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ESTADO NACIONAL
Para ser verdadeiramente nacional,
Estado deve encarnar a cultura
nacional. Por Felipe Quintas e Pedro
Augusto Pinho, página 2

COMO SE TORNAR
UM CONSELHEIRO?

NA ESTRADA, BRASIL
PERDE DA VENEZUELA

Quatro pontos essenciais para o
profissional se preparar. Entrevista
com Wanderlei Passarella, página 6

Investimento privado em infraestrutura
não cresce, e país anda para trás.
Por Marcos de Oliveira, página 3

Ricardo Stuckert/Instituto Lula, e Marcello Casal Jr./ABr

É falácia que
governo não
pode mexer
na Petrobras
Em audiência pública na Câmara dos Deputados nesta terça-feira, o ministro de Minas e Energia,
Adolfo Sachsida, afirmou que, no
primeiro trimestre deste ano, a Petrobras foi responsável por 10%
da produção mundial de petróleo,
mas apresentou 31% do lucro.
De acordo com Sachsida, o
lucro foi de US$ 8,5 bilhões, enquanto a média dos lucros das
empresas do setor foi de US$ 2,1
bilhões. Em 2021, a empresa teria
sido a segunda em distribuição de
dividendos.
Apesar de criticar a estatal e de
trocar o seu presidente duas vezes
este ano, o governo, segundo o
ministro, não tem como interferir na sua gestão. “Não é possível
interferir nos preços dos combustíveis. Não está no controle do
governo e, honestamente, preço é
uma decisão da empresa, não do
governo. Além disso, nós temos
marcos legais que impedem intervenções do governo na administração de uma empresa, mesmo o
governo sendo o acionista majoritário”, disse.
Na verdade, não passa de uma
falácia que a Petrobras está amarrada pelas legislações que alteraram sua governança e trouxeram
complicações para a sua gestão a
título de combater a corrupção e
dar transparência à companhia. A
análise é do economista Marcelo
Simas, professor do MBA de economia do Petróleo e Gás da Escola Politécnica da UFRJ.
Em entrevista a Regina Teixeira, especial para o Monitor Mercantil, o professor explicou que o
governo tenta jogar a população
contra a Petrobras para facilitar a
privatização da empresa. “O governo está facilitando os interesses
privados na Petrobras”, afirma.
O PPI (Preço de Paridade de
Importação) viabiliza a importação de derivados para os lobistas
que apoiam o governo. “É por
isso que vemos eles sempre reclamando de defasagem de preços
do diesel e da gasolina. Se houvesse um repasse direto de todo
aumento dado no mercado internacional o litro da gasolina aqui já
estaria na faixa dos R$ 10 ou R$
11. Enquanto isso, as refinarias da
Petrobras estão com capacidade
ociosa”, alerta Simas.
Para Cláudio da Costa Oliveira, economista aposentado da Petrobras, o preço do diesel vem se
mantendo acima do PPI há bastante tempo. Com o último aumento,
o diesel supera o PPI em 27,27%; a
gasolina, 2,17%. Página 8
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Ex-presidente vai
fortalecer Brics e
integração Sul-Sul
O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva apresentou nesta terça-feira as diretrizes gerais de seu
plano de governo caso seja eleito
em 2 de outubro. O documento
promete fortalecer o Brics (Brasil,
Rússia, Índia, China e África do
Sul) e a integração latino-americana, citando Mercosul, Unasul e
Celac.
Outro ponto que se destaca
no programa de política externa
do plano de Lula é a “retomada
da política Sul-Sul para a América
Latina e a África”, vivenciada durante sua presidência.

Dólar caiu com Lula e
subiu com Bolsonaro
Moeda não deve ter grandes oscilações nestas eleições
Por Gilmara Santos,
especial para o Monitor

A

s eleições presidenciais
trazem um período maior
de incerteza e tendem a
empurrar para fora o capital externo. Esse cenário foi observado
nos últimos pleitos, mas neste ano,
como os candidatos que lideram
as pesquisas já sendo conhecidos
pelo mercado, a tendência é que
o impacto seja menor, conforme
avaliam os analistas. Sem uma
terceira via definida, pelo menos
por enquanto, a disputa está concentrada entre o presidente Jair
Bolsonaro e o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva.
“Em outras eleições tivemos
sempre muita volatilidade principalmente atrelada às pesquisas eleitorais e à indecisão sobre
quem seria o candidato vencedor.
Este ano, o mercado está consolidado em dois grandes favoritos
e já está precificado, mercado entende como os dois trabalham,
trabalharam e devem trabalhar. Se
não tiver novidade grande entre
os nomes que estão à frente da
pesquisa e entre as posturas deles,
não devemos ter grande volatilidade referente ao ano eleitoral”,
considera Yuri Cavalcante, sócio
e assessor da Aplix Investimentos.
Levantamento realizado por
Filipe Ferreira, da Comdinheiro,
mostra que durante os dois mandatos de Lula – entre 2003 e 2010
– o dólar teve desvalorização de
7,73%, em média. Nos governos

seguintes foi observada apenas valorização das moedas. Entre 2019
e 2021, os três anos do governo
Bolsonaro, houve uma valorização
de 13,44%. Durante o mandato da
ex-presidente Dilma Rousseff (de
2011 a 2015), a elevação média foi
de 19,31%; e no governo do ex-presidente Michel Temer (2016 e
2018), a alta foi de 0,69%.
Se considerarmos apenas os
anos de eleições, em 2002, ano em
que o ex-presidente Lula foi eleito
pela primeira vez, a moeda apresentou valorização de 52,27%.
À época, havia muitas incertezas
quanto à política econômica que
seria adotada pelo novo mandatário. No pleito seguinte, a reeleição
do petista já não assustou tanto o
mercado, e o dólar se desvalorizou 8,66% em 2006. Na primeira
eleição de Dilma, em 2010, a moeda apresentava queda de 4,31%.
Com as incertezas criadas pela
disputa mais acirrada entre Dilma
e Aécio Neves em 2014, o dólar
apresentou alta de 13,39%. E em
2018, com Bolsonaro e Fernando Haddad disputando o pleito, a
moeda subiu 17,13%.
“Período maior de incerteza
acaba empurrando para fora o capital externo. Então, não entrando
e saindo eventualmente dólar por
incerteza, você tende a puxar a cotação para cima. Essa puxada pode ser muito esticada antes. Neste
cenário que a gente está passando
agora é bem diferente. A gente já
tinha uma cotação alta do dólar
vindo das incertezas da pandemia.
Agora está num período elevado

de cotação do dólar, mas já houve
uma redução em relação a 2021”,
comenta Filipe Ferreira. “Não que
a incerteza aqui seja baixa. Muito
pelo contrário, mas a gente teve
uma correçãozinha vinda de cenário pós-pandemia”, complementa.
Ele destaca que é natural que o
dólar se descole do real por causa
da tendência inflacionária. “Mas
isso quando tem período de maior
incerteza e de fluxo de capital fugir do Brasil. Tem essa tendência
também de subir. No começo dos
anos 2000, os produtos agrícolas
estavam muito em voga no mundo, e isso chama dinheiro para o
Brasil, que vende muito produto
agrícola. Se pega o cenário pós
2010, isso se inverte, a pressão
muito forte pela saída de dólar
tem esse deslocamento maior”,
avalia.
Em relação às contas externas,
Gustavo Cruz, estrategista da RB
Investimentos, considera que, com
todo contexto de commodities em
alta por muito tempo, devemos ter
o setor exportador em destaque ao
longo do ano. “As exportações devem crescer em um ou outro ponto
específico, com fertilizantes pesando bastante no primeiro trimestre.
A expectativa é que o investimento no país fique mais especulativo
nos próximos meses, talvez pós-eleições a gente consiga ver um
fluxo de investimento mais concreto, de longo prazo, tirando as
incertezas da frente. As reservas
não devem ser mexidas até as eleições, devem ser debatidas das eleições para frente”, afirma.

Ações e petróleo
sobem após semana
de perdas com Fed
Após o feriado desta segunda-feira (Juneteenth, Dia da Liberdade) nos Estados Unidos, em que
os mercados financeiros não funcionaram, as ações dos EUA se
recuperaram nesta terça-feira das
fortes perdas da semana passada,
com o setor de energia liderando.
O Dow Jones Industrial Average subiu 2,15%, o S&P 500 avançou 2,45%, e o Nasdaq aumentou
2,51%. Na semana passada, o Fed
elevou as taxas de juros em 75
pontos-base, o maior aumento
desde 1994, para combater a inflação, e deixou a porta aberta para
mais. O S&P caiu 5,8% na semana
Os contratos de preços do petróleo também subiram, após recuo de 9,2% no WTI e de 7% no
Brent semana passada. Nesta terça, o WTI valorizou 1% em Nova
York. O petróleo Brent avançou
apenas 0,5% em Londres.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,1462
R$ 5,3650
R$ 5,4007
R$ 0,7662
R$ 283,50

ÍNDICES
IGP-M
IPCA-E
RJ (março)
SP (março)
Selic
Hot Money

0,52% (maio)
1,41% (abril)
1,11%
0,71%
13,25%
0,63% a.m.
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Reflexões para Teoria do Estado Nacional: questão cultural
Por Felipe Quintas
e Pedro Augusto
Pinho
“Não vem dos grandes
mestres das artes plásticas
a feição estética duma cidade. Vem antes de humildes artistas sem nome – do
marceneiro que lhe mobília
a casa, do serralheiro que
lhe bate o ferro dos portões
e grades, do entalhador de
guarnições e molduras, do
fundidor, do estofador, do
ceramista, de quanto direta
ou indiretamente afeiçoam
o interior da casa urbana.
Como tais obreiros são numerosíssimos, dilata-se-lhes
a zona de influência. Sai-lhes inteirinha das mãos a
casa popular, como ainda
a burguesa, e em boa parte
o palacete rico” (J.B. Monteiro Lobato, “A criação do
estilo”, em Ideias de Jéca Tatu,
1919).
Para fãs de Monteiro
Lobato é difícil, mas necessário, tomar o texto em
epígrafe para, num único
parágrafo, mostrar a íntima relação da cultura com
a formação do Estado Nacional, nesta transcrição
simbolizada pela cidade.
Certamente estava longe do
objetivo de Lobato. Mas é
muito rico o ensinamento
que a avaliação por critérios alienígenas distorce as
construções, materiais, espirituais e institucionais, de
qualquer Estado Nacional.
O Estado Nacional Brasileiro será brega na avaliação
aristocrática europeia, mas
absolutamente compreensível e operacional para o
povo brasileiro. O entendimento da questão cultural é
fundamental para qualquer
Teoria do Estado.
O genial brasileiro Darcy
Ribeiro (1922–1997), ao iniciar sua série de Estudos de
Antropologia da Civilização
(Prólogo do primeiro volume: O Processo Civilizatório,
1968) já indica a ambiência
restrita para um trabalho
desta natureza: “Iniciamos
com este livro a publicação
de uma série de estudos sobre o processo de formação
dos povos americanos.”
E na enunciação das teorias que sustentam a trajetória do homem, o sábio
brasileiro coloca três imperativos: o tecnológico, o social e o ideológico. E assinala
a “adaptação ecológica diferencial” como o elemento
das diferenciações. Mesmo
aceitando a visão homogeneizadora de A. Radcliffe-

