da 
Reunião: Antonio Carlos Dantas Mattos. Secretário da Reunião: José de Mello 
da Cunha Alvarenga Neto. 5. Deliberações por unanimidade: (i) Lavratura 
da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei 6.404/76 
e alterações posteriores. (ii) Aprovação das contas da Companhia, bem como 
das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 
31/12/2021, publicadas no Monitor Mercantil no dia 31 de março de 2022. (iii) 
Fixação da remuneração global anual da Diretoria e do Conselho de Adminis-
tração em até R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) a ser indi-
vidualizada em comum acordo pelos membros do Conselho de Administração 
e da Diretoria. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
reunião, da qual se lavrou a presente ata que vai assinada por todos os presen-
tes. RJ, 02/05/2022. Antonio Carlos Dantas Mattos – Presidente da Reunião; 
José de Mello da Cunha Alvarenga Neto – Secretário da Reunião. JUCERJA 
4872775 em 04/05/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho – Secretário Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DE 2022 DA ARUJÁCOOP COOPERATIVA DE 

CONSUMO E DO COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS 
E BEBIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

A Presidenta da ARUJÁCOOP COOPERATIVA DE CONSUMO E DO 
COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, CNPJ 35.928.452/0001-12, NIRE nº 3540018920-7, 
Inscrição Estadual nº 188145809110, com sede na Rua Major Benjamin 
Franco, no 735, sala 10. Centro. Arujá/ SP. CEP 07400-590, convida seus 
vinte e dois (22) associados, para a SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA DE 2022 a ser realizada em sua sede no dia 16 de julho 
de 2022 com primeira chamada as 8:00h, segunda chamada as 09:00h 
e terceira e última chamada as 10:00h onde a seguinte pauta será 
deliberada e votada: (1) Entrada e saída de associados; (2) Candidatura, 
eleição e posse de cargos vacantes. Arujá/SP, 01 de julho de 2022. 

Roberto Silva de Barros - CPF nº 147.310.228-60 - Diretor Presidente.

Três perguntas: startups – bolha ou ajuste, unicórnios desconhecidos
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Fabiano Nagamat-
su, CEO da Osten 

Moove, sobre o momento 
atual das startups, se esta-
mos diante de uma bolha 
ou de um ajuste, e sobre a 
importância de um ecossis-
tema que privilegie a segu-
rança e a sustentabilidade 
das startups.

O que faz a Osten 
Moove?

A Osten Moove é uma 
venture builder, uma fábri-
ca de startups. Nós vamos 
além de uma aceleração por 
mentoria e networking, co-
locando a mão na massa e 
possuindo profissionais co-
mo desenvolvedores, desig-
ners e gestores de produtos.

Quando uma startup en-
tra para ser acelerada numa 
venture builder, ela não en-
contra só dinheiro. Como 
o core de toda startup para 
escalabilidade é a tecnolo-
gia, seja ela uma blockchain, 
uma inteligência artificial 
ou um deep learning, o pa-
pel de uma venture builder 
é desenvolver essa tecno-
logia junto com a startup, 
já que existem excelentes 
empreendedores que não 
avançam por causa da parte 
tecnológica.

Nós também temos uma 
CVC, um Corporate Ven-
ture Capital no valor de R$ 

100 milhões, que comple-
menta a Venture Builder. 
Trata-se de um fundo de in-
vestimento constituído por 
capital de risco corporativo 
para investimento em star-
tups.

Com relação ao mo-
mento atual das startups, 
na sua opinião, nós es-
tamos diante do estouro 
de uma bolha ou de um 
ajuste?

Eu não digo que é o es-
touro de uma bolha, mas 
sim um ajuste devido à 
questões relacionadas à in-
flação no Brasil e no exte-
rior, à pandemia, que ainda 
está afetando bastante al-
guns lugares, e à guerra na 
Ucrânia.

Algumas pessoas mais 
polêmicas vão falar que é o 
estouro de uma bolha, que 
até algum tempo atrás se 
colocou muito dinheiro nas 
startups, mas isso ocorreu 
porque estava sobrando di-
nheiro e era melhor investir 
nelas do que em outros in-
vestimentos. Se tomarmos 
como referência a bolsa de 
valores, nós vemos que as 
ações também estão caindo. 
Olhando para os unicór-
nios, vemos que as ações, 
emitidas com valores altos, 
agora só diminuem.

O que está faltando é 
conscientização. Antes se 
investia porque todo mun-
do estava investindo. Agora 

o momento é de conscienti-
zação: por quanto cada real 
investido será multiplicado 
de fato, mas com mão na 
massa e com um olhar mais 
clínico.

Uma coisa que eu falo 
há muito tempo é que qual-
quer tipo de empresa que 
precisa muito de dinheiro, 
incluindo startups, não são 
sustentáveis. Por exemplo, 
eu estou orientando uma 
startup que estava buscan-
do investimento, mas quan-
do analisei o fluxo de caixa 
da empresa, vi que eles não 
precisariam de dinheiro em 
nenhuma rodada, desde que 
seguissem o planejamento 
estipulado. Caso isso ocor-
ra, eles terão R$ 1 milhão 
líquido por mês em suas 
mãos com a geração do 
próprio fluxo de caixa. Com 
esse valor mensal, uma star-
tup não precisa mais de 
investimento, mas muitas 
delas não têm esse tipo de 
visão. Por isso que os Ven-
ture Capitals, que estão se 
tornando CVCs, deveriam 
dar mais atenção.

Os investimentos não 
vão parar, mas eles devem 
ocorrer de uma forma mais 
consciente e sustentável. Os 
investidores precisam olhar 
para as startups em que es-
tão investindo. Por exem-
plo, eles estão fazendo boas 
auditorias e due diligences? 
Faço essa pergunta pois co-
nheço fundos em que os 

caras não fazem nem isso. 
A startup contrata uma boa 
consultoria financeira, faz 
um cenário bonito e ganha 
dinheiro. Mas e depois?

Virou moda os investi-
dores partirem em busca 
do próximo unicórnio, 
mas existem uma série 
de pequenas e médias 
startups, que nunca se 
tornarão unicórnios, mas 
que possuem números 
belíssimos e que terão 
dificuldades de obter in-
vestimentos pois a turma 
está enlouquecida atrás 
de um unicórnio. Como 
você está vendo essa situ-
ação?

Como eu faço avaliação 
de startups, eu já me deparei 
com empresas que tiveram 
que dar “uma ajustada”, 
prometer investimentos e 
dizer que iam crescer 10, 
15%, para receberem che-
ques maiores de investido-
res. Ou seja, as startups se 
adequam aos cheques dos 
investidores, se baseando 
nas próprias métricas que 
os fundos desenham, quan-
do na verdade isso é total-
mente errado.

Como disse, as startups 
podem girar com o próprio 
dinheiro, deixando o Cap-
Table limpo, não precisan-
do dividir o bolo com mais 
ninguém. Isso faz com que 
possam existir unicórnios 
que são desconhecidos. 

Como assim? Um unicór-
nio é uma startup com um 
valuation de US$ 1 bilhão, 
mas eles só ficam conheci-
dos depois da divulgação de 
uma captação. Agora, uma 
startup pode ter esse valu-
ation sem ter uma captação 
ou sem ter que ficar saindo 
na mídia. É a questão da 
consciência.

A preocupação não deve 
ser se tornar um unicórnio, 
mas ser sustentável. Eu não 
estou falando de curto pra-
zo, mas de médio e longo 
prazo. O ecossistema deve-
ria parar de ser imediatista e 
focar na criação de empre-

sas sustentáveis. Em vez de 
ser um unicórnio, por que 
não ser uma startup came-
lo?

As startups mais tradicio-
nais, que não querem tanto 
oba-oba, focam mais em ser 
uma startup camelo que um 
unicórnio, principalmente 
agora quando alguns deles 
estão dispensando pessoas 
ou reduzindo de tamanho. 
Temos também os unicór-
nios, e até decaunicórnios, 
que fizeram IPOs e estão 
regredindo, colhendo os 
frutos do que, talvez, não 
tenha tido uma certa sus-
tentabilidade.

Divulgação Osten Moove
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BUCANAS - PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/ME 27.839.323/0001-20 - NIRE 35.300.443.624

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas da Bucanas - Participações e Investimentos S/A (a “Companhia”) 
convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), a se realizar 
no dia 30 de junho de 2022, às 15:00, na sede social da Companhia, localizada na Av. Brigadeiro 
Faria Lima nº 1.912, conj. 12-B, na Cidade de São Paulo, SP, para deliberar sobre as seguintes 
matérias constantes da Ordem do Dia: (i) ratificar a indicação da empresa especializada APSIS 
CONSULTORIA E AVALIAÇÕES LTDA, sociedade estabelecida na Cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, nº 62, 6º andar, Centro, CEP 20021-290, inscrita no CNPJ/ME 
sob o nº 27.281.922/0001-70, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São 
Paulo sob o nº CRC/RJ-005112/O-9 (“Empresa Especializada”), que, a pedido da administração da 
Companhia, previamente procedeu à avaliação de determinados ativos da Companhia e respectiva 
preparação do Laudo de Avaliação (conforme definido nesta ata), para fins da cisão parcial da 
Companhia; (ii) examinar, discutir e aprovar os termos e condições do “Protocolo e Justificação da 
Cisão Parcial da Bucanas Participações e Investimentos S.A. e Posterior Versão da Parcela Cindida 
para Nova Companhia” (“Protocolo e Justificação”); (iii) examinar, discutir e aprovar o laudo preparado 
pela Empresa Especializada (“Laudo de Avaliação”) e, caso aprovada a Cisão Parcial, aprovar a 
alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma que passe a constar 
o valor do capital social da Companhia após a Cisão Parcial; (iv) discutir e aprovar a cisão parcial, 
proporcional e sem solidariedade, da Companhia (“Cisão Parcial”) com versão da parcela cindida 
em nova companhia a ser constituída em razão da cisão, na forma do § 2º do Artigo 229 da Lei das 
S.A. (“Nova Companhia”); (v) Discutir e aprovar a redação do estatuto social da Nova Companhia 
e eleger sua diretoria, fixando a sua remuneração; e (vi) autorizar os Diretores da Companhia e os 
Diretores da Nova Companhia a promover o arquivamento e publicação dos atos da Cisão Parcial, 
bem como a praticar todos os atos necessários para a sua consumação e formalização. Instruções e 
Informações Gerais: Solicita-se que os acionistas ou seus representantes que desejarem participar 
da Assembleia enviem para a Companhia, com antecedência de, pelo menos, 30 minutos em relação 
ao horário previsto para o início da Assembleia, a documentação contendo da prova de identificação 
do acionista, bem como documentação que comprove seus poderes para participar de Assembleia 
Geral da Companhia para o seguinte endereço eletrônico: gabriel.figueira@figueirabertoni.com.br. 
São Paulo/SP, 21 de junho de 2022. Thomas Lundgren Bittar - Diretor Presidente.

ENERGISA SUL-SUDESTE  
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

- Companhia Aberta - 
CNPJ/MF nº 07.282.377/0001-20 

NIRE 35.300.321.707
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 
(“COMPANHIA”), REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2022.

1. Data, Hora e Local: Aos 12 dias do mês de maio de 2022 às 13:30, na Praia de 
Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, na Cidade e Estado do Rio 
de Janeiro. 2. Convocação e Presença: Convocados regularmente todos os mem-
bros do Conselho de Administração da Companhia, encontram-se presentes por vídeo 
conferência os conselheiros abaixo assinados, verificando-se a composição de quo-
rum suficiente para a instalação da presente reunião do Conselho de Administração. 
3. Mesa: Presidente: Sr. Ivan Muller Botelho; Secretária: Sra. Keili Uema do Carmo 
Villibor. 4. Deliberações: Foram tomadas, por unanimidade, as seguintes delibera-
ções: 4.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de 
Administração em forma de sumário. 4.2. Eleger, conforme disposto no Estatuto Social 
da Companhia, o Sr. Ivan Muller Botelho, como Presidente do Conselho de Adminis-
tração; e o Sr. Ricardo Perez Botelho como Vice Presidente do Conselho de Admi-
nistração; com mandato até a 1ª (primeira) reunião do Conselho de Administração que 
ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2024. 4.3. Apreciação 
dos resultados acumulados até 31 de março de 2022, conforme apresentação realiza-
da pelo Diretor Financeiro Mauricio Perez Botelho, cuja cópia, numerada e autenticada 
pela mesa, fica arquivada na Companhia como doc. 1. 4.4. Aprovar a distribuição de 
dividendos intercalares apurados no balanço levantado pela Companhia até 31 de 
março de 2022, no montante de R$ 58.562.683,72 (cinquenta e oito milhões, quinhen-
tos e sessenta e dois mil, seiscentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos), 
correspondente a R$ 603,042710685 por ação ordinária do capital social. Os paga-
mentos serão efetuados a partir do dia 13 de maio de 2022, com base na posição acio-
nária da Companhia em 12 de maio de 2022. 4.5. Eleger para os cargos de membros 
da Diretoria da Companhia, todos com mandato de 03 (três) anos a contar da presente 
data, os Srs. (i) Gabriel Alves Pereira Júnior, brasileiro, casado, engenheiro, porta-
dor da carteira de identidade nº 83.104.599, expedida pelo CREA, inscrito no CPF/ME 
sob o nº 595.161.007-91, residente e domiciliado na Cidade de Presidente Prudente, 
Estado de São Paulo, com escritório na Rodovia Assis Chateaubriand, s/nº, km 455 
mais 600 metros parte B, Vila Maria, Presidente Prudente, SP, para o cargo de Diretor-
-Presidente; (ii) Rodrigo Brandão Fraiha, brasileiro, casado, engenheiro, portador da 
carteira de identidade nº 00375960, expedida pela SSP/MS, inscrito no CPF/ME sob o 
nº 859.392.851-04, residente e domiciliado na Cidade de Presidente Prudente, Estado 
de São Paulo, com escritório na Rodovia Assis Chateaubriand, s/nº, km 455 mais 600 
metros parte B, Vila Maria, Presidente Prudente, SP, para o cargo de Diretor Técnico 
e Comercial; (iii) Maurício Perez Botelho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da 
carteira de identidade nº 04066824-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 738.738.107-00, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, 
com escritório na Praia de Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 
CEP: 22.250-906, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relação com Investidores; 
(iv) Sr. José Marcos Chaves de Melo, brasileiro, casado, engenheiro, portador da 
carteira de identidade nº 05884247-7 expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 730.497.867-87, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, na Praia de 
Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22.250-906, para 
o cargo de Diretor de Suprimentos e Logística; (v) Daniele Araújo Salomão Castelo, 
brasileira, casada, Administradora, portadora da carteira de identidade nº 25.720.033-
7, expedida pelo DETRAN-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 524.064.403-97, residente 
e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de 
Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22.250-906, no car-
go de Diretora de Gestão de Pessoas; (vi) Fernando Cezar Maia, brasileiro, casado, 
engenheiro, portador da carteira de identidade nº 1021177, expedida pelo SSP - DF, 
inscrito no CPF/ME sob o nº 443.096.007-00, residente e domiciliado na Cidade e 
Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia de Botafogo, nº 228 - Sala 1301, 
Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22.250-906, para o cargo de Diretor de Assuntos 
Regulatórios e Estratégia; (vii) Gioreli de Sousa Filho, brasileiro, casado, engenheiro, 
portador da carteira de identidade RG nº M-2880257, expedida pela SSP/MG, inscrito 
no CPF/MF sob nº 478.673.706-25, residente e domiciliado na Cidade e Estado do 
Rio de Janeiro, com escritório na Praia de Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, Rio 
de Janeiro - RJ, CEP: 22.250-906, como Diretor sem designação específica. 4.6. Os 
Diretores eleitos declaram que (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados 
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra 
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa 
da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade, 
ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, 
conforme previsto no §1º do art. 147 da Lei das S.A.; (ii) não estão condenados à pena 
de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliá-
rios, que os tornem inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta, 
conforme estabelecido no §2º do art. 147 da Lei das S.A.; (iii) atendem ao requisito de 
reputação ilibada, estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei das S.A.; (iv) não ocupam 
cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, na forma 
do inciso I do §3º do art. 147 da Lei das S.A.; (v) não tem nem representa interesse 
conflitante com o da Companhia, na forma do inciso II do §3º do art. 147 da Lei das 
S.A.; (vi) não são pessoas expostas politicamente, conforme definição prevista na re-
gulamentação aplicável; e (vii) atendem aos requisitos de indicação como membros da 
administração previstos na “Política de Indicação e Remuneração dos Administrado-
res”, aprovada pelo Conselho de Administração da Energisa S.A. em reunião realizada 
em 12 de setembro de 2019, consoante Docs. 2 que, numerados e autenticados pela 
mesa, ficam arquivados na Companhia. 4.7. Aprovar a proposta de remuneração in-
dividual da administração da Companhia, incluindo o salário base, os benefícios e a 
remuneração variável para o exercício 2022, bem como a participações em lucros, 
resultados e gratificações eventuais relativas ao exercício 2021, conforme doc. 3 que, 
numerado e autenticado pela mesa, fica arquivado na Companhia. Consignar que os 
Conselheiros Ivan Muller Botelho e Ricardo Perez Botelho se declararam impedidos e 
se abstiveram de votar acerca da proposta de remuneração individual de suas partes 
relacionadas. 5. Encerramento: Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente 
deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, que, 
depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Presidente - Ivan 
Muller Botelho; Secretária - Keili Uema do Carmo Villibor. Conselheiros: Ivan Muller 
Botelho; Ricardo Perez Botelho e Marcelo Silveira da Rocha. Rio de Janeiro, 12 de 
maio de 2022. Keili Uema do Carmo Vilibor - Secretária. JUCESP. Certifico o registro 
sob o nº 296.223/22-0 em 13/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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VLI S.A.
CNPJ/ME nº 12.563.794/0001-80 - NIRE nº 35.300.391.101

Ata da RCA - Realizada em 06/06/22. 1. Data, Hora e Local: Aos 06/06/22, às 18h, ocorreu a RCA da VLI S.A. (“Cia.” ou “VLI”), 
realizada de forma digital, sendo coordenada e secretariada da sede social da Cia., localizada na Rua Helena, 235/5°, Bairro 
Vila Olímpia/SP. 2. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação em razão da presença de todos os Conselheiros 
da Cia.. 3. Presença e Instalação: Em conformidade ao art. 13, § 3º, do Estatuto Social da Cia., os Conselheiros manifestaram 
seus votos à distância, sendo considerados, portanto, presentes à reunião virtual, os conselheiros Sr(a)s. Luciano Siani Pires 
Fabiano de Carvalho Filho, Marcos Pinto Almeida, Bruno Henrique Lopez Lima, Takeshi Mitsui,  João Gustavo Haenel Neto e 
Mônica Stefanini Herrero. Observadas as formalidades e em verificação ao quórum de instalação fixado nos termos do Estatuto 
Social da Cia., a reunião foi validamente instalada. 4. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luciano Siani Pires, que 
escolheu o Sra. Joyce Andrews para secretariar a reunião. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a prestação de garantia fidejus-
sória pela Cia. para a realização da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com 
garantia adicional fidejussória, em série única, da Ferrovia Centro-Atlântica S.A., sociedade por ações com registro de emissor 
de valores mobiliários perante a CVM, na categoria A, controlada indireta da Cia., com sede na Cidade de Belo Horizonte/MG, 
na Rua Sapucaí, 383/6º (parte), bairro Floresta, CNPJ 00.924.429/0001-75 (“FCA”), para distribuição pública com esforços 
restritos, nos termos da Lei 6.385, de 7/12/76, conforme alterada, da Instrução da CVM 476, de 16/01/09, conforme alterada, 
e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, no valor total de R$ 600.000.000,00 (“Emissão”, “Debêntures” e 
“Oferta Restrita”, respectivamente); (ii) a orientação do voto a ser proferido pelos conselheiros da FCA, controlada indireta da 
Cia., na RCA da FCA, a ser realizada em 06/06/22, às 18h, de forma a aprovar a Emissão; (iii) a autorização à Diretoria da Cia. 
para tomar todas as providências necessárias à outorga da garantia fidejussória e à realização da Emissão e da Oferta Restrita 
das Debêntures, incluindo, mas não se limitando, autorização para que celebrem quaisquer contratos e/ou instrumentos e 
seus eventuais aditamentos necessários à outorga da garantia fidejussória; e (iv) a ratificação dos atos já praticados pelos 
diretores e demais representantes legais da Cia. relacionados à outorga da garantia fidejussória. 6. Deliberações Tomadas por 
Unanimidade: As matérias foram apreciadas, tendo sido aprovada por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) a 
prestação de garantia fidejussória adicional pela Cia. para a realização da Emissão das Debêntures, nos termos do “Instrumento 
Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garan-
tia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Ferrovia Centro-Atlântica S.A.”, 
a ser celebrado entre a Cia., a FCA e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.., CNPJ/ME 22.610.500/0001-88 
(“Agente Fiduciário” e “Escritura de Emissão”, respectivamente). (ii) orientar o voto a ser proferido pelos conselheiros da FCA, 
controlada indireta da Cia., na Reunião do Conselho de Administração da FCA, da forma a aprovar realização da Emissão. 
(iii) autorização à Diretoria da Cia. para tomar todas as providências necessárias à Emissão, à Oferta Restrita e à prestação 
da garantia fidejussória da Emissão, incluindo, mas não se limitando, autorização para que celebrem quaisquer contratos e/
ou instrumentos e seus eventuais aditamentos necessários à outorga da garantia fidejussória, tais como, a assinatura da 
Escritura de Emissão, o contrato de distribuição pública das Debêntures e a declaração de veracidade. (iv) ratificação de  todos 
os atos já praticado pelos diretores e demais representantes legais da Cia. relacionados à outorga da garantia fidejussória. 7. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que foi lida, achada conforme e assinada por todos os 
conselheiros presentes. Assinaturas: Mesa: Luciano Siani Pires - Presidente; Joyce Andrews, Secretária. Conselheiros: Luciano 
Siani Pires Fabiano de Carvalho Filho, Marcos Pinto Almeida, Bruno Henrique Lopez Lima, Takeshi Mitsui,  João Gustavo Haenel 
Neto e Mônica Stefanini Herrero. SP, 06/06/22. Joyce Andrews - Secretário (a). JUCESP. Certifico o registro sob o nº 296.650/22-5 
em 13/06/22. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Empresa mexicana promete  
reduzir fraudes envolvendo o Pix

Taxa de empréstimo 
da China não muda 
há dois mesesSolução é reforçar o protocolo de segurança de operações bancárias 

Em 2021, ano em 
que o Pix passou 
a funcionar no 

Brasil, o número de golpes 
contra clientes bancários re-
gistrou aumento de 156%, 
segundo Levantamento 
da Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban).