-Brown (1881–1955) (The
Social Organization of Australian Tribes, 1931), restringe-a
às “possibilidades limitadas
de respostas aos mesmos
imperativos fundamentais”.
O imperativo básico é
a natureza sobre a qual o
homem atua. As homogeneidades ocorrem pela estrutura biológica do
homem. Esta condição é
basilar quando desejamos
passar para a vida associativa e, ainda mais, quando
a associamos a questões
mais difíceis e complexas
de natureza psicológica que
compõem o terceiro pressuposto teórico de Darcy: o
ideológico.
Nesta série, voltada para
construção de uma Teoria
para o Estado Brasileiro,
temos procurado demonstrar que o nacionalismo é
próprio das sociedades, que
suas organizações decorrem desta cultura formada
pela exclusividade das suas
relações com o ambiente
onde se desenvolvem. É a
partir desta relação básica,
primeva, que se erigem as
instituições, sendo o Estado Nacional a composição
abrangente que alicerça a
institucionalidade da soberania.
Investigar, por conseguinte, as bases culturais
brasileiras, aquelas que nos
distinguem de outras nações, é o primeiro passo para o trabalho a que nos propomos. Se assim não fosse,
os Estados não poderiam
ser “Nacionais”, mas seriam “Coloniais”, ou “Neocoloniais” sejam colônias
políticas, como reportamos
as ocorrências do fim da
Idade Média até o século
20, ou econômicas e ideológicas, como se apresentam
desde então.
O fato de ser Estado Colonial, formalmente soberano, mas, na prática, alijado
de centros próprios de decisão, não significa a indispensabilidade das formas visíveis de dominação. Muitos
países recém-emancipados
preservaram vínculos de
subordinação ao exterior, limitando suas possibilidades
de ação coletiva. O próprio
Brasil, ao se tornar país independente, em 1822, em
vez de buscar a estrutura
autônoma, soberana, proposta por José Bonifácio de
Andrada e Silva, manteve-se subordinado não a Portugal, mas à Inglaterra, que
era a colonizadora do reino
lusitano. E nesta condição
atravessou todo período do
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Império, até 1889.
É também necessário
esclarecer que o pacto colonial não levou necessariamente à miséria e à opressão, mas as exceções são
muito poucas, computadas
todas as colônias existentes
no mundo. Podemos apontar o Canadá, a Austrália e a
Nova Zelândia como países
que atingiram um bom nível
de desenvolvimento humano, embora permaneçam
Estados Coloniais. Uma
explicação para isso é o
fato de serem povos transplantados, isto é, enxertos
ultramarinos britânicos (em
parte francês, no caso do
Canadá), nos quais o colonizador buscou reproduzir condições semelhantes
às de sua terra natal. Do
mesmo modo, colônias soviéticas na Europa Central
tiveram desenvolvimentos
efetivos, que proporcionaram desenvolvimento bem-estar a seus povos, dentro
da concepção marxista de
que o proletariado e, portanto, a indústria, deveria
ser o dínamo social.
Importante característica
cultural brasileira é a miscigenação, formadora de um
povo novo, original em relação aos seus elementos formadores tomados em separado, o que levou Darcy
Ribeiro a nos antever uma
Nova Roma, Império mestiço e de natureza universalista e não-racialista, em
que todas as proveniências
seriam igualmente incorporadas ao estatuto de cidadania.
Mas há outras qualificações específicas de nossa
sociedade, umas herdadas
dos povos originários, outras dos colonizadores europeus, especialmente os
portugueses, e outras dos
africanos, importados para
o trabalho escravo. Estas
questões serão tratadas em
artigo específico sobre a
população.
O diversificado meio
ambiente e suas riquezas,
facilidades e dificuldades
nos dois mais relevantes
componentes da sociedade humana: alimentação e
energia, criam a condição
específica para formação
cultural, donde as possibilidades institucionais. Também em artigo específico
trataremos do território
brasileiro, condição básica
e objetiva da formação cultural, ou na expressão de
Darcy Ribeiro, “imperativo
de adaptação ecológica diferencial”. Aqui trataremos

da formação cultural do Estado Nacional.
Dois aspectos antagônicos tratam de categorias
abstratas desta análise: a
continuidade e a interrupção. No primeiro aspecto
temos as formas de coexistência, de interação, de
adaptação e inserção, quer
do ponto de vista do caráter
social quer do uso de tecnologias.
O segundo trata de rupturas, de descontinuidade,
muitas vezes devida à introdução de valores desconhecidos, como as religiões, e mudanças radicais de
padrões produtivos. Neste
último caso há que se identificarem as questões de saturação, de expansão, bem
como de regressões, como
observamos na situação
brasileira dos últimos seis a
sete anos. A indispensável
análise sistêmica nos dará
a justa influência das continuidades e das rupturas no
processo de transformação
da sociedade brasileira.
Dispõe o mestre Darcy
Ribeiro, na já citada obra:
“As sociedades concretas,
como formas vivas nas quais
se estão continuamente
processando alteração – decorrentes tanto da interação
de seus componentes quanto na influência de outras
sociedades – apresentam
descompassos e defasagens
mais ou menos profundos.
Diferem por isso das formações construídas conceitualmente, porque estas são
meros paradigmas expressivos de um estado ideal, dificilmente encontrados na
vida real.”
As sociedades, parodiando o médico francês Ernest
Huant (1909–1993), são
unidades cibernéticas vivas,
permanentemente processando informações nelas
produzidas ou recebidas
de outros sistemas. Buscar
engessá-las em ideologias
construídas para outras realidades e outros tempos
é um erro muito comum
na disputa pelo poder. Do
mesmo modo, apresentar
soluções, ditas globais, pelos elementos comuns às
sociedades humanas têm
muito maior probabilidade
de fracasso do que de sucesso, este até desconhecido para os autores.
Shmuel Noah Eisenstadt (1923–2010), sociólogo
nascido na Polônia e falecido em Israel, trabalhou
na formação do Estado de
Israel e teve contato com
o que caracteriza a cultu-
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ra – conjunto de símbolos,
normas e valores – o que
uniu o povo judeu na diáspora, e o estabelecimento
do Estado, a materialização
de modelo de poder. De
Eisenstadt vem o alerta de
que “o estabelecimento de
uma ordem não neutraliza
necessariamente a força de
diversos valores tradicionais, em geral, e a possível
continuidade dos códigos
ou modelos culturais em
particular”. E acrescenta
que a modernidade – como
novo elemento organizador
– nos processos de estruturação da sociedade contém
“fortíssimos elementos de
escolha e de luta” (em A Dinâmica das Civilizações, coletânea de artigos traduzidos
por Manuela Galhardo para Edições Cosmo, Lisboa,
1991).
Também não se pode
pressupor que a sociedade não seja participativa
porque não lhe oferecem
condições concretas para
decidir sobre as suas necessidades objetivas, mas sobre
princípios nem sempre facilmente vinculáveis a seus
problemas.
O ministro Hélio Beltrão (1916–1997), em suas
palestras sobre administração, sempre afirmava que
a melhor decisão é aquela
proferida por quem mais
diretamente está envolvido
no problema e que primeiro
sofrerá as consequências da
que adotou. Ora, no sistema
de consulta periódica para
renovação dos quadros dos
legislativos e dos titulares
do poder executivo, a distância e desconhecimento
das pessoas e dos efetivos
propósitos dos candidatos
só pode ter a consequência
do desinteresse. Não diz
respeito à população, mas
ao modelo institucional
adotado.
Transcrevemos do curso “Sobre o Estado”, no
Collège de France, de
1989 a 1992, do sociólogo francês Pierre Bourdieu
(1930-2002), os seguintes
trechos das lições de 25/1
e 1/2/1990: “Há uma analogia entre a história de um
Estado e a história de um
indivíduo. (Relativamente
à) gênese de um habitus, as
primeiras experiências não
podem ser vistas no mesmo
plano que as experiências
posteriores, na medida em
que têm um efeito estruturante, ou seja, é a partir da
qual todas as outras experiências foram pensadas,
constituídas, concebidas,

legitimadas. Utilizamos a lógica do precedente no direito, mas, igualmente, na política. Ter o direito do nosso
lado é dizer, por exemplo:
‘Apenas faço o que fez de
Gaulle em 1940’. Certas bifurcações históricas podem
ser vistas como irreversíveis. Ao mesmo tempo, podemos pensar que há uma
espécie de acumulação ao
longo da história e que, por
isso, se comparássemos hoje as estruturas mentais de
um professor de francês e
as de um professor de inglês
ou de alemão, seria provável
que encontrássemos toda a
história do sistema escolar
e, através desta, a história
do Estado Francês desde o
século 12.”
“Há uma oposição entre
público e privado. O público opõe-se ao singular, ao
que está escondido, falar em
público e fazê-lo de modo
visível, até ostentatória. É
impossível eliminar testemunhas e, no fundo, a situação oficial é o contrário
da situação do homem invisível. Esta oposição confidência/discurso oficial
está ligada a todo conjunto
de oposições que se situam no centro das estruturas mentais da maioria das
pessoas.”
A cultura, tomada como
conjunto de conhecimentos
e percepções de uma sociedade, tem o aspecto público e o sentido histórico. As
pessoas não as têm como algo particular nem confidencial. E permite deste modo
entender e acreditar na sua
competência de solucionar
problemas, estes, sim, tomados particularmente.
Trazemos, concluindo, o
ministro e professor Hermes Lima (1902–1978),
de sua Introdução à Ciência
do Direito (1933): “Os vínculos contraídos e as relações estabelecidas não foram impostos por decisões
da vontade individual nem
por raciocínios apriorísticos de nossa inteligência. Cultural é, portanto,
a própria organização (da
sociedade)”.
Sendo assim, um Estado
verdadeiramente nacional
deve, por definição, encarnar a cultura nacional, pois,
somente assim, estará organizado conforme os valores
que definem determinado
povo enquanto Nação.
Felipe Maruf Quintas
é cientista político.
Pedro Augusto Pinho
é administrador aposentado.
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Elevada incerteza e contração monetária
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Nas estradas, Brasil
é ultrapassado até
pela Venezuela

E

stradas de alta velocidade que podem transportar
mercadorias em locais distantes aumentam a produtividade, reduzem a pobreza e são um importante contribuinte para o desenvolvimento econômico sustentável
e inclusivo, informa o Fundo Monetário Internacional
(FMI), que desenvolveu uma medida da qualidade das
estradas em 162 países usando o Google Maps para determinar o tempo médio ou médio que leva para dirigir entre
grandes cidades que estão a pelo menos 80 quilômetros
de distância.
As estradas mais rápidas do mundo são encontradas em
economias mais ricas, incluindo Estados Unidos, Portugal, Arábia Saudita e Canadá. As estradas mais lentas são
encontradas nos países mais pobres. O Brasil não está
nesse pior grupo, mas quase. Figura no mapa entre as
nações do segundo bloco (de 4), com velocidades entre
61 e 75km/h. Os vizinhos Argentina e Chile aparecem
na ponta, com estradas de 91-110km/h. China, Rússia,
México e até a Venezuela ficam no grupo intermediário
(76-90km/h).
A deterioração da infraestrutura brasileira só piorou nos
últimos 7 anos. A Confederação Nacional da Indústria
(CNI) mostra que o investimento está abaixo da taxa de
reposição – ou seja, não é suficiente sequer para manter o
que já existe.
A aposta no investimento privado para suprir a falta do
público mostrou-se um grande equívoco. De 2015 a 2021,
os valores vindos de empresas privadas vem diminuindo,
enquanto o do Estado desabou: no ano passado, foram
R$ 42 bilhões do setor público em infraestrutura, praticamente a metade do valor de 2015 (R$ 83,5 bilhões). Um
erro ideológico que provoca danos econômicos.

A conta certa
Foi uma demonstração de força a quantidade de pessoas que participaram da Parada LGBT+ em São Paulo.
Porém divulgar que houve 4 milhões de participantes é
atropelar os números. O Monitor Mercantil já mostrou
que a Avenida Paulista comporta um público máximo de
948,5 mil pessoas, isso num cálculo de sete pessoas se
espremendo por metro quadrado, semelhante a um trem
lotado. Mesmo assim, seria necessário renovar o público
mais de 4 vezes para chegar à quantidade divulgada pela
organização. A Parada não fica menor se respeitar a física.

Pioneira
Enquanto na Europa se testa a semana de 4 dias, ao
menos em 1 secretaria de Niterói (RJ) a demanda dos
trabalhadores já é realidade: o servidor tem 1 dia a cada
5 para ficar longe da repartição e cuidar de seus afazeres
pessoais.

Rápidas
O desenvolvimento do mercado de crédito de carbono
será o principal tema do webinário “Bolsa de Ativos
Sustentáveis no Rio de Janeiro”, organizado pela Câmara
Britânica de Comércio e Indústria no Brasil (Britcham)
nesta quarta-feira. O secretário de Estado de Planejamento, Nelson Rocha, será o principal expositor, pelo canal da
Britcham no YouTube, a partir das 10h *** Até sexta-feira, ocorre no Expo Center Norte (SP) a ABF Franchising
Week. Julio Monteiro, CEO da Megamatte, participará do
Seminário de Transformação Digital, nesta quinta, às 9h.

O

Comitê de Política Monetária
(Copom) avaliou
que, apesar de “bastante
intenso e tempestivo”, o
atual ciclo de aperto monetário foi necessário, por
causa da defasagem da política monetária. “Mas ainda não se observa grande
parte do efeito contracionista esperado, bem como
seu impacto sobre a inflação corrente”. É o que diz
a ata da última reunião do
comitê, divulgada nesta
terça-feira em Brasília.
Na semana passada, por
unanimidade, o Copom
elevou os juros básicos da
economia – a taxa Selic,
de 12,75% para 13,25% ao
ano. Apesar de o aumento de 0,5 ponto percentual
estar dentro do previsto, o
comitê surpreendeu o mercado ao anunciar que pretende continuar a elevar a
taxa nas próximas reuniões.
Até então, a maioria dos
analistas financeiros apostava que os juros básicos fica-

riam em 13,25% ao ano até
o fim de 2022.
A taxa Selic está no maior
nível desde janeiro de 2017,
quando atingiu 13,75% ao
ano. Este foi o 11ª reajuste
consecutivo. Apesar da alta, o BC reduziu o ritmo do
aperto monetário. Depois
de dois aumentos seguidos de 1 ponto percentual,
a taxa foi elevada em 0,5
ponto. Em maio, o indicador fechou em 11,73% no
acumulado de 12 meses, no
maior nível para o mês desde 2015.
Combustíveis
Apesar da queda no preço da energia elétrica, por
causa do fim das bandeiras
tarifárias, a inflação continua pressionada pelos
combustíveis. O valor está
bem acima do teto da meta,
fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN)
em 3,5%, para 2022, com
margem de tolerância de 1,5
ponto percentual. O IPCA,

portanto, não podia superar 5% neste ano nem ficar
abaixo de 2%.
“Com base nas projeções
utilizadas e no balanço de riscos, que a estratégia requerida
para trazer a inflação projetada em 4,0% para o redor da
meta no horizonte relevante
conjuga, de um lado, taxa de
juros terminal acima da utilizada no cenário de referência
e, de outro, manutenção da
taxa de juros em território
significativamente contracionista por um período mais
prolongado que o utilizado
no cenário de referência”, diz
a ata.
Na avaliação do comitê,
o novo ajuste de 0,5 ponto
percentual foi o apropriado “frente a um ambiente
de elevada incerteza e o
estágio significativamente
contracionista da política monetária, que, considerando suas defasagens,
deve impactar a economia
mais fortemente a partir
do segundo semestre deste ano”.

Aperto monetário
Diante das projeções apresentadas e do risco de desancoragem das expectativas
para prazos mais longos, o
Copom acrescentou que se
faz necessário manter o ciclo
de aperto monetário “em território ainda mais contracionista” e que diante da persistência dos choques recentes,
“somente a perspectiva de
manutenção da taxa básica
de juros por um período suficientemente longo não asseguraria, neste momento, a
convergência da inflação para
o redor da meta no horizonte
relevante”.
Para a próxima reunião,
o comitê prevê um novo
ajuste, “de igual ou menor
magnitude”.
“A crescente incerteza
da atual conjuntura, aliada
ao estágio avançado do ciclo de ajuste e seus impactos ainda por serem observados, demanda cautela
adicional em sua atuação”,
justificou.

Pacheco defende dividendos da
Petrobras para estabilizar combustíveis

M

edidas para conter os constantes
aumentos dos
valores dos combustíveis
continuam
provocando
debates no Congresso. Ao
se manifestar contrário à
instalação de uma CPI da
Petrobras, o presidente do
Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a aprovação
pela Câmara dos Deputados do Projeto de Lei (PL)
1.472/2021, aprovado em
março pelos senadores, que
cria um fundo para a estabilização dos preços. Pacheco
ressaltou que o excedente
dos dividendos pagos pela
Petrobras à União, que é
a controladora e principal
acionista da empresa, poderiam ser usados para um

fundo com objetivo de estabilizar o preço dos combustíveis.
Segundo Pacheco, existe uma vontade muito
grande e uma frente de
fato para poder conter esses aumentos que têm sido muito nocivos para o
Brasil e para a sociedade.
“Participei ontem (20) de
reunião com o presidente
(da Câmara) Arthur Lira e
com líderes da Câmara dos
Deputados para poder ouvir as ideias que a Câmara
tem em relação a questão
dos combustíveis. Muito
já foi feito, com a aprovação do PLP 11/2020,
que culminou na Lei Complementar 192, de 2022,
o PLP 18/2022, a PEC

15/2022, de iniciativa do
Senado. Falei sobre o PL
1.472, que prevê a conta
de estabilização, para que
os líderes da Câmara possam ter atenção a essa lógica”, disse Pacheco após
café da manhã nesta terçafeira no Supremo Tribunal Federal. O presidente
do Senado ainda informou
que levará as ideias apresentadas pelos deputados
às lideranças do Senado.
Ao reiterar sua defesa do projeto que institui
a conta de estabilização,
Pacheco argumentou que
esse instrumento não interfere na governança nem
na política de preços da
Petrobras. “É um instituto
que deve ser considerado

porque ele não atinge a
governança da Petrobras,
não interfere na política
de preços da Petrobras,
não atinge os dividendos
das minorias privadas de
acionistas. É simplesmente o excesso de dividendos
da União, como acionista
principal da Petrobras, poder ser revertido para uma
conta de estabilização em
momento excepcional de
crise”, ressaltou.
Para Pacheco, se a Petrobras tem regras de governança e é uma empresa cuja
a direção é escolhida pela
União, sua principal acionista, na verdade não há
dicotomia entre as decisões
da empresa e o governo federal.

Crimes e irregularidades da atual Comissão de Anistia

E

m depoimento à
Comissão de Direitos
Humanos
da Câmara dos Deputados nesta terça-feira, o exconselheiro da Comissão
de Anistia Victor Neiva
acusou a atual composição
da Comissão de “arruinar
o processo de justiça” da
transição democrática do
país, após o fim da ditadura
militar.
Neiva é advogado e foi
indicado pelas associações
de anistiados políticos para compor a comissão em
2019, quando o colegiado
saiu da estrutura do Ministério da Justiça e passou pa-

ra o Ministério da Mulher,
da Família e dos Direitos
Humanos, no governo Bolsonaro.
Neiva disse ter testemunhado reuniões da Comissão de Anistia influenciadas por símbolos e ideais
dos defensores da ditadura.
“As reuniões são instruídas
por livros do Brilhante Ustra, pelo Orvil e literatura
dessa natureza. Os julgamentos eram combinados
em sessões administrativas
pautadas um dia antes das
sessões de julgamento, onde, de certa forma, as teses
eram combinadas e os julgamentos eram predeter-

minados. Jamais houve a
isenção de ânimo necessária
para a análise de qualquer
pedido administrativo ou
de qualquer requerimento”,
informou.
Segundo Victor Neiva,
a não aceitação de provas
e o uso de teses desconectadas da realidade fazem
parte do cotidiano da Comissão de Anistia, em desacordo com o previsto na
Lei 10.559/02, que trata
da reparação aos perseguidos políticos durante a ditadura militar.
“A Comissão de Anistia
começou, objetivamente,
a institucionalizar a ilega-

lidade. O que está sendo
praticado lá é crime de
prevaricação: a prática de
ato de ofício contra a expressa disposição de lei
para a satisfação de capricho ou interesse pessoal”,
observou.
Para o representante dos
anistiados dos Correios, Domingos Pimenta, a atual Comissão de Anistia mantém
“atos de exceção e perseguição” e suas decisões devem
ser inteiramente revistas.
“O que a gente tem que
pedir é para acabar essa
comissão, esquecer os atos
dela e refazer o que é realmente a anistia”, disse.
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Sancionado programa
de recuperação para o
comércio do Centro do Rio
Aluguel residencial
N
esta terça-feira, o
governador Cláudio Castro sancionou a Lei nº 9.722/2022
que institui o Programa
de Recuperação do Setor
Comercial e dos Imóveis
Comerciais do Centro da
Cidade do Rio de Janeiro.
Publicada nesta terça-feira
no Diário Oficial do Estado
do Rio de Janeiro, a lei representa uma importante vitória dos comerciantes do
Centro que, apoiados pelo
Sindicato dos Lojistas do
Comércio do Rio de Janeiro
(Sindilojas-Rio) e pelo Clube de Diretores Lojistas do
Rio de Janeiro (CDL-Rio),
além de outras entidades do
setor, se mobilizaram para
chamar a atenção do poder
público para os problemas
que assolam a região e que
só pioraram com a pandemia. A diminuição da carga
tributária é uma das principais reivindicações dos comerciantes do Centro.
Pela proposta inicial
(Projeto de Lei 5.677/22),
de autoria do deputado estadual Alexandre Freitas
(Novo-RJ), produtos vendidos nos estabelecimentos
comerciais do Centro teriam redução do ICMS para
12% por dez anos, ou seja,
até o ano de 2032. Porém,

o texto final aprovado pela
Assembleia Legislativa do
Estado e agora sancionado
pelo governador, deixa a
cargo do governo a definição dos benefícios, após a
realização de um estudo do
impacto financeiro sobre o
orçamento do estado e de
convênio com o Conselho
Nacional de Política Fazendária (Confaz). Assim, caberá ao governo do estado
regulamentar o Programa
de Recuperação, que prevê medidas fiscais como a
redução de alíquota de tributos estaduais e municipais por período de tempo
específico e suficiente para
a recuperação financeira e
econômica do setor; a redução e/ou isenção dos
tributos incidentes sobre as
tarifas de serviços públicos
concedidos; e a renegociação de dívidas públicas dos
estabelecimentos comerciais localizados no Centro,
além da criação de uma linha de crédito especial para
as microempresas por meio
da AgeRio. No âmbito do
programa, o governo do
estado também poderá firmar parcerias e convênios
com a prefeitura do Rio para beneficiar o comércio do
Centro. A nova lei institui,
ainda, um selo para identi-

ficar os empreendimentos
comerciais do Centro com
mais de 40 anos de existência.
Segundo o deputado
Alexandre Freitas, a lei abre
caminho para fomentar a
recuperação econômica e
a geração de empregos do
comércio do Centro do
Rio, que foi fortemente
atingido pela paralisação de
atividades durante a pandemia. Além dele, a nova Lei
9.722 tem como autores os
deputados André Ceciliano,
Rodrigo Bacellar, Eurico
Júnior, Waldeck Carneiro,
Dionísio Lins e Rodrigo
Amorim.
A comerciante Maria Izabel Castro, uma das líderes
do movimento pela revitalização do Centro, comemorou a nova lei. “Em poucos
meses, o que era uma possibilidade distante virou Lei.
É emocionante ver o que
fizemos. A implementação
do programa será o ponto
de virada para o comércio
do Centro”, afirmou.
Para o presidente do Sindilojas-Rio e do CDL-Rio,
Aldo Gonçalves, a nova
lei mostra como o diálogo
pode ajudar a encontrar os
meios para avançar na direção de um novo ciclo de
prosperidade para o Rio.

“Com esta lei, a Alerj e o
governador Cláudio Castro
demonstraram sensibilidade para ajudar a resolver
os graves problemas que
afetam o comércio do Rio,
em particular o do Centro.
É uma importante sinalização de que há espaço para
ações voltadas ao fortalecimento do comércio do Rio,
tão importante para a nossa
retomada econômica. Esperamos que a lei seja regulamentada e implementada
com a máxima urgência”,
disse.
Ao destacar a importância
dos benefícios fiscais, o dirigente ressaltou, no entanto,
que o sucesso do Programa
de Recuperação, instituído
pela Lei 9.722, dependerá
também da atuação da prefeitura do Rio. “Além de rever o IPTU cobrado sobre
os imóveis comerciais do
Centro, que perderam muito valor nos últimos anos,
a prefeitura precisa ampliar
a sua presença no Centro,
com operações de conservação e de ordenamento
urbano, coibindo a ação
dos camelôs e cuidando da
população de rua. É preciso
trazer cariocas e visitantes
de volta ao Centro. E para
que isto aconteça, é preciso
cuidar”, conclui.