No início deste mês, o 
presidente do Banco Cen-
tral, Roberto Campos Neto, 
afirmou que vai endurecer 
as medidas para coibir a 
abertura de contas laran-
jas ligadas a golpes do Pix. 
Em audiência na Câmara 
dos Deputados, ele revelou 
que estuda responsabilizar 
bancos que hospedam tais 
contas. Campos Neto de-
fendeu o Pix e disse que a 
modalidade não tem culpa 
no aumento de golpes re-
gistrados. Ele ainda ressal-
tou que a instituição está 

trabalhando para endurecer 
asd rregras de transferência.

Atenta a este cenário de 
fraudes e golpes, a NA-
AT Technologies, empresa 
mexicana especializada em 
biometria, soluções digi-
tais e segurança, afirma ter 
desenvolvido ferramentas 
capazes de reduzir em até 
98% problemas como esse. 
A empresa lança no mer-
cado financeiro brasileiro 
a NA-AT Suite, um mix 
de plataformas, soluções e 
produtos para reforçar os 
protocolos de segurança de 
operações bancárias, a fim 
de frear as fraudes por rou-
bo de identidade. 

Para o Brasil, a NA-AT 
Suíte conta com soluções 
para as categorias Cloud 
Identity, Remote Onboar-
ding e Digital Agreements, 
auxiliando as empresas no 

que diz respeito à otimiza-
ção das operações relacio-
nadas à validação de iden-
tidade , à oferta remota de 
serviços, bem como fecha-
mento de contratos à dis-
tância.

O CEO da NA-AT Te-
chnologies, Carlos Cha-
varría, contextualiza o ce-
nário brasileiro de fraudes 
em operações bancárias e 
aponta as soluções ofere-
cidas pela companhia. “O 
Brasil é um mercado desa-
fiador e bastante complica-
do em relação à fraude ban-
cária. Podemos citar, como 
exemplo, o crescimento 
expressivo de crimes e frau-
des envolvendo o PIX, bem 
como a abertura de contas 
falsas para venda de cartões 
de crédito na internet. En-
tretanto, ainda há tempo de 
tomar medidas para preve-

nir este tipo de evento. 
De acordo com o es-

tudo da consultoria 
Markets&Markets, o tama-
nho do mercado (Market 
Sizing) de verificação de 
identidade na América La-
tina deve chegar a U$ 526 
milhões em 2022, enquan-
to o tamanho das soluções 
não biométricas, usadas 
principalmente para incor-
poração remota de clien-
tes, é de cerca de U$ 40 
milhões e, para o setor de 
assinatura digital, U$ 128 
milhões.

Mesmo que estes núme-
ros sejam expressivos, com 
a economia cada vez mais 
digitalizada, a privacidade 
e segurança dos dados pes-
soais e o tratamento dessas 
informações são áreas que 
geram preocupação cons-
tante entre os usuários. 

A principal taxa de 
empréstimo de um 
ano (LPR, na sigla 

em inglês) da China, uma 
taxa de empréstimo de re-
ferência baseada no mer-
cado, ficou em 3,7% nesta 
segunda-feira, inalterada 
em relação ao mês anterior. 
Já a LPR de mais de cinco 
anos, no qual muitos cre-
dores baseiam suas taxas de 
hipoteca, também perma-
neceu inalterada em relação 
à leitura anterior de 4,45%, 
de acordo com o National 
Interbank Funding Center 
(NIFC).

Em maio, a LPR de mais 
de cinco anos foi reduzi-
da em 15 pontos-base pa-
ra 4,45%, a maior redução 
nessa taxa desde que o país 
renovou o mecanismo LPR 
em 2019. Tal movimento 
ajudaria a economia real a 
superar as dificuldades ala-
vancando o papel do setor 
financeiro, impulsionando a 
demanda efetiva e estabili-
zando ainda mais a econo-
mia, segundo analistas.

Intimamente relacionada 

com a LPR, a taxa de juro 
da facilidade de empréstimos 
de médio prazo (MLF, em 
inglês) neste mês também se 
manteve inalterada em rela-
ção à última operação. Na 
semana passada, o Banco Po-
pular da China (banco cen-
tral) injetou 200 bilhões de 
iuanes (US$ 29,8 bilhões) no 
mercado por meio de MLF 
de um ano com uma taxa de 
juros de 2,85%.

Com base nas cotações 
bancárias calculadas soman-
do-se alguns pontos-base à 
taxa de juros das operações 
de mercado aberto (referen-
te principalmente à MLF), a 
LPR é calculada pelo NI-
FC para servir como refe-
rência de precificação para 
empréstimos bancários. A 
LPR atualmente consiste 
em taxas com dois venci-
mentos - um ano e mais de 
cinco anos. Os bancos qua-
lificados enviam suas cota-
ções antes das 09h00 do dia 
20 de cada mês. O NIFC 
calcula e divulga a LPR às 
09h30 do mesmo dia ou no 
próximo dia útil.

Dólar sobe para R$ 5,18 e fecha  
no maior valor em quatro meses

A confusão gerada 
em torno do co-
mando da Petro-

bras provocou transtornos 
nos mercados domésticos, 
nesta segunda-feira, fazen-
do com que o dólar chegas-
se a R$ 5,186, alta de 0,81%, 
no maior valor nos últimos 
quatro meses quando, em14 
de fevereiro, encerrou o  em 
R$ 5,21. A moeda norte-
americana chegou a operar 
estável na maior parte do 
dia, mas o pessimismo no 
mercado internacional nas 
horas finais de negociação 

empurrou a cotação para 
cima.

A bolsa de valores (B3) 
chegou a cair 1,42% du-
rante a manhã, mas recu-
perou-se ao longo do dia 
e encerrou com estabilida-
de mas o índice Ibovespa 
continuou abaixo da mar-
ca de 100 mil pontos ao 
fechar em 99.853 pontos, 
com alta de apenas 0,03%. 
As ações da Petrobras, as 
mais negociadas na bolsa 
brasileira, tiveram a co-
mercialização suspensa 
duas vezes, após a renún-

cia do presidente da esta-
tal. Os papéis, no entanto, 
recuperaram-se durante 
o dia. As ações ordinárias 
(com direito a voto em 
assembleia de acionistas) 
da Petrobras fecharam o 
dia com alta de 0,87%. Os 
papéis preferenciais (com 
prioridade na distribuição 
de dividendos) tiveram ga-
nhos de 1,14%. Durante a 
manhã, as ações da petro-
leira chegaram a cair 3%, 
logo após o anúncio da 
troca de comando da es-
tatal.

Além das turbulências na 
Petrobras, o mercado exter-
no também enfrentou um 
dia de oscilações. O dólar 
subiu diante das moedas 
de países emergentes, ain-
da refletindo o aumento de 
0,75 ponto percentual dos 
juros básicos nos Estados 
Unidos, decidido na última 
quarta-feira (15) pelo Fede-
ral Reserve (Banco Central 
norte-americano). Taxas 
mais altas em economias 
avançadas provocam fuga 
de recursos de países emer-
gentes, como o Brasil.

Mercado de seguros 
arrecadou R$ 108,4 
bilhões em abril

Em abril, o setor de 
seguros, supervisio-
nado pela Superin-

tendência de Seguros Priva-
dos (Susep), arrecadou R$ 
108,4 bilhões, crescimento 
de 16,6% em relação ao 
mesmo período de 2021.

O resultado está contido 
no relatório Síntese Mensal 
da autarquia divulgado nesta 
segunda-feira, que é. elabo-
rado a partir de informações 
enviadas pelas empresas su-
pervisionadas. Ele mostra o 
desempenho do mercado de 
seguros, previdência e capita-
lização nos primeiros quatro 
meses do ano e é um impor-
tante documento de análise 
das movimentações realiza-
das pelo setor.

Como acontece desde 
o início da pandemia, os 
seguros de pessoas vêm 
apresentando crescimento 
expressivo, com destaque 
para os seguros de vida. No 

primeiro quadrimestre do 
ano, este segmento atingiu 
o montante de R$ 8,28 bi-
lhões. O valor corresponde 
a um crescimento de 17%, 
em relação ao ano passado.