Rio: 67% dos pequenos negócios
seguem com faturamento reduzido

A

pós dois anos de
crise, os pequenos negócios ainda sentem os reflexos do
desequilíbrio
financeiro.
Em pesquisa realizada pelo Sebrae, entre os dias 25
de abril e 2 de maio, 67%
dos entrevistados alegaram
que o faturamento mensal
do seu negócio diminuiu
comparado ao período anterior a pandemia. Segundo
o estudo, 15% mantiveram
o rendimento e 12% conseguiram aumentá-lo. Se for
comparar os meses de abril
de 2022 e abril de 2021, o
faturamento dos pequenos
negócios diminui 42%, permanece igual para 27% e
aumenta para 26%.
O estudo aponta ainda,
quais as principais dificuldades para o negócio no
momento atual. O aumento
dos custos (insumos, mercadorias, combustíveis, aluguel e energia) é citado por
43% dos empreendedores,
seguido por falta de clientes
para 28%. Outro obstáculo
para a manutenção da empresa são as dívidas com
empréstimos, uma realidade
vivida por 11% dos donos

de negócios. Dívidas com
impostos e fornecedores
também aparecem como
impedimento para 4% dos
empresários. Já a pandemia
ainda é um contratempo
para 2% dos pequenos negócios.
Um dos principais entraves para os pequenos negócios segue sendo o aumento dos custos. No Estado
do Rio de Janeiro, dentre
as empresas que pagam
aluguel, o valor ficou mais
caro para 54% nos últimos
12 meses. Apenas 46% não
tiveram reajustes no período; e 30% não sabem qual o
índice utilizado para o reajuste. O cálculo para reajuste dos aluguéis de 25% dos
entrevistados foi o IGP-M.
Já para 14% a revisão do valor foi com base no IPCA; e
32% utilizam outro cálculo.
Outra pesquisa, também, do Sebrae, mas com
a Fundação Getúlio Vargas,
mostra que metade dos donos de pequenos negócios
aluga o espaço onde suas
empresas funcionam e pouco mais de 60% tiveram o
valor de seus aluguéis reajustados nos últimos 12

meses. Os dados revelados
pela 14ª edição do estudo
“Impacto da Pandemia do
Coronavírus nos Pequenos
Negócios” confirmam a
tendência de alta dos custos
de manutenção e produção
que as micro e pequenas
empresas têm enfrentado,
cenário já detectado em outras pesquisas.
Segundo o levantamento,
entre os Microempreendedores Individuais (MEI),
a proporção que opera em
espaços alugados é bem inferior (40%), confirmando
que o MEI atua, principalmente, na sua própria casa.
A 12ª edição da mesma
pesquisa, realizada em setembro do ano passado, havia revelado que o aluguel
era o terceiro item que mais
pressionava o custo dos pequenos negócios, perdendo
apenas para o preço dos
insumos e do combustível.
Ainda de acordo com esse
mesmo levantamento, os
segmentos onde o valor do
aluguel causava maior impacto eram academias, beleza, saúde e educação.
A pesquisa mais recente
do Sebrae e da FGV mostra

que 61% dos empresários
que tiveram o valor de seus
contratos de aluguel reajustado ignoravam o índice
aplicado ou citaram um indicador diferente do IPCA
ou IGP-M, que são os índices de referência mais usados para aluguel de imóveis
no país.
Já o estudo “Taxa de retração industrial”, realizado
pela Associação Brasileira
de Automação-GS1 Brasil, mostra que a indústria
busca se recuperar da baixa
consequente do período anterior. Na avaliação mensal,
a taxa apresentou queda de
25,9% para o total Brasil
e de 27,9% para micros e
pequenas empresas. Isso
representa menos encerramento de portfólio de produtos.
O resultado acumulado
nos últimos 12 meses apresentou queda de 1,5% no
total Brasil e crescimento
de 8,8% para MPEs. Ou seja, no Brasil menos empresas encerraram o portfólio
entre junho de 2021 e maio
de 2022, mas as MPEs ainda têm mais dificuldade em
se recuperar.

tem alta de 2,2% em
maio em São Paulo

O

valor dos novos
contratos de aluguel residencial
na cidade de São Paulo tive
alta de 2,21% entre junho
de 2021 e maio deste ano,
segundo pesquisa do Sindicato da Habitação de São
Paulo (Secovi-SP).
O índice é menor do que
a inflação medida pelo Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) da Fundação
Getulio Vargas, que ficou
em 10,72% para o período. O índice é usado como
referência para o reajuste
anual da maior parte dos
contratos.

Nos primeiros cinco meses do ano, os valores dos
contratos tiveram elevação
de 1,4% em comparação
com o mesmo período de
2021. Em maio, os alugueis
registraram alta de 0,4%
em relação ao mês anterior,
sendo que os imóveis de
um quarto tiveram o maior
aumento, de 0,5%.
O fiador foi a forma de
garantia mais usada pelos
inquilinos, presente em
45,5% dos contratos de
maio. O depósito de três
meses de aluguel foi utilizada por 39,5% e o seguro-fiança por 15%.

Micros e MEI poderão
acessar programa de
crédito garantido

A

segunda edição do
Programa Emergencial de Acesso
ao Crédito, na modalidade
garantia (PEAC-FGI), poderá apoiar microempresas
e microempreendedores individuais (MEI), anunciou o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES).
Segundo o chefe do Departamento de Produtos
de Garantia para Acesso ao
Crédito do BNDES, Luciano Lanz, para a operacionalização do programa, são
necessários ainda a realização
de assembleia geral extraordinária de cotistas do Fundo,
a divulgação de regulamento
com as novas condições e o
desenvolvimento e adaptação
dos sistemas de tecnologia da
informação (TI) do BNDES
e dos bancos parceiros. Na
primeira rodada do Peac, foram 47 bancos habilitados.
“A expectativa é que esteja disponível para concessão de garantias no final de
julho”, informou Lanz.
Esse prazo conta a partir
da publicação nesta terça-feira, no Diário Oficial da União
(DOU), da portaria assinada
pelo ministro da Economia,
Paulo Guedes que estabeleceu as diretrizes do novo
Peac-FGI, operacionalizado
pelo Fundo Garantidor para
Investimentos (FGI).
Resultado de parceria entre o BNDES e o Ministério da Economia, a segunda
edição do Peac foi viabilizada pela Medida Provisória
1.114/2022, e contará com
recursos já disponíveis no
Fundo Garantidor, sem necessidade de novos aportes
da União.
Os novos empréstimos
terão como garantia os re-

cursos pagos pelas empresas referentes aos financiamentos garantidos até o
término do primeiro Peac,
em dezembro de 2020.
“Nessa nova rodada, não
há novo aporte de recursos
do Tesouro. O que acontece é que os recursos que
já foram liberados em decorrência de resultados de
aplicações financeiras do
Fundo ou de operações de
garantia eventualmente já
liquidadas estão sendo usados para concessão de novas garantias”.
Com isso, a expectativa é
ter em torno de R$ 1 bilhão
de recursos este ano e algo
próximo de R$ 1,2 bilhão,
no próximo exercício. Considerando a expectativa de
alavancagem desses recursos, Lanz estimou que isso
deve possibilitar um volume
perto de R$ 22 bilhões até o
final de 2023, em termos de
crédito garantido.
Na versão anterior, lançada em 30 de junho de 2020
como medida para mitigar
a crise econômica gerada
pela pandemia da covid-19,
o Peac-FGI recebeu quatro
aportes do Tesouro Nacional no montante de R$ 5 bilhões cada, somando R$ 20
bilhões, para garantia dos
recursos destinados para financiamentos pela rede de
bancos parceiros, com baixo risco de inadimplência.
Luciano Lanz destacou
que outra grande diferença
em relação ao Peac-FGI de
2020 é a exclusão da garantia
para grandes empresas. Além
disso, para os microempreendedores individuais e microempresas, foi definido o
limite máximo de 30% para
cobertura de inadimplência
permitido na Lei 14.042.
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Rio terá Centro de Referência de Finanças do Amanhã

F

oi lançado nesta
terça-feira o Centro de Referência
de Finanças do Amanhã,
uma parceria entre a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Invest.Rio
e o Museu do Amanhã.
A novidade foi anunciada
durante o evento Políticas
e Práticas de Sustentabilidade para Governança
Corporativa no Brasil.
O Superintendente de
Proteção e Orientação
aos Investidores (SOI) da
CVM, José Alexandre Vasco, destacou que a iniciativa

faz parte do acordo de cooperação com a Invest.Rio
para desenvolver um centro
de educação no Rio de Janeiro e está inserido na atuação da Autarquia em lançar
centros dessa natureza voltados para jovens e diversos
outros públicos. “Atualmente já estamos presentes
em sete de estados e nossa
expectativa é de alcançar
todas as 27 unidades da federação até o final do ano”,
acrescentou Vasco.
Tecnologia, inclusão e
sustentabilidade também
foram apontadas por Julio

Azevedo, Vice-Presidente
da Invest.Rio, como itens
que permeiam o novo
Centro. “Quando pensamos nas finanças do futuro, a questão educacional é
fundamental. Ter um hub
com este foco no Rio de
Janeiro, entendendo as novas formas de consumo e
a compreensão do cidadão
com relação à economia,
vai gerar muitos frutos para a cidade. O Centro será uma grande plataforma
educacional para discutir o
‘amanhã’”, ressaltou Julio
Azevedo.

“Para a CVM, foi uma
honra sermos apresentados ao Museu do Amanhã
para construir esse projeto
de um centro de educação e inovação voltado às
finanças do século XXI.
Tendo muito respeito pela sua representatividade
e pela dedicação dos seus
profissionais, que mantêm
viva a chama da educação
e da prática de pensar e
construir o amanhã, temos
a certeza que estamos juntos de parceiros inspirados
pelos mesmos ideais que
nos motivam a construir

soluções para fomentar
e financiar o desenvolvimento sustentável do país”, disse José Alexandre
Vasco, Superintendente de
Proteção e Orientação aos
Investidores da CVM.
O CEO do Instituto
de Desenvolvimento e
Gestão (IDG), Ricardo
Piquet, ressalta a relevância das finanças sustentáveis e novas tecnologias
no mundo, especialmente
diante do crescimento da
digitalização da moeda,
que foi alavancada durante
a pandemia da Covid-19.

O Centro de Finanças do
Amanhã se torna essencial como referência para
discutir, analisar, estudar
e acompanhar esse movimento, ampliando o alcance educacional sobre o
tema. “O Centro será uma
plataforma transversal e
híbrida para trazer diversos saberes, provocações,
tornando-se um espaço
para formação de professores e jovens, assim como
de pequenos empreendedores, startups, a fim de
entenderem essa nova lógica financeira”, explicou.

LARGO DA CARIOCA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 35.687.756/0001-35
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021, 2020 e de 2019
(Valores expressos em reais - R$)
2021
2020
2019
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
TOTAL DO ATIVO
1.000
1.000
1.000
PASSIVO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1.000
1.000
1.000
As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2021, 2020 e de 2019 (Valores expressos em reais - R$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e de 2019
(Valores expressos em reais - R$)
Capital
social

Total

Saldos em 03 de dezembro de 2019 (data de constituição)

1.000

1.000

Saldos em 31 de dezembro de 2019

1.000

1.000

Saldos em 31 de dezembro de 2020

1.000

1.000

1.000
Saldos em 31 de dezembro de 2021
As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações contábeis.

1.000

6 cols x 33 cm

2021 2020
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Recursos provenientes da emissão de cotas de capital
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos
Aumento do caixa e equivalentes de caixa
Variação do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício/período
1.000 1.000
No final do exercício
1.000 1.000
As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações contábeis.