Além desses destaques, a 
Síntese Mensal analisa, ainda, 
o mercado como um todo, 
apresentando dados segre-
gados de Pessoas, Danos e 
Previdência. “Os estudos 
presentes no relatório divul-
gado mensalmente pela Su-
sep são resultado do árduo 
trabalho técnico empenhado 
pela Susep”, conta o superin-
tendente da autarquia, Ale-
xandre Camillo. Segundo ele, 
o documento contribui para 
esclarecer os reflexos que o 
atual momento econômico 
nacional produz no merca-
do. “Desta forma, podemos 
definir rumos mais assertivos 
para fomentar o desenvolvi-
mento do setor de seguros 
brasileiro”, afirma Camillo.
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BANCO MODAL S.A.
CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62  –  NIRE 333.0000581-1

Companhia Aberta de Capital Autorizado
Aviso aos Acionistas

Banco Modal S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 
15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral 
o quanto segue: 1. Assembleia Geral Especial e Extraordinária. Em 20 de junho de 2022, às 14h00, foi realizada 
uma Assembleia Geral Especial de Acionistas Preferencialistas da Companhia (“AGESP” ou “Assembleia”) na qual 
foi aprovada a conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, 
na relação de 1 (uma) ação ordinária por cada ação preferencial. Adicionalmente, em 20 de junho de 2022, às 
16h00, foi realizada uma Assembleia Geral Extraordinária da Companhia (“AGE” ou “Assembleia”), na qual foi 
aprovada, (i) a conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, 
na relação de 1 (uma) ação ordinária por cada ação preferencial; e (ii) em cumprimento ao disposto no artigo 256, 
§1º, da Lei das S.A., a ratificação das aquisições, pela Companhia, do controle acionário das sociedades 
(a) Galapos Consultoria e Participações Ltda. (CNPJ/ME nº 13.020.940/0001-94) e (b) W2D Tecnologia e Soluções 
Ltda. (CNPJ/ME nº 41.034.291/0001-16), objeto dos fatos relevantes divulgados, respectivamente, em 16 de 
novembro de 2021 e 01 de dezembro de 2021. 2. Direito de Recesso Aplicável à Conversão da Totalidade das 
Ações Preferenciais de Emissão da Companhia em Ações Ordinárias. Conforme previsto na respectiva Proposta 
da Administração, a conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações 
ordinárias se enquadra na hipótese do Artigo 136, inciso II, da Lei das S.A., o qual estabelece que se aprovada 
alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações 
preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida, o acionista dissidente da assembleia que aprovar a 
conversão terá o direito de retirar-se da Companhia mediante o reembolso do valor de suas ações, nos termos do 
Artigo 137 da Lei das S.A., observado o disposto em seu inciso I. 2.1. Aplicabilidade do Direito de Recesso; Data 
Base. Nos termos do §1º do Artigo 137 da Lei das S.A., o direito de recesso se aplica aos acionistas titulares de 
ações preferenciais dissidentes de deliberação da AGESP ou da AGE, que poderão exercer o direito de reembolso 
das ações de que, comprovadamente, eram titulares de forma ininterrupta desde 6 de janeiro de 2022 até a data 
de efetivação do direito de recesso e que sejam (i) dissidentes das deliberações na AGESP ou na AGE; (ii) que 
tenham se abstido das deliberações na AGESP ou na AGE; ou (iii) que não tenham comparecido à AGESP ou à 
AGE. Deste modo, apenas a título de esclarecimento, não terão direito de retirada em razão da conversão os 
investidores que tiverem adquirido ações preferenciais de emissão da Companhia a partir de 7 de janeiro de 
2022 (inclusive). As ações adquiridas, inclusive por força de “aluguel de ações”, a partir do dia 7 de janeiro de 
2022 (inclusive) não conferirão ao seu titular direito de retirada com relação à conversão das ações preferenciais. 
Caso o acionista não exerça seu direito de recesso no prazo acima fixado decairá seu direito de recesso, nos 
termos do §4º do artigo 137 da Lei das S.A. 2.2. Parte ou Totalidade das Ações. O acionista poderá exercer seu 
direito de recesso com relação a todas ou somente parte das ações preferenciais de que é titular, sendo certo que, 
com relação à parte que porventura o acionista não venha a exercer o direito de recesso, haverá a conversão 
automática das ações preferenciais em ações ordinárias. 2.3. Prazo para Exercício do Direito de Recesso; 
Decadência. O prazo para exercício do direito de recesso será de 30 (trinta) dias contados da publicação da Ata da 
AGESP e da AGE, conforme o caso. O acionista que não exercer o direito de recesso no prazo acima fixado 
decairá do seu direito de recesso, nos termos do §4º do Artigo 137 da Lei das S.A. 2.4. Reconsideração; Efetivo 
Pagamento. Nos termos do artigo 137, §3º, da Lei das S.A., os órgãos da administração poderão, no prazo de 
10 (dez) dias após o término do prazo para o exercício do direito de recesso, convocar assembleia geral para 
reconsiderar a deliberação em função do volume do recesso exercido. Dessa forma, o efetivo pagamento do valor 
de reembolso, na forma do artigo 137, §3º, da Lei das S.A., dependerá e somente poderá ser exigido após (a) o 
decurso do prazo dos 10 (dez) dias subsequentes ao término do prazo para manifestação do direito de recesso, 
caso os órgãos da administração não exerçam faculdade de convocar assembleia geral para ratificar ou reconsiderar 
a deliberação, ou, (b) se for o caso, a ratificação da deliberação pela assembleia geral a ser devidamente convocada 
pelos órgãos da administração. 2.5. Valor do Reembolso. O valor do reembolso por ação é de R$ 1,88 (um real e 
oitenta e oito centavos), considerando o valor patrimonial de cada ação apurado de acordo com o balanço 
patrimonial referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme aprovado na Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 20 de abril de 2022. 2.6. Balanço Especial. Nos 
termos do artigo 45, §2º, da Lei das S.A., será facultado ao acionista dissidente pedir, juntamente com o reembolso, 
levantamento de balanço especial em data que atenda àquele prazo. 2.7. Data de Pagamento do Reembolso. O 
pagamento do valor do reembolso será realizado pela Companhia no prazo de até 30 (trinta) dias após o término 
do prazo para o exercício do direito de recesso. 3. Direito de Recesso Aplicável à Ratificação das Aquisições, pela 
Companhia, do Controle Acionário de Sociedades. Conforme previsto na Proposta da Administração, ambas as 
aquisições acima mencionadas se enquadram na hipótese do §2º do Artigo 256 da Lei das S.A., o qual estabelece 
que se o preço de aquisição ultrapassa uma vez e meia o maior dos três valores de que trata o inciso II do caput 
do Artigo 256 da Lei das S.A., o acionista dissidente da Assembleia que aprovar a transação terá o direito de 
retirar-se da Companhia mediante o reembolso do valor de suas ações, nos termos do Artigo 137 da Lei das S.A., 
observado o disposto em seu inciso II. 3.1. Aplicabilidade do Direito de Recesso. Nos termos do §1º do Artigo 137 
da Lei das S.A., o direito de recesso se aplica ao acionista dissidente de deliberação da Assembleia, inclusive o 
titular de ações preferenciais sem direito de voto, que poderão exercer o direito de reembolso das ações de que, 
comprovadamente, eram titulares nas respectivas datas indicadas no item 3.5 abaixo, referentes à divulgação dos 
fatos relevantes sobre cada uma das operações objeto da presente deliberação. Ainda, e de acordo com o §2º do 
Artigo 137 da Lei das S.A., o direito de reembolso poderá ser exercido no prazo previsto no inciso IV do caput do 
Artigo 137 da Lei das S.A., ainda que o titular das ações tenha se abstido de votar contra a deliberação ou não 
tenha comparecido à Assembleia. 3.2. Prazo para Exercício do Direito de Recesso; Decadência. O prazo para 
exercício do direito de recesso será de 30 (trinta) dias contados da publicação da Ata da Assembleia. O acionista 
que não exercer o direito de recesso no prazo acima fixado decairá do seu direito de recesso, nos termos do §4º 
do Artigo 137 da Lei das S.A. 3.3. Data Base. A data a ser considerada para efeito da determinação dos titulares 
das ações que poderão exercer o direito de recesso é 16 de novembro de 2021, para os acionistas dissidentes da 
deliberação que aprovou a aquisição da Galapos Consultoria e Participações Ltda., e 01 de dezembro de 2021, 
para os acionistas dissidentes da deliberação que aprovou a aquisição da W2D Tecnologia e Soluções Ltda. 
3.4. Valor do Reembolso. O valor do reembolso por ação é de R$ 1,88 (um real e oitenta e oito centavos), 
considerando o valor patrimonial de cada ação apurado de acordo com o balanço patrimonial referente ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
da Companhia realizada em 20 de abril de 2022. 3.5. Balanço Especial. Nos termos do artigo 45, §2º, da Lei das 
S.A., será facultado ao acionista dissidente pedir, juntamente com o reembolso, levantamento de balanço especial 
em data que atenda àquele prazo. 3.6. Data de Pagamento do Reembolso. O pagamento do valor do reembolso 
será realizado pela Companhia no prazo de até 30 (trinta) dias após o término do prazo para o exercício do direito 
de recesso. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre eventuais novas 
informações do assunto objeto do presente Aviso aos Acionistas.

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

Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para 
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos 
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização. 

O cigarro pode agravar a Covid-19, 
inclusive os cigarros eletrônicos

vapevicia.org.br
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Petrobras pode ficar com mandato tampão? 

Ameaças partidas 
dos presidentes 
da República e da 

Câmara dos Deputados 
Federal sobre abertura de 
uma Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) nesta 
segunda-feira para apurar 
irregularidades, também so-
bre taxação de lucros e até 
privatização da empresa le-
varam José Mauro Coelho 
renunciar ao cargo de pre-
sidente da Petrobras onde 
permaneceu 40 dias.

A quatro meses das elei-
ções, Bolsonaro, com o 
apoio do deputado Arthur 
Lira (PP-AL), montou um 

esquema de desmonte da 
credibilidade da Petrobras 
para encontrar um respon-
sável pelos aumentos de 
combustíveis, por eles con-
siderados responsáveis pelo 
processo inflacionário fora 
de controle. Neste fim de 
semana, Lira chamou o atu-
al presidente da empresa, 
José Mauro Coelho, de “ile-
gítimo”, e ameaçou levantar 
informações sobre ganhos 
e despesas dos diretores. 

Em Fato Relevante envia-
do à Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) nesta 
segunda-feira, a estatal afir-
ma que  “a nomeação de 

um presidente interino será 
examinada pelo Conselho de 
Administração da Petrobras 
a partir de agora. A Petrobras 
informa também que o se-
nhor José Mauro Coelho re-
nunciou ao cargo de membro 
do Conselho de Administra-
ção da Petrobras na manhã 
de hoje. Fatos considerados 
relevantes serão prontamente 
comunicados ao mercado.”

A substituição já estava 
prevista quando, no dia 23 
de maio, o Ministério de 
Minas e Energia informou 
que o Governo Federal, co-
mo acionista controlador 
da Petrobras, tinha decidi-

do pela troca do presiden-
te da estatal. O governo 
anunciou que José Mauro 
Coelho, quando assumiu o 
cargo, seria substituído por 
Caio Mário Paes de Andra-
de, assessor do ministro da 
Economia, Paulo Guedes.

A possibilidade da exis-
tência de um mandato tam-
pão na maior empresa do 
país é um fato viável. Isso 
porque, até mesmo Paes 
de Andrade, o nome mais 
defendido entre os quatro 
indicados pelo governo, es-
tá encontrando, a exemplo 
dos outros três nomes, di-
ficuldades para aprovação 

pelo conselho de adminis-
tração da estatal. 

IO descontentamento de 
Bolsonaro com a importân-
cia da Petrobras no cenário 
econômico teve início com 
primeiro dos quatro presi-
dentes a assumir a estatal no 
seu governo, Roberto Cas-
telo Branco, demitido em 
fevereiro de 2021, sob a ale-
gação de insatisfação com 
o reajuste de preços dos 
combustíveis. Até mesmo a 
remuneração no comando 
da Petrobras incomodava 
o presidente da República. 
“O diretor ganha 110 mil 
por mês. O presidente, mais 

de 200 mil por mês e no fi-
nal do ano ainda tem alguns 
salários de bonificação. Os 
caras têm que trabalhar!”

Após abrirem em queda de 
até 5%, as ações reduziram as 
perdas, até os negócios serem 
interrompidos novamente, de 
11h às 11h36, diante da divul-
gação de novo fato relevante 
sobre a troca de comando. 
Tanto as ações ordinárias (PE-
TR3) como preferenciais (PE-
TR4) mudaram de direção man-
tendo comportamento de alta 
na B3. Às 12h10, a ação ordiná-
ria subia 0,67%, para R$ 30,13, 
e o papel preferencial avançava 
0,44%, cotado a R$ 27,43.

Presidente atual pede demissão após ser considerado ‘ilegítimo’

Estatal faz pagamento de remuneração aos acionistas

A Petrobras realizou 
nesta segunda-feira 
o pagamento da 1ª 

parcela da remuneração aos 
acionistas no valor de R$ 
1,857745 por ação prefe-
rencial e ordinária aprovada 
por seu Conselho de Admi-
nistração em reunião no dia  
5 de maio. O valor total a 
ser pago - somando as duas 
parcelas - é de R$ 3,715490 
por ação preferencial e or-
dinária em circulação.

Atualmente, os acionistas 
privados controlam 63,4% 
do capital total da empresa, 

sendo que 45% desta fatia 
são ações negociadas fora 
do país. O Estado brasileiro 
tem atualmente 50,3% das 
ações da Petrobras com di-
reito a voto e apenas 18,5% 
das ações preferenciais, o 
que representa 36,6% do 
capital total da empresa

“O valor bruto distri-
buído hoje (nesta segun-
da-feira) corresponde a 
dividendos e juros sobre 
capital próprio (JCP) de R$ 
1,857745 por ação prefe-
rencial e ordinária em cir-
culação, com base na posi-

ção acionária de 23 de maio 
de 2022”, disse a empresa. 
Sobre o valor correspon-
dente ao JCP (R$ 0,430177 
bruto por ação preferencial 
e ordinária em circulação) 
incidirá imposto de renda 
na fonte, exceto para os 
acionistas cujos dados ca-
dastrais comprovem a con-
dição de imunes, isentos ou 
acionistas domiciliados em 
países ou jurisdições para 
os quais a legislação esta-
beleça tratamento diverso. 
O pagamento foi feito pelo 
Banco Bradesco S.A. (Bra-

desco), instituição deposi-
tária das ações escriturais 
de emissão da Petrobras. 
Todos os acionistas que es-
tiverem com seu cadastro 
devidamente atualizados 
terão seus direitos credita-
dos automaticamente em 
suas contas bancárias na 
data desta segunda-feira. 
Para os acionistas com 
ações custodiadas na B3, o 
pagamento será efetuado 
através de suas respectivas 
corretoras. Outras infor-
mações poderão ser obtidas 
através de qualquer agên-

cia do Bradesco ou pelo 
telefone 0800-7011616. 
Para os detentores de 
ADRs, o pagamento ocor-
rerá a partir do dia 27 deste 
mês por meio do JP Mor-
gan Chase Bank, banco 
depositário dos ADRs da 
Petrobras. Informações e 
esclarecimentos poderão 
ser obtidos por intermédio 
do site www.adr.com.

Os dividendos e JCP não 
reclamados no prazo de 3 
(três) anos, a contar da data 
do pagamento (20 de junho 
de 2022), prescreverão e re-

verterão em favor da com-
panhia.

O lucro líquido recorren-
te da petroleira no trimestre 
foi de R$ 43,3 bilhões.

A Petrobras tem um endi-
vidamento bruto, que atin-
giu US$ 58,6 bilhões neste 
primeiro trimestre de 2022, 
valor 74% menor que a dí-
vida no mesmo período de 
2014. Além disso, os juros 
pagos de financiamentos 
caíram 65% neste período, 
informou a companhia na 
divulgação dos resultados 
no mês passado.