2019
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Marcio Romulo Pereira - CT CRC 1RJ - 076774-O-7

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.
Cia Aberta. CNPJ 00.743.065/0001-27. NIRE: 33300161899.
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. 1.
Data, hora e local. Às 10h do dia 29/04/2022, de forma exclusivamente virtual, via plataforma Teams. 2.Convocação. Por avisos publicados no Monitor
Mercantil em 06, 07 e 08/04/2022, tanto na versão digital, quando na versão
impressa (páginas 05, 04 e 03). 3. Presença. Acionistas representando a totalidade do capital social. Presentes, ainda, os representantes do auditor independente da Cia, PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. 5. Mesa.
Presidente: Carlos Eduardo Reich de Sampaio; Secretária: Marcelle Vasconcellos. 6. Ordem do Dia. I - Em Assembleia Geral Ordinária – (“AGO”): 5.1) Tomar
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Cia relativas ao exercício findo em 31/12/2021, acompanhadas do
parecer dos auditores independente; 5.2) Destinação do Lucro Líquido do exercício findo em 31/12/2021; 5.3) Eleição de membro para compor o Conselho de
Administração e nomeação do Presidente; II – Em Assembleia Geral Extraordinária – (“AGE”): 5.4) Fixação da remuneração anual global dos administradores
para o exercício social de 2022; e, 5.5) Reforma do estatuto social: alteração do
endereço da sede da Cia (art.3º) e sua consolidação. 6. Deliberações tomadas por unanimidade. Em AGO: 6.1 Aprovar, sem reservas, o Relatório da
Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer
dos auditores independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2021, em
conformidade com a publicação efetivada no Monitor Mercantil do Estado do
Rio de Janeiro no dia 30/03/2022; 6.2 Aprovar, sem reservas, a destinação do
lucro líquido do exercício findo em 31/12/2021, no valor de R$1.941.402.631,95
(um bilhão, novecentos e quarenta e um milhões, quatrocentos e dois mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), que ajustado pelo efeito
reflexo do investimento em Vale S.A., é de R$1.888.285.831,67 (um bilhão, oitocentos e oitenta e oito milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e
trinta e um reais e sessenta e sete centavos), sendo este último valor a base
para a distribuição: (i) A Cia deixa de constituir a Reserva Legal, tendo em
vista já ter atingido o limite de 20% do capital social, nos termos do Artigo 193
da Lei das Sociedades Anônimas e alterações posteriores; (ii) Ratificação da
Distribuição de Proventos, no valor total de R$751.630.360,58 (setecentos
e cinquenta e um milhões, seiscentos e trinta mil, trezentos e sessenta reais e
cinquenta e oito centavos), correspondente ao valor bruto R$3,487918304 e ao
valor líquido de R$2,964730558 por ação do capital social, sendo: (ii.a) Juros
Sobre Capital Próprio no valor de R$26.000.000,00 (vinte e seis milhões de
reais) correspondente ao valor bruto de R$0,120652225 e ao valor líquido de
R$0,102554391 por ação do capital social, deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 28/06/2021, imputados aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício social de 2021 e pagos diretamente aos
acionistas em 02/07/2021; (ii.b) Dividendos intermediários no montante total
de R$138.000.000,00 (cento e trinta e oito milhões de reais), correspondente ao
valor bruto de R$ 0,64038489 e ao valor líquido R$ 0,544327156 por ação do
capital social, deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada
em 28/06/2021, imputados aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao
exercício social de 2021 e pagos diretamente aos acionistas em 02/07/2021;
(ii.c) Dividendos intermediários no montante total de R$ 287.837.895,58 (duzentos e oitenta e sete milhões, oitocentos e trinta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos), correspondente ao valor bruto
de R$1,335703182 por ação do capital social, deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 01/10/2021, imputados aos dividendos
mínimos obrigatórios relativos ao exercício social de 2021 e pagos diretamente
aos acionistas em 07/10/2021; (ii.d) Juros sobre o capital próprio no montante total de R$17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) correspondente ao
valor bruto de R$ 0,078887993 e ao valor líquido de R$ 0,067054794 por ação
do capital social, deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 01/10/2021, imputados aos dividendos mínimos obrigatórios relativos
ao exercício social de 2021 e pagos diretamente aos acionistas em 07/10/2021;
(ii.e) Juros SOBRE Capital Próprio aprovados na Reunião do Conselho de
Administração realizada em 29/12/2021 no valor de R$9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais) correspondente ao valor bruto de R$0,044084467
e ao valor líquido de R$0,037471796 por ação do capital social, imputados aos
dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício social de 2021 e pagos
diretamente aos acionistas em 24 de março de 2022; e, (ii.f) dividendos adicionais aprovados na Reunião do Conselho de Administração realizada em
17/03/2022 no montante de R$ 273.292.465,00 (duzentos e setenta e três milhões, duzentos e noventa e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais),
correspondente ao valor bruto de R$1,268205544 por ação do capital social,
pagos diretamente aos acionistas em 24/03/2022. (iii) Constituição de Reserva
de Lucros a Realizar, no valor de R$ 1.136.655.471,09 (um bilhão, cento e
trinta e seis milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta
e um reais e nove centavos), representando a parcela do lucro do exercício
findo em 31/12/2021 remanescente após as destinações acima referidas, nos
termos do inciso II do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. 6.3 Aprovar, sem reservas,
a eleição do Sr. João Ernesto de Lima Mesquita, brasileiro, divorciado, bancário, portador da carteira de identidade n° 08.088.587-4 - IFP/RJ, inscrito no
CPF/ME sob o n° 003.586.467-23, com endereço profissional na Praia de Botafogo, 501, 4º andar, Rio de Janeiro – RJ, para cumprimento do prazo de gestão
remanescente até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023, assim
como aprovar a nomeação do Sr. Wagner De Sousa Nascimento como presidente do Conselho de Administração. O Conselheiro ora eleito declarar não
estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis e atender aos requisitos previstos no artigo 1.011 da
Lei nº 10.406/2002, e no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Em AGE. 6.4 Aprovar,
sem reservas, a fixação da remuneração anual global dos Administradores em
R$686.774,40 (seiscentos e oitenta e seis mil, setecentos e setenta e quatro
reais e quarenta centavos), sendo de até R$528.288,00 (quinhentos e vinte e
oito mil, duzentos e oitenta e oito reais) para o Conselho de Administração e
R$158.486,40 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais
e quarenta centavos) para a Diretoria. A remuneração dos administradores será
distribuída conforme o previsto nos Artigos 11 e 13 do Estatuto Social da Cia.
6.5 Aprovar, sem reservas, a alteração da redação do artigo 3º do Estatuto
Social da Cia para refletir a alteração da sede social da Cia, que passará da Rua
da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3.701, Centro, Município e Estado do Rio
de Janeiro, CEP 20011-901, para a Av. Ayrton Senna, 3000 – Bloco Itanhangá
– sala 4098 - Via Parque Comfort Working – Barra da Tijuca, também no Município e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 22775-003. Ademais, aprovar a consolidação do Estatuto Social da Cia para que o seu artigo terceiro passe a vigorar
com a seguinte redação: “ARTIGO 3º. A Cia tem sede na cidade e estado do Rio
de Janeiro, na Av. Ayrton Senna, 3000 – Bloco Itanhangá – sala 4098 - Via Parque Comfort Working – Barra da Tijuca, CEP: 22775-003, sendo-lhe facultada,
a critério do Conselho de Administração, abrir outros estabelecimentos, tais
como: filiais, agências, sucursais, escritórios ou depósitos em qualquer localidade do país ou do exterior, independentemente de autorização da Assembleia
Geral”. 7. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foi a assembleia encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Assinaturas:
Sr. Carlos Eduardo Reich de Sampaio (Presidente); Sra. Marcelle Vasconcellos
(Secretária). Acionistas Presentes: PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco Do Brasil, por sua procuradora Viviane Helena Santos Rodrigues; Singular Fundo de Investimento em Ações e Fundação CESP, por seus
procuradores Paulo de Sá Pereira e Douglas José Nero; Fundação Petrobras
de Seguridade Social – PETROS, por seu procurador Andre Luiz da Rocha
Dias; e, Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, por sua procuradora
Mariana Valério Villar de Queiroz. Rio de Janeiro, 29/04/2022. “Certifico que a

presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio”. Marcelle Vasconcellos Secretária. Arquivado na Jucerja em 24/05/2022 sob o número 00004913905.
Jorge Paulo Magdaleno Filho – Secretário Geral.
ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO. LITEL PARTICIPAÇÕES S.A. ESTATUTO SOCIAL. CAPÍTULO I. Denominação, fins, sede e duração. ARTIGO
1º. A LITEL PARTICIPAÇÕES S.A, reger-se-á pelo presente estatuto e disposições legais aplicáveis. PARÁGRAFO ÚNICO - A Cia, seus administradores e
acionistas deverão observar o disposto no Regulamento para Listagem de
Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários, incluindo as regras referentes à retirada e exclusão de negociação de valores mobiliários admitidos à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3. ARTIGO 2º. A Cia tem por objeto social a participação, sob qualquer forma, no
capital de outras sociedades civis ou comerciais, Brasil ou no exterior, como
sócio-quotista ou acionista, quaisquer que sejam os seus objetos sociais. ARTIGO 3º. A Cia tem sede na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Av. Ayrton
Senna, 3000 – Bloco Itanhangá – sala 4098 - Via Parque Comfort Working –
Barra da Tijuca, CEP: 22775-003, sendo-lhe facultada, a critério do Conselho
de Administração, abrir outros estabelecimentos, tais como: filiais, agências,
sucursais, escritórios ou depósitos em qualquer localidade do país ou do exterior, independentemente de autorização da Assembleia Geral. ARTIGO 4º. O
prazo de duração da Cia é indeterminado. CAPÍTULO II. Capital Social e
Ações. ARTIGO 5º. O capital social é de R$ 21.844.245,97 (vinte e um milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e
noventa e sete centavos), dividido em 215.495.403 ações ordinárias, todas sob
a forma escritural, sem valor nominal. PARÁGRAFO 1º- Cada ação ordinária dá
direito a um voto nas deliberações da assembleia geral. PARÁGRAFO 2º- A Cia
está autorizada a aumentar o seu capital independentemente de decisão assemblear, até o limite de 600.000.000(seiscentos milhões) de ações sendo até
200.000.000 (duzentos milhões) de ações ordinárias e 400.000.000 (quatrocentos milhões) de ações preferenciais, todas escriturais, sem valor nominal,
mediante deliberação do Conselho de Administração, que fixará as condições
de emissão e de colocação dos referidos valores mobiliários. PARÁGRAFO
3º- O Conselho de Administração poderá deliberar que a emissão de ações
preferenciais, inclusive com a criação de classe mais privilegiada, poderá ser
feita sem guardar proporção com as ações ordinárias, não podendo aquelas
ultrapassar 2/3 (dois terços) das ações emitidas. PARÁGRAFO 4º- Os aumentos de capital poderão ser deliberados com a exclusão do direito de preferência
dos acionistas à subscrição de novos valores mobiliários emitidos pela Cia, nas
hipóteses previstas no art. 172, da Lei no. 6.404/76. PARÁGRAFO 5º- As ações
ordinárias poderão ser convertidas em ações preferenciais e as preferenciais
em ordinárias, observando o limite de 2/3 (dois terços) previsto no parágrafo 6º
deste artigo. PARÁGRAFO 6º- As ações serão mantidas em conta de depósito
em nome de seus titulares em instituição em instituição credenciada, a ser designada pelo Conselho de Administração para prestar esse serviço. PARÁGRAFO 7º- Os pedidos de transferências e conversões, serão atendidos pela
instituição depositária no prazo de até 30 (trinta) dias. PARÁGRAFO 8º- Efetivado o aumento de capital social, a Cia, no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias, colocará à disposição dos acionistas os extratos correspondentes às
ações; PARÁGRAFO 10°- A instituição financeira depositária das ações poderá
cobrar dos acionistas o custo dos serviços de transferência da propriedade das
ações escriturais, observados os limites legais. PARÁGRAFO 11°- O pagamento dos dividendos e a distribuição de ações provenientes de aumento de capital, quando for o caso, realizar-se-ão no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, o
primeiro, contado da sua declaração, a segunda, contando da publicação da
ata respectiva, na forma da lei, salvo se a assembleia geral, quanto ao dividendo, determinar que este seja pago em prazo superior, mas no curso do exercício social em que for declarado. CAPÍTULO III. A Administração. ARTIGO 6º.
A administração normativa da Cia será exercida pelo Conselho de Administração e executada pela Diretoria, na forma da lei e deste estatuto social. SEÇÃO
I. Do Conselho de Administração. ARTIGO 7º. O conselho de administração
será composto de 3 (três) a 6 (seis) membros, acionistas ou não, com a denominação de Conselheiros, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 2
(dois) anos, podendo ser reeleitos. PARÁGRAFO ÚNICO- Findo o mandato, os
Conselheiros permanecerão no exercício dos cargos até a investidura dos administradores que os substituam, nos termos da lei e deste estatuto. ARTIGO
8º. O Conselho de Administração terá, escolhidos entre seus membros: a) um
Presidente, que convocará e presidirá suas reuniões; b) um vice-presidente,
que substituirá o Presidente, em seus impedimentos e ausências. PARÁGRAFO ÚNICO- O Presidente do Conselho de Administração terá, além do voto
comum, o de qualidade, no caso de empate na votação. ARTIGO 9º. O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que necessário, com metade de seus
membros, no mínimo, quando for convocado pelo Presidente ou pela maioria
dos Conselheiros. PARÁGRAFO 1º- O Conselho de Administração deliberará
por maioria de votos. PARÁGRAFO 2º - A ata da reunião do Conselho de Administração que eleger, destituir, designar ou fixar as atribuições dos Diretores
deverá ser arquivada na Junta Comercial do Estado e publicada em órgãos da
imprensa local, adotando-se idêntico procedimento para os atos de outra natureza, quando o Conselho de Administração julgar conveniente. ARTIGO 10º.
Em caso de vacância no cargo de Conselheiro, caberá ao Conselho de Administração escolher o substituto, que servirá até a primeira Assembleia Geral a
se realizar. ARTIGO 11º. A remuneração dos membros do Conselho de Administração será global e anualmente fixada pela Assembleia Geral, para ser satisfeita em duodécimos, que homologará, também, quando for o caso, o montante da participação que lhes deva caber no lucro. ARTIGO 12º. Compete ao
Conselho de Administração: I. estabelecer os objetivos, a política e a orientação geral dos negócios da Cia; II. convocar a Assembleia Geral Ordinária e,
quando necessária, a Assembleia Geral Extraordinária; III. nomear e destituir
os Diretores da Cia, fixando-lhes as atribuições; IV. manifestar-se previamente
sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, as demonstrações
financeiras do exercício; V. fiscalizar a gestão dos Diretores; VI. examinar atos,
livros, documentos e contratos da Cia; VII. deliberar a emissão de bônus de
subscrição; VIII. deliberar sobre aumento do capital social até o limite previsto
neste estatuto, fixando as condições de emissão e de colocação das ações; IX.
deliberar a emissão de notas promissórias para subscrição pública, nos termos
da Resolução no. 1.723/90, do Conselho Monetário Nacional; X. deliberar sobre a exclusão do direito de preferência dos acionistas à subscrição de novos
valores mobiliários emitidos pela Cia nas hipóteses previstas pelo art. 172 da
Lei n. 6.404/76; XI. submeter à Assembleia Geral o destino a ser dado ao lucro
líquido do exercício; XII. observadas às disposições legais e ouvido o Conselho
Fiscal, se em funcionamento, declarar, no curso do exercício social e até a
Assembleia Geral Ordinária, juros sobre o capital próprio, dividendos intermediários, inclusive a título de antecipação parcial ou total do dividendo mínimo
obrigatório, à conta: (a) de lucros apurados em balanço semestral, ou (b) de
lucros acumulados ou reservas de lucros existentes no último balanço anual ou
semestral; XIII. solicitar informações sobre os atos de alienação de bens do
ativo permanente, constituição de ônus reais, prestação de avais, fianças ou de
quaisquer outras garantias e celebração de empréstimos; XIV. escolher e destituir os auditores independentes; XV. autorizar a compra de ações da Cia, para
sua permanência em tesouraria ou cancelamento, nos termos da lei e das disposições regulamentares em vigor; XVI. resolver os casos omissos; XVII. exercer outras atribuições legais. SEÇÃO II. Da Diretoria. ARTIGO 13º. A Diretoria
é composta de, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 6(seis) membros, acionistas
ou não, residentes no país, eleitos pelo Conselho de Administração. PARÁGRAFO 1º - O prazo de gestão de cada Diretor será de 2 (dois) anos, permitida
a recondução. PARÁGRAFO 2O - Os Diretores, findo o prazo de gestão, permanecerão no exercício dos respectivos cargos, até a eleição e posse dos Novos

Diretores. PARÁGRAFO 3º - Ocorrendo vaga no cargo de Diretor, poderá o
Conselho de Administração designar substituto, cujo mandato expirará com os
demais Diretores. PARÁGRAFO 4º - Os membros do Conselho de Administração, até o máximo de um terço, poderão ser eleitos para cargos de Diretores,
com exercício cumulativo de funções. Ocorrendo esta hipótese, ao conselheiro-diretor, “ad honorem”, caberá optar pela remuneração que lhe fizer jus, como
Conselheiro ou como administrador-executivo. PARÁGRAFO 5O - Em caso de
ausência ou impedimento temporário, os Diretores substituir-se-ão, reciprocamente, põe designação da Diretoria. ARTIGO 14º. Compete à diretoria exercer
as atribuições que a lei, o estatuto e o Conselho de Administração lhe conferirem para a prática de tais ato, por mais especiais que sejam, desde que em
direito permitidos, necessários ao regular funcionamento da Cia. ARTIGO 15º.
A Diretoria, colegiadamente, exercerá as seguintes atribuições: I. executar os
trabalhos que lhe forem determinados pelo Conselho de Administração; II. elaborar, anualmente, o relatório de administração, o demonstrativo ecônomicofinanceira do exercício, bem como balancetes, se solicitados pelo Conselho de
Administração; III. preparar anteprojetos de plano de expansão e modernização da Cia; IV. submeter ao Conselho de Administração o orçamento geral e os
especiais da Cia, inclusive os reajustes conjunturais, no decurso do exercício
anual e plurianual a que os membros se referirem; V. aprovar, para referendo
do Conselho de Administração, a nomeação de titulares para cargos da Administração Superior; VI. aprovar e modificar organogramas e regimentos internos. ARTIGO 16º. A representação ativa e passiva da Cia, em atos e operações que impliquem em responsabilidade societária é, como regra, privativa de
dois diretores, em conjunto, ou de um diretor em conjunto com um procurador
ou ainda através de dois procuradores. A Diretoria, no entanto, poderá autorizar
que a representação se cumpra por um só Diretor, por designação do órgão, ou
um só procurador, este com mandato especial, outorgado em nome da Cia por
dois (2) diretores. PARÁGRAFO ÚNICO - A Cia será representada por qualquer
Diretor, isoladamente, sem as formalidades previstas neste artigo, nos casos
de recebimento de citações ou notificações judiciais e na prestação de depoimentos pessoais; representar-se-á, nos casos permitidos em lei, por prepostos
nomeados, caso por caso, por via epistolar. ARTIGO 17º. Nos limites de suas
atribuições, dois (2) Diretores poderão constituir procuradores ou mandatários
para, em conjunto ou separadamente, na forma estabelecida nos respectivos
instrumentos, representar a Cia na prática legítima de atos e operações. Os
mandatos definirão, de modo preciso e completo, os poderes outorgados. PARÁGRAFO ÚNICO - Os mandatos äd negotia” serão outorgados, sempre, por
prazos determinados. ARTIGO 18º. A remuneração dos Diretores será fixada,
global e anualmente, pela Assembleia Geral, que, também fixará, quando for o
caso, o montante de participação da Diretoria no lucro da Cia. PARÁGRAFO
ÚNICO - A verba para honorários “pró-labore” paga em duodécimos, assim
como a de participação, será partilhada aos Diretores, por deliberação do Conselho de Administração, consignada, por termo, no livro próprio. CAPÍTULO IV.
Do Conselho Fiscal. ARTIGO 19º. A Cia terá um Conselho Fiscal composto de
3(três) membros efetivos e, igual número de suplentes, o qual funcionará em
caráter não permanente. PARÁGRAFO 1º - Os membros do Conselho Fiscal,
pessoas naturais, residentes no país, legalmente qualificadas, serão eleitos
pela Assembleia Geral que deliberar a instalação do órgão, a pedido dos acionistas, com mandato de até a primeira assembleia geral ordinária que se realizar após a eleição. PARÁGRAFO 2O - Os membros do Conselho Fiscal, somente farão jus a remuneração que lhe for fixada pela Assembleia Geral, durante o
período que o órgão funcionar e estiverem no efetivo exercício das suas funções. PARÁGRAFO 3º - O Conselho Fiscal, quando instalado, terá as atribuições previstas em lei, sendo indelegáveis as funções se seus membros. CAPÍTULO V. Das Assembleias Gerais. ARTIGO 20º. A Assembleia Geral dos
Acionistas, nos termos da lei, reunir-se-á: (a) Ordinariamente: nos quatro primeiros meses, depois de findo o exercício social para: I. tomar as constas dos
administradores, discutir e votar as demonstrações financeiras; II. eleger o
Conselho de Administração nas épocas próprias e o Conselho Fiscal, quando
for o caso; III. deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, se
houver, fixar a remuneração dos administradores. (b) Extraordinariamente:
sempre que, mediante convocação legal, os interesses sociais aconselharam
ou exigirem o pronunciamento dos acionistas. ARTIGO 21º. A Assembleia Geral será instalada e dirigida pelo Presidente do Conselho de Administração ou,
na sua ausência ou impedimento, instalada por outro Conselheiro e dirigida por
um Presidente escolhido pelos Acionistas. O secretário da mesa será de livre
escolha do Presidente da Assembleia. ARTIGO 22º. Os anúncios de convocação, publicados na forma e nos termos da lei, conterão, além do local, data e
hora da Assembleia, a ordem do dia explicitada e, no caso de reforma do estatuto, a indicação da matéria. CAPÍTULO VI. Do Exercício Social. ARTIGO
23º. O exercício social termina em 31 de dezembro. ARTIGO 24º. Ao final do
exercício social a Diretoria fará elaborará o Balanço Patrimonial e as demais
demonstrações financeiras exigidas em lei. ARTIGO 25º. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda. ARTIGO 26º. Do resultado de exercício, atendida a ordem legal, poderão ser deduzidos, ainda e facultativamente,
os recursos fixados pela Diretoria e ratificados pelo Conselho de Administração, como participação dos administradores nos lucros do exercício, atendidos
os limites fixados por lei. ARTIGO 27º. Do lucro líquido do exercício serão aplicados, antes de qualquer destinação, 5% (cinco por cento) na constituição de
Reserva Legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do Capital Social. A
constituição da Reserva Legal poderá ser dispensada no exercício em que o
saldo dela, acrescido do montante das reservas de capital, exceder a 30%
(trinta por cento) do Capital Social. Em seguida, ainda do lucro líquido, serão
destacados, se necessário, os valores destinados à formação de Reservas
para Contingências e a de Lucros a Realizar, tudo consoante o disposto no art.
202, incisos I, II e III da Lei 6.404/76. ARTIGO 28º. Do lucro líquido, 25% (vinte
e cinco por cento) será destinado à remuneração dos acionistas a título de dividendo anual mínimo obrigatório. ARTIGO 29º. A Assembleia Geral resolverá
sobre o destino do saldo remanescente do lucro líquido do exercício, o qual,
por proposta legal da administração, poderá ser totalmente ou parcialmente
atribuído como: (a) dividendo suplementar aos acionistas; e, (b) Retenção de
Lucro - Expansão/Investimento, constituída em uniformidade com o plano de
investimento de suas controladas direta e indireta, nos termos do art.196 da Lei
nº 6.404/76. ARTIGO 30º. Os dividendos não reclamados no prazo de 03(três)
anos, contados da data em que tenham sido colocados à disposição dos acionistas, prescreverão em favor da Cia. ARTIGO 31º. O Balanço Patrimonial e as
demonstrações financeiras serão submetidas à Assembleia Geral pelo Conselho de Administração, à base dos elementos que lhe tiverem sido apresentados
e propostos pela Diretoria. ARTIGO 32º. À Diretoria fica facultada a declaração
de dividendo à conta do lucro apurado em balanços semestrais, ouvido o Conselho de Administração. PARÁGRAFO 1º - A Cia poderá levantar balanço e distribuir dividendos em períodos trimestrais, desde que o total dos dividendos
pagos a cada semestre do exercício social não exceda o montante de suas
reservas de capital. PARÁGRAFO 2º - A Diretoria poderá declarar dividendos
intermediários, ouvido o Conselho de Administração, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. CAPÍTULO VII. Da Liquidação, Dissolução e Extinção. ARTIGO 33º. A
Cia entra em liquidação, dissolução e extinção nos casos previstos em lei. PARÁGRAFO ÚNICO - O Conselho de Administração nomeará o liquidante, a
Assembleia Geral determinará o modo de liquidação e elegerá o Conselho Fiscal, que deve funcionar durante o período da liquidação.
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Três perguntas: conselheiro de empresas – preparo, erros e conflitos
Por Jorge Priori