 ENEVA S.A.  
CNPJ/ME: 04.423.567/0001-21 - NIRE 33.3.0028402-8

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de junho de 2022
1. Data, Hora e Local: Aos 13/06/2022, às 08h, na sede da Eneva S.A. (“Cia.”), situada na Praia de Botafogo, 501, 
bloco I, 4º e 6º andares, Botafogo, CEP 22250-040, na cidade do RJ, Estado do RJ. 2. Convocação e Presença: 
Convocação dispensada na forma do estatuto social da Cia. (“Estatuto Social”), devido à presença, na forma do artigo 
14, § 3º do Estatuto Social, da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: os Srs. Jerson Kel-
man, Henri Philippe Reichstul, Renato Antonio Secondo Mazzola, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros, Guilherme 
Bottura, Felipe Gottlieb e Elena Landau. 3. Mesa: Após a presença e disponibilidade dos membros do Conselho de 
Administração ter sido verificada, o Sr. Jerson Kelman assumiu a Presidência da Mesa e designou o Sr. Thiago Freitas 
para atuar como Secretário. Antes de iniciar o exame das matérias previstas na ordem do dia, o Presidente da Mesa 
questionou aos membros presentes sobre eventual conflito de interesses em relação às matérias a serem deliberadas, 
tendo todos se manifestado negativamente. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a (i) realização, pela Cia., da 8ª emis-
são de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 4 séries, para distribuição 
pública; (ii) autorização à diretoria e/ou aos procuradores da Cia. a praticar todos os atos necessários à efetivação, 
formalização e administração das deliberações desta reunião, assim como representar a Cia. junto às entidades par-
ticipantes da Emissão (conforme definido abaixo) e da Oferta (conforme definido abaixo), incluindo, mas não se limi-
tando a, (a) negociar e assinar a Escritura de Emissão (conforme definido abaixo), o Contrato de Distribuição (confor-
me abaixo definido) e demais instrumentos necessários à realização da Emissão (conforme definido abaixo) e da 
Oferta (conforme definido abaixo), bem como o aditamento à Escritura de Emissão que ratificará o resultado do Pro-
cedimento de Bookbuilding (conforme definido abaixo), (b) contratar instituições financeiras autorizadas a operar no 
mercado de capitais para realizar a distribuição pública das debêntures (“Coordenadores”), nos termos da Instrução 
da CVM nº 400, de 29/12/2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), bem como os demais prestadores de servi-
ços inerentes à Emissão, à Oferta e às Debêntures (conforme definido abaixo) incluindo, sem limitação, o agente fidu-
ciário, a instituição financeira para atuar como escriturador, a instituição financeira para atuar como banco liquidante 
das Debêntures, o formador de mercado, a agência de classificação de risco, os auditores independentes da Cia. para 
atuarem no âmbito da Oferta e os sistemas de distribuição e negociação das Debêntures e os assessores legais, e (c) 
adotar, junto a órgãos governamentais, entidades públicas ou privadas, todas as medidas necessárias à obtenção dos 
registros inerentes à Emissão, a Oferta e às Debêntures; e (iii) ratificação dos atos eventualmente já praticados pela 
diretoria e demais representantes legais da Cia., em consonância com as matérias acima. 5. Deliberações: Após 
apresentação e discussão sobre os assuntos constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administra-
ção da Cia. deliberaram, por unanimidade, aprovar: (i) Nos termos do artigo 16, inciso XII, do Estatuto Social, a reali-
zação, pela Cia., da 8ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 
4 séries (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), para distribuição pública, nos termos da Instrução CVM 400 
(“Oferta”), com as seguintes características, a serem reguladas na “Escritura Particular da Oitava Emissão de Debên-
tures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até Quatro Séries, para Distribuição Públi-
ca, da Eneva S.A.” (“Escritura de Emissão”): (a) Número da emissão: A Emissão será a oitava emissão de debêntu-
res da Cia.. (b) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de, inicialmente, R$1.700.000.000,00, na Data 
de Emissão (conforme abaixo definido), sem considerar as Debêntures Adicionais (conforme abaixo definido), sendo 
vedada a distribuição parcial das Debêntures inicialmente ofertadas (“Valor Total da Emissão”). (c) Número de Sé-
ries: A Emissão será realizada em até 4 séries, observado que: (i) o somatório das Debêntures da primeira série 
(“Debêntures da Primeira Série”), das Debêntures da segunda série (“Debêntures da Segunda Série”), das Debêntu-
res da terceira série (“Debêntures da Terceira Série”) e das Debêntures da quarta série (“Debêntures da Quarta Série”) 
não poderá exceder a quantidade de Debêntures prevista abaixo, considerando as Debêntures Adicionais; e (ii) a 
existência de cada uma das séries da Emissão e a quantidade de Debêntures a serem alocadas em cada uma das 
séries da Emissão serão definidas conforme o Procedimento de Bookbuilding. (d) Quantidade de Debêntures: Serão 
emitidas, inicialmente, 1.700.000 de Debêntures, sem considerar as Debêntures Adicionais, em até 4 séries, sendo 
que as Debêntures de cada uma das séries da Emissão (bem como a quantidade de séries a ser emitida) será defini-
da após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, mediante o sistema de vasos comunicantes entre as Debên-
tures de cada série, ou seja, a quantidade de Debêntures, por série, será diminuída da quantidade total de Debêntures 
(observada a possibilidade de emissão de Debêntures Adicionais (conforme termo definido abaixo), limitando, portan-
to, a quantidade de Debêntures a ser alocada nas outras séries (“Sistema de Vasos Comunicantes”), sendo certo que: 
(i) serão colocadas, no mínimo, 1.000.000 de Debêntures, correspondentes ao montante de R$1.000.000.000,00, 
entre as Debêntures da Primeira Série e/ou as Debêntures da Segunda Série; e (ii) 700.000 Debêntures, correspon-
dentes ao montante de R$700.000.000,00, serão livremente alocadas entre as Debêntures da Primeira Série, as De-
bêntures da Segunda Série, as Debêntures da Terceira Série e/ou as Debêntures da Quarta Série (“Plano de Aloca-
ção”). (e) Debêntures Adicionais: Observado o limite previsto no artigo 14, § 2º, da Instrução CVM 400, que estabe-
lece o acréscimo de até 20% da quantidade de Debêntures na Oferta, a quantidade de Debêntures inicialmente ofer-
tada poderá ser aumentada em até 340.000 Debêntures adicionais, nas mesmas condições das Debêntures inicial-
mente ofertadas (“Debêntures Adicionais”), a serem emitidas a critério da Cia. até a data de conclusão do Procedimen-
to de Bookbuilding, para fins de atendimento de eventual excesso de demanda que venha a ser constatado. A critério 
dos Coordenadores e da Cia., em conjunto, conforme verificado pelo Procedimento de Bookbuilding, as Debêntures 
Adicionais poderão ser Debêntures da Primeira Série, Debêntures da Segunda Série, Debêntures da Terceira Série e/
ou Debêntures da Quarta Série. (f) Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Debêntures será de 
R$1.000,00, na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”). (g) Data de Emissão: Para todos os fins de direito e 
efeitos, a data de emissão das Debêntures será 15/07/2022 (“Data de Emissão”). (h) Regime de Colocação: As De-
bêntures serão objeto de oferta pública de distribuição, nos termos da Lei nº 6.385, de 7/12/1976, conforme alterada 
(Lei do Mercado de Capitais), da Instrução CVM 400 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, nos 
termos do “Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, sob o Regime de 
Garantia Firme de Colocação, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até 
Quatro Séries, da Oitava Emissão da Eneva S.A.” (“Contrato de Distribuição”), com a intermediação dos Coordenado-
res e das demais instituições participantes da Oferta, sob o regime de garantia firme de colocação, a ser prestada 
pelos Coordenadores de forma individual e não solidária, no montante de R$1.700.000.000,00, sendo certo que a 
garantia firme será exercida na proporção indicada no Contrato de Distribuição. Caso o Valor Total da Emissão seja 
aumentado em vista da colocação das Debêntures Adicionais, os Coordenadores farão a distribuição das Debêntures 
Adicionais em regime de melhores esforços de colocação. (i) Plano de Distribuição: O plano de distribuição será 
elaborado pelos Coordenadores, com expressa anuência da Cia., nos termos do § 3º do artigo 33 da Instrução CVM 
400, observados os termos e condições definidos no Contrato de Distribuição (“Plano de Distribuição”). A colocação 
das Debêntures será realizada de acordo com os procedimentos da B3, bem como de acordo com o Plano de Distri-
buição. Nos termos do § 1º do artigo 6º-B da Instrução CVM 400, a colocação pública das Debêntures somente ocor-
rerá após: (i) a concessão do registro da Oferta pela CVM; (ii) a divulgação do Anúncio de Início (conforme definido na 
Escritura de Emissão), nos termos do artigo 54-A da Instrução CVM 400; e (iii) a disponibilização do Prospecto Defini-
tivo (conforme definido na Escritura de Emissão) contendo informações sobre a Oferta aos investidores e seu envio à 
CVM, nos termos do artigo 42 da Instrução CVM 400. A Oferta não contará com esforços de colocação no exterior. 
Não será admitida a distribuição parcial das Debêntures inicialmente ofertadas. (j) Procedimento de Bookbuilding: 
Será adotado procedimento de coleta de intenções de investimento dos potenciais investidores nas Debêntures, a ser 
realizado pelos Coordenadores, no Brasil, nos termos do artigo 23, § 1°, e do artigo 44, ambos da Instrução CVM 400, 
com o acompanhamento pela Cia., com recebimento de reservas, nos termos do Contrato de Distribuição, para verifi-
cação da demanda pelas Debêntures de cada uma das séries, inclusive em diferentes níveis de taxas de juros remu-