C

onversamos com
Wanderlei Passarella, autor do livro Conselheiro de empresas: o
que você precisa saber para uma
carreira promissora, da editora
Alta Books, sobre os desafios da carreira de conselheiro de empresas.
Como se tornar um
conselheiro de empresas?
Essa é a pergunta que
muitos profissionais me fazem, pois chegar ao conselho de uma empresa é uma
evolução, um passo que
todo executivo deseja galgar. Eu comecei a ser conselheiro muito jovem, aos
35 anos, de uma forma um
pouco casual. Eu havia sido
convidado para assumir a
presidência de uma empresa, mas como não aceitei o
cargo, me convidaram para
o conselho da própria empresa. Eu aceitei, gostei e
a partir dali comecei a me
desenvolver e a estudar o
assunto.
Isso aconteceu no final
da década de 1990, quando
a ideia de governança não
era tão disseminada quanto
é hoje. Desde então, muitas
pessoas passaram a entender a importância de um
conselheiro por conta do
conhecimento, da maior divulgação e do movimento
ESG, onde o “G” é de governança.
Hoje, quando se faz essa
pergunta, eu cito no meu
livro quatro pontos. O primeiro é que a pessoa precisa ter certos pré-requisitos.
Não é qualquer profissional

que pode falar “eu vou ser
um conselheiro”. É preciso
que a pessoa tenha exercido
uma função relevante de alta gestão, que lhe tenha propiciado uma visão geral do
negócio. Experiências como
a direção de uma afiliada,
ter sentado no board executivo e tomado decisões
sobre o negócio junto com
o colegiado, ou ter montado
a sua própria empresa em
paralelo ao trabalho executivo, são muito importantes.
Quando se chega ao conselho, você tem que ajudar
na tomada de decisão sobre
diversos assuntos como a
contratação e demissão de
executivos, auditorias e planos de operação.
Além disso, a pessoa precisa ter soft e hard skills
necessários para o conselho. Nós conhecemos muito os hard skills, tais como
conhecer a lei das S/As e
entender sobre marketing e
estratégia. A questão é que
existem uma série de soft
skills que uma boa parte dos
executivos não têm, como,
por exemplo, capacidade de
mediação, gerenciamento
de conflitos e mentorias. Às
vezes, você vai sentar e dialogar, pacientemente, com
um acionista que precisa
compreender o alcance das
decisões.
Por fim, temos os diferenciais. Cada conselho vai
ser composto por uma certa
diversidade, pelos diferenciais que cada conselheiro
pode aportar ao processo
decisório da companhia.
Agora, é preciso estar disponível para as oportunidades. Elas serão encontradas

WATERLOO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº. 14.208.192/0001-30 / NIRE nº. 33.3.0029897-5
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 14 de Junho de
2022. Data, hora e local. No 14º dia do mês de junho de 2022, às 10:00 horas,
na sede da Waterloo Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”),
na Avenida Bartolomeu Mitre, nº 336, parte, Leblon, Cidade e Estado do Rio
de Janeiro, CEP 22431-002. Mesa. Presidente – Sr. Bruno Augusto Sacchi
Zaremba; Secretário – Sr. Gabriel Felzenszwalb. Convocação e Presença.
Tendo em vista a presença dos acionistas representantes da totalidade do
capital social da Companhia, fica dispensada a convocação da assembleia,
face ao disposto no art. 124, § 4º da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das S.A.”). Ordem do dia e Deliberações. Foram
tomadas as seguintes deliberações por unanimidade: 1. Os acionistas, por
unanimidade, aprovaram a redução do capital social da Companhia, na forma
do caput do art. 173 da Lei das S.A., por julgá-lo excessivo em relação ao seu
objeto, no valor de R$ 12.175.865,00 (doze milhões, cento e setenta e cinco
mil, oitocentos e sessenta e cinco reais), mediante o cancelamento de
11.584.288 (onze milhões, quinhentas e oitenta e quatro mil, duzentas e oitenta e oito) ações de emissão da Companhia. A fim de preservar a pluralidade de
acionistas na Companhia, a redução do capital social se dará apenas sobre a
participação do acionista Vinci Capital Partners II D Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia. 2. Em virtude da referida redução, o capital social passará de R$ 132.384.549,27 (cento e trinta e três milhões, trezentos e
oitenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos), dividido em 125.952.514 (cento e vinte e cinco milhões, novecentas e
cinquenta e duas mil, quinhentas e quatorze) ações ordinárias, nominativas e
sem valor nominal, para R$ 120.208.684,27 (cento e vinte milhões, duzentos
e oito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos), dividido
em 114.368.226 (cento e quatorze milhões, trezentas e sessenta e oito mil,
duzentas e vinte e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 3.
Em decorrência da deliberação acima, o art. 5º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5 - O capital social é de
R$ 120.208.684,27 (cento e vinte milhões, duzentos e oito mil, seiscentos e
oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos), dividido em 114.368.226 (cento
e quatorze milhões, trezentas e sessenta e oito mil, duzentas e vinte e seis)
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 4. Os acionistas decidem
ratificar as demais disposições do Estatuto Social, não alteradas por este instrumento, e consolidá-lo, conforme Anexo I à presente ata. 5. Por fim, os acionistas aprovaram, a publicação da presente ata para dar início à contagem do
prazo legal de 60 (sessenta) dias, conforme art. 174 da Lei das S.A. Encerramento e lavratura. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente
ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os
presentes. Presenças: Mesa: Presidente – Sr. Bruno Augusto Sacchi Zaremba; Secretário – Sr. Gabriel Felzenszwalb. Acionista: Vinci Capital Partners II
D Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, neste ato, representado por sua gestora, Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda. e José
Guilherme Cruz Souza. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 14 de junho de 2022. Mesa: Bruno Augusto Sacchi Zaremba - Presidente; Gabriel Felzenszwalb - Secretário. Acionistas: Vinci Capital Partners II D Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia (neste ato representada por sua gestora Vinci Capital Gestora
de Recursos Ltda.); José Guilherme Cruz Souza. ESTATUTO SOCIAL. Capítulo Primeiro: Nome, Objeto, Sede e Duração - Art. 1 - A Sociedade tem
a denominação de Waterloo Empreendimentos e Participações S.A. e reger-se-á pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis.
Art. 2 - A Sociedade tem por objeto a participação em outras sociedades,
brasileiras ou estrangeiras, como acionista ou quotista. Art. 3 - A Sociedade
tem sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na
Avenida Bartolomeu Mitre, nº 336, parte, Leblon, CEP 22431-002, podendo
criar e extinguir filiais, agências ou escritórios de representação em qualquer
ponto do território nacional ou do exterior. Art. 4 - A Sociedade terá duração
por tempo indeterminado. Capítulo Segundo: Capital Social - Art. 5 - O capital social é de R$ 120.208.684,27 (cento e vinte milhões, duzentos e oito mil,
seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos), dividido em
114.368.226 (cento e quatorze milhões, trezentas e sessenta e oito mil, duzentas e vinte e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Parágrafo Primeiro - A Sociedade poderá emitir ações preferenciais, de uma ou
mais classes, bem como decidir pelo aumento de classes existentes, sem
guardar proporção com as demais, no limite permitido em lei. Parágrafo Segundo - As ações não poderão ser oneradas em parte ou na totalidade, exceto com a expressa anuência de todos os acionistas. Parágrafo Terceiro – É
vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia. Art. 6 - Cada ação
ordinária confere ao seu titular o direito a um voto nas deliberações das As-

se a pessoa realizar um tipo
específico de networking, o
networking do conselheiro. Isso é feito com outros
conselheiros, empresários
e executivos chaves de empresas e pessoas que possam abrir portas em determinadas organizações. É
preciso desenvolver um pool de competências e saber
se colocar no mercado através desse networking, que é
o maior abridor de portas.
Claro que isso não acontece de uma hora para outra. Muitas pessoas pensam
que ao fazer um curso de
conselheiro, já vão sair preparadas e recebendo convites no dia seguinte. Não é
assim.
Na sua opinião, quais
são os principais erros
cometidos por conselhos?
Antes de responder a
pergunta, eu preciso fazer
uma distinção entre as duas
principais classes de conselheiros: os de administração e os consultivos. Os
conselheiros de administração estão, efetivamente,
empoderados pela lei para
deliberar e tomar decisões
em suas alçadas, podendo
ser responsabilizados civil e
criminalmente por elas.
A classe dos conselheiros consultivos tem crescido muito e possui um
mercado gigantesco. Em
inglês, esse profissional é
conhecido como advisory
board member. Diferente
dos conselheiros de administração, esses conselheiros não estão no contrato social da companhia

como administradores.
Nos meus 25 anos de
carreira como conselheiro,
eu me sentei em 24 conselhos, sendo que 80% foram consultivos e 20% de
administração. Além disso,
a maioria das minhas experiências como conselheiro
de administração foram em
empresas de capital fechado. As pessoas confundem,
mas as empresas de capital
aberto são obrigadas por
lei a terem um conselho de
administração, enquanto as
empresas de capital fechado
podem ter se quiserem, tanto de administração quanto
consultivo.
No caso dos conselhos
de administração, o principal erro é que muitas vezes
se deixa de olhar a companhia de forma diligente com
o que está acontecendo. Às
vezes, um conselheiro pode
se alinhar com um controlador ou com um acionista. Isso vem diminuindo
ao longo do tempo, já que
a legislação tem sido cada
vez mais rigorosa com esse
comportamento.
Com relação aos dois
conselhos, tanto de administração quanto consultivo, um erro comum é a sua
composição. Ainda existem
composições que levam em
conta a experiência técnica
do conselheiro sem que se
compreenda que ele precisa
ter determinadas habilidades importantes. Além das
que eu já citei entre os soft
skills, um conselheiro precisa ter capacidade de discutir
e chegar a um consenso e
de levar em conta o contraditório.

sembleias Gerais. Capítulo Terceiro: Assembléia Geral - Art. 7 - A Assembleia Geral, que é o órgão deliberativo da Sociedade, reunir-se-á na sede social ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses seguintes ao término do
exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o
exigirem. Art. 8 - A Assembleia Geral será convocada por iniciativa de qualquer dos diretores, do Conselho Fiscal, se em funcionamento, ou de acionistas, de acordo com o que dispõe a legislação aplicável. Parágrafo Único Independentemente das formalidades previstas acima, na legislação aplicável
ou em Acordo de Acionistas arquivado na sede social, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas. Art. 9 - A
Assembleia Geral será instalada em primeira convocação com acionista(s)
que represente(m) no mínimo 1/4 (um quarto) do capital votante da Sociedade
e, em segunda convocação, com qualquer número. Art. 10 - A Assembleia
Geral será presidida por qualquer Diretor, acionista ou advogado da Companhia, que convidará qualquer um dos presentes para secretariar os trabalhos.
Art. 11 - Os acionistas poderão fazer-se representar nas Assembleias Gerais
por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Sociedade ou advogado. Parágrafo Único - A prova da representação deverá ser depositada na sede da Sociedade até o momento da abertura dos trabalhos da Assembleia. Art. 12 - A Assembleia Geral tem poderes
para decidir todos os negócios relativos à Sociedade, podendo tomar todas as
resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. Art. 13
- Os acionistas terão os poderes para decidir todas e quaisquer matérias cuja
competência para deliberação seja das Assembleias Gerais dos Acionistas,
conforme determinado pela lei nº 6404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada de tempos em tempos (“Lei das S.A.”) ou pelo Estatuto Social. Art.
14 - As deliberações tomadas constarão de atas, que deverão ser rubricadas
e assinadas pelos presentes, registradas em livro próprio e perante o Registro
do Comércio, se necessário. Capítulo Quarto: Administração - Seção I Normas Gerais - Art. 15 - A administração da Sociedade compete à Diretoria,
cujos membros serão eleitos para um mandato de 2 (dois) anos, podendo ser
reeleitos. Parágrafo Primeiro - Cabe à Assembleia Geral fixar a remuneração
dos membros da Diretoria. Parágrafo Segundo - Os administradores serão
investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro
próprio, dentro dos 30 (trinta) dias que se seguirem à sua eleição, admitida a
reeleição. Seção II – Diretoria - Art. 16 - A Diretoria, eleita pela Assembleia
Geral, será composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 5 (cinco) membros,
todos Diretores sem designação específica. Parágrafo Primeiro - Em suas
ausências ou impedimentos temporários os diretores serão substituídos de
acordo com a indicação da Assembleia Geral. Parágrafo Segundo - Em caso
de vacância do cargo de Diretor, será imediatamente convocada Assembleia
Geral para eleição do substituto, de forma a preencher o mínimo de cargos de
diretoria exigido por este Estatuto. Art. 17 - A Diretoria reunir-se-á sempre que
convocada por qualquer dos Diretores por escrito, através de fax ou correio
eletrônico, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis. O quórum de instalação da reunião é a maioria dos Diretores em exercício. Parágrafo Primeiro - A convocação de que trata o caput desse Art. 17 se dará por dispensada
quando presentes, à respectiva reunião, todos os Diretores. Parágrafo Segundo - As deliberações da Diretoria serão tomadas pelo voto favorável da
maioria dos Diretores presentes à reunião e, serão lavradas, em Livro de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria, devendo as atas ser assinadas pelos
Diretores presentes. Art. 18 - A Diretoria é o órgão de administração executiva
da Sociedade, cabendo-lhe executar a política e as diretrizes básicas definidas pela Assembleia Geral, bem como a representação da Sociedade. Art. 19
- Competem à Diretoria, além daquelas fixadas em lei, as seguintes atribuições: (a) implementar os planos e programas previstos para a Sociedade,
conforme definidos em Assembleia Geral; (b) executar a política comercial,
técnica, administrativa e financeira da Sociedade, de acordo com os Planos de
Negócios e orçamentos da Sociedade; (c) admitir e demitir empregados; (d)
executar os orçamentos anuais e plurianuais, dentro das diretrizes básicas
estabelecidas pela Assembleia Geral; (e) preparar e submeter à apreciação da
Assembleia Geral todos os documentos exigidos na legislação aplicável e
neste Estatuto Social, necessários à boa administração da Sociedade, incluindo, mas não limitado às demonstrações financeiras anuais; (f) cumprir e fazer
cumprir o Estatuto Social e executar as deliberações da Assembleia Geral; (g)
movimentar e encerrar contas bancárias, bem como emitir, endossar, aceitar e
descontar cheques e títulos de crédito, em operações ligadas às finalidades
sociais; (h) negociar e celebrar contratos, bem como assinar quaisquer outros
documentos em nome da Companhia, sempre em operações relacionadas às
finalidades sociais e respeitada ainda a eventual necessidade de aprovação
prévia de determinados negócios jurídicos pela Assembleia Geral; (i) representar a Sociedade, em Juízo ou fora dele, perante quaisquer pessoas, naturais ou jurídicas, de direito público ou privado, inclusive perante repartições
públicas federais, estaduais e municipais, suas autarquias e empresas públicas; e (j) representar a Companhia nas assembleias gerais, reuniões ou as-