neratórios (“Procedimento de Bookbuilding”), de forma a definir, de comum acordo com a Cia.: (i) o Valor Total da 
Emissão após a definição da eventual colocação, no todo ou em parte, das Debêntures Adicionais; (ii) a quantidade 
de Debêntures a ser alocada em cada uma das séries da Emissão, observado o Plano de Alocação; e (iii) as taxas 
finais a serem utilizadas para apuração da Remuneração de cada uma das séries das Debêntures. O Valor Total da 
Emissão, as taxas finais a serem utilizadas para apuração da Remuneração das Debêntures, a quantidade final de 
Debêntures a ser alocada em cada série da Emissão, bem como a existência de cada uma das séries, serão refletidos 
por meio de aditamento à Escritura de Emissão, sendo dispensadas tanto realização de novo ato societário da Cia., 
quanto de uma Assembleia Geral de Debenturistas. (k) Depósito para Distribuição e Negociação: As Debêntures 
serão depositadas para (a) distribuição no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, 
administrado e operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 (“B3”), sendo a distribuição das De-
bêntures liquidada financeiramente por meio da B3; e (b) negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 - 
Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações das Debêntures liqui-
dadas financeiramente por meio da B3 e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3. (l) Destinação dos Re-
cursos: As Debêntures da Primeira Série e as Debêntures da Segunda Série serão emitidas nos termos do artigo 2° 
da Lei n° 12.431, de 24/06/2011, conforme alterada (“Lei 12.431”), e do Decreto n° 8.874, de 11/10/2016 (“Decreto 
8.874”), tendo em vista o enquadramento dos Projetos (conforme termo abaixo definido) como prioritários, pelo Minis-
tério de Minas e Energia (“MME”), por meio da (a) Portaria nº 247, de 15/07/2013, publicada no DOU em 16/07/2013 
(“Projeto Itaqui” e “Portaria MME do Projeto Itaqui”); (b) da Portaria nº 353, de 11/10/2013, publicada no DOU em 
14/10/2013 (“Projeto Pecém II” e “Portaria MME do Projeto Pecém II”); (c) da Portaria nº 206, de 30/04/2020, publica-
da no DOU em 07/05/2020 (“Projeto Parnaíba VI” e “Portaria MME do Projeto Parnaíba VI”); e (d) da Portaria nº 321, 
de 25/10/2019, publicada no DOU em 29/10/2019 (“Projeto UTE Jaguatirica II” e “Portaria MME do Projeto UTE Jagua-
tirica II”). O Projeto Itaqui, o Projeto Pecém II, o Projeto Parnaíba VI e o Projeto UTE Jaguatirica II são doravante de-
signados, em conjunto, como “Projetos”, e a Portaria MME do Projeto Itaqui, a Portaria MME do Projeto Pecém II, a 
Portaria MM do Projeto Parnaíba VI e a Portaria MM do Projeto UTE Jaguatirica II doravante designadas, em conjunto, 
como “Portarias MME”. A totalidade dos recursos líquidos obtidos pela Cia. por meio da colocação das Debêntures da 
Primeira Série e da Segunda Série será utilizada até a Data de Vencimento da Primeira Série (conforme abaixo defi-
nido) e a Data de Vencimento da Segunda Série (conforme abaixo definido) para (a) o reembolso de despesas incor-
ridas pela Cia. com mútuos celebrados com as SPEs (Sociedades de Propósito Especifico) do Projeto Itaqui e do 
Projeto Pecém II, as quais desenvolvem o Projeto Pecém II e o Projeto Itaqui, respectivamente, cujos recursos foram 
utilizados pela Pecém II e pela Itaqui para pré-pagamento de financiamentos firmados com o Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social - BNDES e com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB; e (b) o reembolso de 
gastos, despesas e/ou amortização de financiamentos relacionados à exploração do Projeto Parnaíba VI e do Projeto 
UTE Jaguatirica II considerados como prioritários pelo MME. Os recursos líquidos obtidos pela Cia. por meio da colo-
cação das Debêntures da Terceira Série e das Debêntures da Quarta Série serão utilizados até a Data de Vencimen-
to da Terceira Série (conforme abaixo definido) e a Data de Vencimento da Quarta Série (conforme abaixo definido) 
para atender aos negócios de gestão ordinária da Cia.. (m) Preço de Subscrição e Integralização: O preço de 
subscrição de cada uma das Debêntures, na Primeira Data de Integralização (conforme abaixo definido) da respectiva 
série, será o Valor Nominal Unitário, e, caso ocorra a integralização das Debêntures em mais de uma data, o preço de 
subscrição para as Debêntures que forem integralizadas após a Primeira Data de Integralização de cada respectiva 
série será o Valor Nominal Atualizado (conforme abaixo definido) ou o Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acres-
cido da Remuneração (conforme abaixo definido) da respectiva série, calculada desde a Primeira Data de Integraliza-
ção da respectiva série até a data da sua efetiva subscrição e integralização, utilizando-se 8 casas decimais, sem ar-
redondamento (“Preço de Subscrição”). As Debêntures poderão ser colocadas com ágio ou deságio, a ser definido 
pelos Coordenadores, se for o caso, no ato de subscrição das Debêntures, desde que referido ágio ou deságio seja 
aplicado à totalidade das Debêntures da mesma série da Emissão, em cada Data de Integralização. (n) Forma de 
Subscrição e Integralização: As Debêntures serão subscritas e integralizadas, no mercado primário, em uma ou 
mais datas, sendo considerada “Primeira Data de Integralização” de cada respectiva série, a data da primeira subscri-
ção e integralização das Debêntures da respectiva série. A integralização das Debêntures será realizada à vista, no 
ato de subscrição, em moeda corrente nacional, dentro do prazo de distribuição, e de acordo com os procedimentos 
da B3, em valor correspondente ao Preço de Subscrição, sendo a liquidação realizada por meio da B3, podendo haver 
ágio ou deságio, nos termos definidos na Escritura de Emissão. (o) Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as 
hipóteses de liquidação antecipada em razão do resgate antecipado das Debêntures da respectiva série e/ou do ven-
cimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o 
vencimento: (i) das Debêntures da Primeira Série ocorrerá em 10 anos contados da Data de Emissão, ou seja, em 
15/07/2032 (“Data de Vencimento da Primeira Série”); (ii) das Debêntures da Segunda Série ocorrerá em 15 anos 
contados da Data de Emissão, ou seja, em 15/07/2037 (“Data de Vencimento da Segunda Série”); (iii) das Debêntures 
da Terceira Série ocorrerá em 7 anos contados da Data de Emissão, ou seja, em 15/07/2029 (“Data de Vencimento 
da Terceira Série”); e (iv) das Debêntures da Quarta Série ocorrerá em 10 anos contados da Data de Emissão, ou seja, 
em 15/07/2032 (“Data de Vencimento da Quarta Série” e, quando indistintamente e em conjunto com a Data de Ven-
cimento da Primeira Série, Data de Vencimento da Segunda Série e Data de Vencimento da Terceira Série, “Data de 
Vencimento”). (p) Prazo de Subscrição: Respeitados (i) o atendimento dos requisitos a que se refere a Escritura de 
Emissão e as disposições do Contrato de Distribuição; (ii) a concessão do registro da Oferta pela CVM; (iii) a divulga-
ção do Anúncio de Início; e (iv) a disponibilização, aos investidores, do Prospecto Definitivo da Oferta, que incorpora 
por referência a última versão disponível no site da CVM do Formulário de Referência da Cia., elaborado pela Cia. em 
conformidade com a Resolução CVM nº 80, de 29/03/2022, conforme alterada, as Debêntures serão subscritas nos 
termos e prazos do cronograma a ser indicado na seção “Cronograma Estimado das Etapas da Oferta” dos Prospectos 
(conforme definido na Escritura de Emissão), o qual observa o prazo regulamentar de até 6 meses contados da data 
de divulgação do Anúncio de Início, conforme artigo 18 da Instrução CVM 400, observada a possibilidade de alteração 
do cronograma da Emissão, de acordo com o artigo 25 da Instrução CVM 400. (q) Forma e Comprovação de Titula-
ridade das Debêntures: As Debêntures serão emitidas na forma nominativa e escritural, sem a emissão de cautelas 
ou certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato 
das Debêntures emitido pelo Escriturador. Adicionalmente, para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3, 
será expedido extrato em nome do Debenturista que servirá de comprovante de titularidade de tais Debêntures. (r) 
Conversibilidade e Permutabilidade: As Debêntures serão simples, não conversíveis em ações de emissão da Cia., 
nem permutáveis em ações de outras sociedades ou por outros valores mobiliários de qualquer natureza. (s) Espécie: 
As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alte-
rada (“Lei das Sociedades por Ações”), e não conferirão qualquer privilégio especial ou geral aos seus titulares, nem 
especificarão bens para garantir eventual execução judicial ou extrajudicial das obrigações da Cia. decorrentes das 
Debêntures. (t) Garantias: As Debêntures não contarão com nenhum tipo de garantia. (u) Atualização Monetária 
das Debêntures da Primeira Série e das Debêntures da Segunda Série: O Valor Nominal Unitário ou o saldo do 
Valor Nominal Unitário, das Debêntures da Primeira Série e das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso, será 
atualizado monetariamente pela variação acumulada do IPCA, calculado e divulgado mensalmente pelo IBGE, desde 
a Primeira Data de Integralização das Debêntures da Primeira Série ou das Debêntures da Segunda Série, conforme 
o caso, até a data de seu efetivo pagamento (“Atualização Monetária”), sendo o produto da Atualização Monetária 
automaticamente incorporado ao Valor Nominal Unitário ou ao saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 
Primeira Série ou das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso (“Valor Nominal Atualizado”), calculado de 
forma pro rata temporis, com base em 252 Dias Úteis, de acordo com a fórmula que será prevista na Escritura de 
Emissão. (v) Atualização Monetária das Debêntures da Terceira Série e das Debêntures da Quarta: O Valor 

Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Terceira Série e das Debêntures da Quarta 
Série não será atualizado monetariamente. (w) Remuneração das Debêntures: Remuneração das Debêntures da 
Primeira Série. Sobre o Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Primeira Série incidirão juros remuneratórios 
correspondentes a determinado percentual ao ano, a ser definido em Procedimento de Bookbuilding, em todo caso 
limitado à taxa máxima que for maior entre: (i) a taxa interna de retorno da Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 
(NTN-B), com vencimento em 15/08/2030, baseada na cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na 
rede mundial de computadores (http://www.anbima.com.br), a ser apurada no fechamento do Dia Útil imediatamente 
anterior à data de realização do Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de sobretaxa de 0,65% 
ao ano, base 252 Dias Úteis; ou (ii) 6,05% ao ano, base 252 Dias Úteis (“Remuneração da Primeira Série”). A Remu-
neração da Primeira Série incidirá sobre o Valor Nominal Atualizado, a partir da Primeira Data de Integralização das 
Debêntures da Primeira Série ou da Data de Pagamento da Remuneração da Primeira Série imediatamente anterior, 
conforme o caso, inclusive, até a data do efetivo pagamento da Remuneração da Primeira Série, exclusive, calculado 
de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, com base em 252 dias úteis, de acordo com a fórmula prevista 
na Escritura de Emissão. Remuneração das Debêntures da Segunda Série. Sobre o Valor Nominal Atualizado das 
Debêntures da Segunda Série, incidirão juros remuneratórios correspondentes a determinado percentual ao ano, a ser 
definido em Procedimento de Bookbuilding, em todo caso limitado à taxa máxima que for maior entre: (i) a taxa interna 
de retorno da Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 15/05/2035, baseada na cotação 
indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na rede mundial de computadores (http://www.anbima.com.br), a ser 
apurada no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de Bookbuilding, 
acrescida exponencialmente de sobretaxa de 0,75% ao ano, base 252 dias úteis; ou (ii) 6,25% ao ano, base 252 dias 
úteis (“Remuneração da Segunda Série”). A Remuneração da Segunda Série incidirá sobre o Valor Nominal Atualiza-
do, a partir da Primeira Data de Integralização das Debêntures da Segunda Série ou da Data de Pagamento da Re-
muneração da Segunda Série imediatamente anterior, conforme o caso, inclusive, até a data do efetivo pagamento da 
Remuneração da Segunda Série, exclusive, calculado de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, com base 
em 252 dias úteis, de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão. Remuneração das Debêntures da 
Terceira Série. Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Terceira Série ou o saldo do Valor Nominal Unitá-
rio das Debêntures da Terceira Série incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada 
das taxas médias diárias do DI - Depósito Interfinanceiro de um dia, "over extra grupo", expressas na forma percentu-
al ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua 
página na Internet (www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de um spread ou sobretaxa de até 
1,80% ao ano, base 252 dias úteis, a ser definido em Procedimento de Bookbuilding, incidentes sobre o Valor Nominal 
Unitário das Debêntures da Terceira Série a partir da Primeira Data de Integralização das Debêntures da Terceira 
Série, ou Data de Pagamento da Remuneração da Terceira Série (conforme abaixo definido) imediatamente anterior 
(inclusive), até a Data de Pagamento da Remuneração da Terceira Série subsequente (exclusive), que ocorrerá ao 
final de cada Período de Capitalização da Terceira Série (conforme definido na Escritura de Emissão) (“Remuneração 
da Terceira Série”), de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão. Remuneração das Debêntures da 
Quarta Série. Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Quarta Série ou saldo do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures da Quarta Série, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação 
acumulada da Taxa DI, acrescida exponencialmente de spread ou sobretaxa de até 2,10% ao ano, base 252 dias 
úteis, a ser definido em Procedimento de Bookbuilding, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures da 
Quarta Série ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Quarta Série, conforme o caso, a partir da Primei-
ra Data de Integralização das Debêntures da Quarta Série, ou Data de Pagamento da Remuneração da Quarta Série 
(conforme abaixo definido) imediatamente anterior (inclusive), até a Data de Pagamento da Remuneração da Quarta 
Série subsequente (exclusive), que ocorrerá ao final de cada Período de Capitalização da Quarta Série (conforme 
definido abaixo) (“Remuneração da Quarta Série” e, indistintamente ou em conjunto com Remuneração da Primeira 
Série, Remuneração da Segunda Série e Remuneração da Terceira Série, “Remuneração”), de acordo com a fórmula 
a ser prevista na Escritura de Emissão. (x) Amortização do Valor Nominal Unitário e/ou do Valor Nominal Atuali-
zado das Debêntures: Amortização Programada das Debêntures da Primeira Série. Ressalvadas as hipóteses de 
liquidação antecipada em razão do resgate antecipado das Debêntures da Primeira Série e/ou do vencimento anteci-
pado das obrigações decorrentes das Debêntures da Primeira Série, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o 
Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Primeira Série será amortizado em 3 parcelas anuais e consecutivas, 
sendo o primeiro pagamento em 15/07/2030 e o último na Data de Vencimento da Primeira Série, conforme tabela a 
ser indicada na Escritura de Emissão. Amortização Programada das Debêntures da Segunda Série. Ressalvadas 
as hipóteses de liquidação antecipada em razão do resgate antecipado das Debêntures da Segunda Série e/ou do 
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures da Segunda Série, nos termos previstos na Es-
critura de Emissão, o Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Segunda Série será amortizado em 3 parcelas 
anuais e consecutivas, sendo o primeiro pagamento em 15/07/2035 e o último na Data de Vencimento da Segunda 
Série, conforme tabela a ser indicada na Escritura de Emissão. Amortização Programada das Debêntures da Ter-
ceira Série. Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada em razão do resgate antecipado das Debêntures da 
Terceira Série e/ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures da Terceira Série, nos 
termos previstos na Escritura de Emissão, o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Terceira Série será 
amortizado em 2 parcelas anuais e consecutivas, sendo o primeiro pagamento em 15/07/2028 e o último na Data de 
Vencimento da Terceira Série, conforme tabela a ser indicada na Escritura de Emissão. Amortização Programada 
das Debêntures da Quarta Série. Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada em razão do resgate anteci-
pado das Debêntures da Quarta Série e/ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures da 
Quarta Série, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 
Quarta Série será amortizado em 03 parcelas anuais e consecutivas, sendo o primeiro pagamento em 15/07/2030 e o 
último na Data de Vencimento da Quarta Série, conforme tabela a ser indicada na Escritura de Emissão. (y) Aquisição 
Facultativa: A Cia. poderá, a seu exclusivo critério, condicionado ao aceite do respectivo Debenturista vendedor, (i) a 
partir do 25° mês (inclusive) contado da Data de Emissão, ou seja, a partir de 16/08/2024 (ou prazo inferior que venha 
a ser autorizado pela legislação ou regulamentação aplicáveis), inclusive, nos termos do artigo 1º, § 1º, inciso II, da Lei 
12.431, no que se refere às Debêntures da Primeira Série e às Debêntures da Segunda Série; e (ii) a qualquer mo-
mento, no que se refere às Debêntures da Terceira Série e às Debêntures da Quarta Série, observado o disposto no 
artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das S.A., adquirir Debêntures por valor igual ou inferior ao Valor Nominal Unitário, de-
vendo tal fato constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Cia., ou por valor superior ao 
Valor Nominal Unitário, desde que observadas as regras previstas na Resolução da CVM nº 77, de 29/03/2022. As 
Debêntures adquiridas pela Cia. nos termos acima poderão, a critério da Cia. e, no caso das Debêntures da Primeira 
Série e das Debêntures da Segunda Série, desde que observada a regulamentação aplicável em vigor, (i) ser cance-
ladas, exceto no caso das Debêntures da Primeira Série e/ou das Debêntures da Segunda Série, que dependerão de 
autorização legislativa ou regulamentar para seu cancelamento, nos termos do artigo 1º, § 1º, inciso II, e no artigo 2º, 
§ 1º da Lei 12.431, haja vista que, na data de celebração da Escritura de Emissão, o referido cancelamento não é 
permitido pela Lei 12.431; (ii) permanecer em tesouraria; ou (iii) ser novamente colocadas no mercado. As Debêntures 
adquiridas pela Cia. para permanência em tesouraria, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma Re-
muneração aplicável às demais Debêntures. (z) Pagamento da Remuneração: Pagamento da Remuneração da 
Primeira Série. Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada em razão do resgate antecipado das Debêntures 
da Primeira Série ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures da Primeira Série, nos 
termos previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração da Primeira Série será paga semestralmente, sempre no 
dia 15 dos meses de janeiro e julho de cada ano, sem carência, a partir da Data de Emissão, sendo certo que: (i) o 
primeiro pagamento da Remuneração da Primeira Série será realizado em 15/01/2023; e (ii) os demais pagamentos 
da Remuneração da Primeira Série ocorrerão sucessivamente, sendo o último pagamento realizado na Data de Ven-
cimento da Primeira Série (cada uma dessas datas, uma “Data de Pagamento da Remuneração da Primeira Série”). 
Pagamento da Remuneração da Segunda Série. Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada em razão do 
resgate antecipado das Debêntures da Segunda Série e/ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes 
das Debêntures da Segunda Série, nos termos previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração da Segunda Série 
será paga semestralmente, sempre no dia 15 dos meses de janeiro e julho de cada ano, sem carência, a partir da Data 
de Emissão, sendo certo que: (i) o primeiro pagamento da Remuneração da Segunda Série será realizado em 
15/01/2023; e (ii) os demais pagamentos da Remuneração da Segunda Série ocorrerão sucessivamente, sendo o úl-
timo pagamento realizado na Data de Vencimento da Segunda Série (cada uma dessas datas, uma “Data de Paga-
mento da Remuneração da Segunda Série”). Pagamento da Remuneração da Terceira Série. Ressalvadas as hipó-
teses de liquidação antecipada em razão do resgate antecipado das Debêntures da Terceira Série ou do vencimento 
antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures da Terceira Série, nos termos previstos na Escritura de Emis-
são, a Remuneração da Terceira Série será paga semestralmente, sempre no dia 15 dos meses de janeiro e julho de 
cada ano, sem carência, a partir da Data de Emissão, sendo certo que: (i) o primeiro pagamento da Remuneração da 
Terceira Série será realizado em 15/01/2023; e (ii) os demais pagamentos da Remuneração da Terceira Série ocorre-
rão sucessivamente, sendo o último pagamento realizado na Data de Vencimento da Terceira Série (cada uma dessas 
datas, uma “Data de Pagamento da Remuneração da Terceira Série”). Pagamento da Remuneração da Quarta 
Série. Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada em razão do resgate antecipado das Debêntures da Quar-
ta Série ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures da Quarta Série, nos termos pre-
vistos na Escritura de Emissão, a Remuneração da Quarta Série será paga semestralmente, sempre no dia 15 dos 
meses de janeiro e julho de cada ano, sem carência, a partir da Data de Emissão, sendo certo que: (i) o primeiro pa-
gamento da Remuneração da Quarta Série será realizado em 15/01/2023; e (ii) os demais pagamentos da Remune-
ração da Quarta Série ocorrerão sucessivamente, sendo o último pagamento realizado na Data de Vencimento da 
Quarta Série (cada uma dessas datas, uma “Data de Pagamento da Remuneração da Quarta Série” e, indistintamen-
te ou em conjunto com Data de Pagamento da Remuneração da Primeira Série, Data de Pagamento da Remuneração 
da Segunda Série e Data de Pagamento da Remuneração da Terceira Série, “Data de Pagamento da Remuneração”). 
(aa) Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Remuneração e da Atualização Monetária, ocorrendo impontualidade no 
pagamento pela Cia. de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures, os débitos vencidos e não pagos 
serão acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento até 
a data do efetivo pagamento, bem como de multa não compensatória de 2% sobre o valor devido, independentemen-
te de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (“Encargos Moratórios”). (bb) Repactuação Programa-
da: Não haverá repactuação programada das Debêntures. (cc) Amortização Extraordinária Facultativa: As Debên-
tures não estão sujeitas à amortização extraordinária facultativa. (dd) Resgate Antecipado Facultativo Total: A Cia. 
poderá, observados os termos e condições estabelecidos a seguir, a seu exclusivo critério e independentemente da 
vontade dos Debenturistas, realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures de cada série (“Resgate Ante-
cipado Facultativo Total”), (i) em relação às Debêntures da Primeira Série e Debêntures da Segunda Série, desde que 
(a) observados os termos do artigo 1º, §1º, inciso II, da Lei 12.431, e da Resolução CMN no 4.751, de 26/09/2019 
(“Resolução CMN 4.751”) e demais regulamentações aplicáveis e que venham a ser editadas posteriormente; bem 
como o prazo médio ponderado mínimo de 4 anos dos pagamentos transcorridos entre a Data de Emissão e a data 
do efetivo Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures da Primeira Série e/ou das Debêntures da Segunda 
Série, conforme o caso (ou prazo inferior que venha a ser autorizado pela legislação ou regulamentação aplicáveis); 
ou (b) durante a vigência da Emissão e até a Data de Vencimento das Debêntures da Primeira Série e/ou Data de 
Vencimento das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso, ocorra a perda do benefício tributário previsto na Lei 
12.431 em virtude de lei ou ato de entidade competente e/ou seja editada lei determinando a incidência de imposto 
sobre a renda retido na fonte sobre a Remuneração da Primeira Série e/ou a Remuneração da Segunda Série, con-
forme o caso, devida aos Debenturistas de cada uma destas séries; (ii) a partir de 15/07/2026, inclusive, no que se 
refere às Debêntures da Terceira Série; e (iii) a partir de 15/07/2029, inclusive, no que se refere às Debêntures da 
Quarta Série. No que se refere aos itens (ii) e (iii), o Resgate Antecipado Facultativo Total ocorrerá mediante paga-
mento de prêmio, pelo prazo remanescente, nos termos previstos na Escritura de Emissão. Não será permitido o 
resgate antecipado facultativo parcial das Debêntures. (ee) Oferta de Resgate Antecipado Facultativa: A Cia. pode-
rá realizar, a seu exclusivo critério, oferta facultativa de resgate antecipado da totalidade (i) das Debêntures da Primei-
ra Série e/ou das Debêntures da Segunda Série, desde que observados os termos da Lei 12.431, da Resolução CMN 
4.751 e desde que se observem: (a) o prazo médio ponderado mínimo de 4 (quatro) anos dos pagamentos transcorri-
dos entre a Data de Emissão e a data do efetivo resgate antecipado total das Debêntures da Primeira Série e/ou das 
Debêntures da Segunda Série (ou prazo inferior que venha a ser autorizado pela legislação ou regulamentação apli-
cáveis), conforme o caso; e (b) o disposto no inciso II do artigo 1°, §1°, da Lei 12.431, na Resolução CMN 4.751 e 
demais regulamentações aplicáveis e que venham a ser editadas posteriormente; e/ou (ii) das Debêntures da Tercei-
ra Série e/ou das Debêntures da Quarta Série, sem a necessidade de qualquer permissão ou regulamento prévio, com 
o consequente cancelamento de tais Debêntures, que será endereçada a todos os Debenturistas das respectivas 
séries, sem distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os Debenturistas, para aceitar o resgate anteci-
pado das Debêntures da respectiva série de que forem titulares ("Oferta de Resgate Antecipado Facultativa"), da for-
ma a ser descrita na Escritura de Emissão. (ff) Oferta de Resgate Antecipado Obrigatória: Na hipótese de desen-
quadramento da Lei 12.431 das Debêntures da Primeira Série e/ou das Debêntures da Segunda Série, a Cia. deverá 
realizar uma oferta obrigatória de resgate antecipado da totalidade das Debêntures da Primeira Série e/ou das Debên-
tures da Segunda Série, conforme o caso, com o consequente cancelamento de tais Debêntures, que será endereça-
da a todos os Debenturistas das respectivas séries, sem distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os 
Debenturistas, para aceitar o resgate antecipado das Debêntures da respectiva série de que forem titulares, mediante 
o pagamento do Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Primeira Série e/ou das Debêntures da Segunda Série, 
conforme o caso, acrescido da Remuneração das respectivas séries, calculados pro rata temporis, a partir da Primei-
ra Data de Integralização das Debêntures da Primeira Série e/ou das Debêntures da Segunda Série ou da Data de 
Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento, acres-
cido, ainda, de prêmio em valor positivo a ser oferecido pela Cia., aplicando-se, mutatis mutandis, os mesmos proce-
dimentos da Oferta de Resgate Antecipado Facultativo a serem descritos na Escritura de Emissão. (gg) Vencimento 
Antecipado: As Debêntures serão consideradas antecipadamente vencidas nas hipóteses e nos termos a serem 
previstos na Escritura de Emissão. (hh) Demais Características: As demais características e condições das Debên-
tures estarão dispostas na Escritura de Emissão. (ii) Autorizar a diretoria e/ou os procuradores da Cia. a praticar todos 
os atos necessários à efetivação, formalização e administração das deliberações desta reunião, assim como represen-
tar a Cia. junto às entidades participantes da Emissão e da Oferta, incluindo, mas não se limitando a, (a) negociar e 
celebrar a Escritura de Emissão e o Contrato de Distribuição, assim como praticar todos os atos necessários à reali-
zação da Emissão e da Oferta, bem como procurações, notificações, eventuais aditamentos à Escritura de Emissão e 
ao Contrato de Distribuição, dentre os quais, inclusive, o aditamento à Escritura de Emissão que ratificará o resultado 
do Procedimento de Bookbuilding; (b) contratar os Coordenadores e os demais prestadores de serviços no âmbito da 
Emissão, da Oferta e das Debêntures, conforme aplicável, incluindo, porém não se limitando, ao agente fiduciário, a 
instituição financeira para atuar como escriturador, a instituição financeira para atuar como banco liquidante das De-
bêntures, o formador de mercado, a agência de classificação de risco, os auditores independentes da Cia. para atua-
rem no âmbito da Oferta, os sistemas de distribuição e negociação das Debêntures e os assessores legais; e (c) 
adotar, junto a órgãos governamentais, entidades públicas ou privadas, todas as medidas necessárias à obtenção dos 
registros inerentes à Emissão, a Oferta e às Debêntures. (iii) Ratificar os atos eventualmente já praticados pela dire-
toria e demais representantes legais da Cia., em consonância com as deliberações acima. 6. Encerramento e Lavra-
tura: Nada mais havendo a ser discutido, a reunião foi encerrada e esta ata foi lida e aprovada pelos membros do 
Conselho de Administração. RJ, 13/06/2022. Thiago Freitas - Secretário.
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