Outro erro é encher um
conselho de figurões, que
se colocam de uma forma
muito assertiva, mas que
não conseguem trabalhar
em equipe para se chegar a
uma melhor solução.
Para concluir a minha
resposta, um conselheiro
consultivo precisa saber se
compor com aqueles que
efetivamente têm a caneta para decidir. Um erro
comum dos conselheiros
consultivos é não ter a habilidade para trabalhar ao
longo do tempo com certa resiliência. Uma vez, eu
e outros dois conselheiros
consultivos levamos mais
de um ano para convencer
um acionista que ele precisava fechar uma operação
que ele não queria fechar.
Você já viu conflitos
entre a administração e o
conselho de administração?
Muitas vezes. É o famoso conflito de agência que

ocorre entre quem representa os acionistas e quem
representa a gestão. Isso
acontece quando a gestão
quer mais recursos para
apresentar resultados razoáveis, enquanto os acionistas querem menos recursos
e resultados esplendorosos.
Esse conflito pode ser
visto na elaboração de um
orçamento, quando a direção quer um orçamento
mais tranquilo, enquanto os
acionistas e o conselho querem um orçamento mais
desafiador. Isso também
ocorre quando o conselho quer a companhia mais
adaptada a determinadas
questões do momento, como a transformação digital,
e precisa trazer isso para a
pauta da gestão, que pode
estar atolada na resolução
de outros problemas. Nesse caso, o conselho precisa formar uma cunha para
superar a resistência e penetrar na gestão com uma
pauta nova.

sembleias de sócios e/ou qualquer outro tipo de reunião em sociedades em
que a Companhia detenha participação, inclusive no que diz respeito ao exercício do direito de voto pela Companhia. Art. 20 - A Companhia se obriga,
observadas as exceções previstas no Parágrafo Primeiro abaixo, por ato ou
assinatura de (i) dois Diretores; (ii) um Diretor e um procurador com poderes
específicos e outorgados na forma do Parágrafo Segundo abaixo; ou (iii) dois
procuradores, agindo em conjunto, com poderes específicos e outorgados na
forma do Parágrafo Segundo abaixo. Parágrafo Primeiro - A representação
da Companhia perante ICP-Brasil, órgãos públicos federais, estaduais e municipais, autarquias, cartórios, Receita Federal, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, em atos que não impliquem em qualquer responsabilidade
financeira ou obrigação pecuniária, e, ainda, nas Assembleias Gerais das sociedades das quais a Companhia seja acionista ou cotista, poderá ser realizada por qualquer Diretor ou Procurador agindo isoladamente, constituindo tais
hipóteses exceções únicas à regra disposta no caput do Art. 20 acima. Parágrafo Segundo - As procurações outorgadas em nome da Companhia deverão ser assinadas por 2 (dois) Diretores, devendo ser especificados, no respectivo instrumento de mandato, os atos ou operações que o procurador
poderá praticar e a duração do mandato, que não poderá ser superior a 1 (um)
ano, exceto para procurações ad judicia, que podem ser outorgadas por prazo
indeterminado. Art. 21 - É vedado, aos Diretores, obrigar a Companhia em
negócios estranhos ao objeto social, bem como praticar atos de liberalidade
em nome da mesma ou conceder avais, fianças e outras garantias que não
sejam necessárias à consecução do objetivo social, sendo certo que é permitida a outorga de avais, fianças e outras garantias em favor de qualquer sociedade que seja, direta ou indiretamente (i) controlada pela Companhia, (ii) que
esteja sob controle comum com a Companhia, ou (iii) que seja controladora da
Companhia. Capítulo Quinto: Conselho Fiscal - Art. 22 - A Sociedade terá
um Conselho Fiscal integrado por 3 (três) membros efetivos e igual número de
suplentes, ao qual competirão as atribuições previstas em lei. Parágrafo Primeiro - O funcionamento do Conselho Fiscal não será permanente, sendo
instalado pela Assembleia Geral, a pedido de acionistas nos termos do art.
161 da Lei das S.A. Parágrafo Segundo - O pedido de funcionamento do
Conselho Fiscal poderá ser formulado em qualquer Assembleia, ainda que a
matéria não conste do edital de convocação. Parágrafo Terceiro - A Assembleia que receber pedido de funcionamento do Conselho Fiscal e instalar o
órgão deverá eleger os seus membros e fixar-lhes a remuneração. Parágrafo
Quarto - Cada período de funcionamento do Conselho Fiscal terminará na
data da primeira Assembleia Geral Ordinária após a sua instalação. Capítulo
Sexto: Exercício Social, dos Lucros e sua Distribuição - Art. 23 - O exercício social iniciar-se-á no dia 1 de janeiro de cada ano e terminará no dia 31
de dezembro do mesmo ano, data em que serão levantados o balanço geral e
os demais demonstrativos exigidos por lei. Art. 24 - Salvo a deliberação em
contrário, o dividendo será pago no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da
data em que for declarado e, sempre, dentro do mesmo exercício social em
cujo pagamento tenha sido deliberado. Capítulo Sétimo: Dissolução e Liquidação - Art. 25 - A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em
lei, ou por deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá a forma da liquidação, elegerá o liquidante e, se for o caso, instalará o Conselho Fiscal, para
o período da liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes as respectivas remunerações. Capítulo Oitavo: Lei Aplicável - Art. 26 - Este Estatuto
será regido por e interpretado de acordo com as leis da República Federativa
do Brasil. Capítulo Nono: Juízo Arbitral - Art. 27 - A Companhia, seus acionistas, administradores, os membros do Conselho Fiscal (quando instalado) e
os membros dos Comitês técnicos e consultivos, quando criados nos termos
deste Estatuto Social ou da Lei das Sociedades por Ações, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado
da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, de acordo com seu respectivo Regulamento de Arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir
entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das
Sociedades por Ações, neste Estatuto Social e nas demais normas pertinentes. Capítulo Décimo: Boas Práticas de Governança Corporativa - Art. 28
- A Companhia, com o fim de aperfeiçoar as práticas de governança corporativa em suas atividades, obriga-se a (i) disponibilizar aos acionistas contratos
com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas de opções de
aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da
Companhia; (ii) no caso de obtenção de registro de companhia aberta categoria A, aderir a segmento especial de bolsa de valores ou de entidade mantenedora de mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, práticas
diferenciadas de governança corporativa previstos na Instrução nº 578 de 30
de agosto de 2016 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”); e (iii) realizar
a auditoria anual de suas demonstrações contábeis por auditores independentes registrados na CVM.”
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Pandemia reduziu acesso das Classes B, C, D e E a computadores

A

pesar do avanço
das atividades de
trabalho e estudo
remoto em decorrência da
pandemia da Covid-19, a
proporção de residências
brasileiras das classes B, C
e D/E com computadores
caiu entre 2019 e 2021.
Segundo a pesquisa sobre
o uso das Tecnologias de
Informação e Comunicação
nos Domicílios brasileiros
(TIC Domicílios) 2021, divulgada pelo Centro Regional de Estudos para o
Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.
br), enquanto o percentual
de residências da classe A
com computadores aumentou de 95% para 99% no
período, entre as classes
D/E a proporção caiu de
14% para 10%, voltando à
marca de 2015.
Segundo a Agência Brasil, na classe B, a proporção

baixou de 85% para 83%. Já
na classe C, o percentual foi
de 44% para 41%. Em ambos os segmentos, o resultado de 2019 é o pior aferido
pelo centro de pesquisas do
Comitê Gestor da Internet
no Brasil (CGI.br) desde
2015.
A pesquisa TIC Domicílios também aponta que a
quantidade de internautas
aumentou 7% entre 2019
e 2021, passando de 74%
para 81% dos entrevistados, aumento associado à
popularização dos smartphones não só no Brasil,
mas em todo o mundo.
Conforme o coordenador
da pesquisa, Fábio Storino, um menor número de
computadores é indício de
um “uso menos diversificado” da rede mundial de
computadores e um “menor desenvolvimento de
habilidades digitais”.

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.

TERMINAL PORTUÁRIO DE VEÍCULOS S.A.
CNPJ/ME nº 08.482.570/0001-77 - NIRE 35.300.336.925
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022
(lavrada na forma de sumário e publicação com omissão das assinaturas dos acionistas,
nos termos do artigo 130, §1º e §2º, da Lei nº 6.404/76)
Data, Hora e Local: Em 29 de abril de 2022, às 14:00 horas, na sede da Terminal Portuário de Veículos
S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 413,
10º andar, conjuntos 101 e 102, Edifício Result Corporate Plaza (RCP), Itaim Bibi, CEP 04534-011.
Convocação: Conforme previsto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a convocação,
visto estar presente a totalidade dos acionistas. Presença: Presentes acionistas representando 100%
das ações do capital social com direito a voto, conforme assinaturas apostas ao final desta ata.
Publicações: Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, publicados no jornal Monitor
Mercantil, na versão digital e na versão impressa na página 22, ambos no dia 28 de abril de 2022,
conforme previsto no artigo 289, da Lei nº 6.404/76 e dispensada a publicação do anúncio a que se refere
o artigo 133, §4º da Lei nº 6.404/76. Mesa: Sr. Daniel Pedreira Dorea, Presidente e Sra. Cintya Soares
Lima, Secretária. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos
administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao
exercício social findo em 31.12.2021; (ii) Deliberar sobre o resultado do exercício findo em 31.12.2021;
(iii) Eleger os membros da Diretoria e (iv) deliberar sobre o valor global da remuneração dos
administradores da Companhia para o exercício de 2022. Em Assembleia Geral Extraordinária:
deliberar sobre o aumento de capital de R$40.000,00 (quarenta mil reais), mediante a emissão particular
de 40.000 ações ordinárias ao preço unitário de emissão de R$1,00, fixado com base nas perspectivas
de rentabilidade futura, a ser integralizado em moeda corrente nacional e a consequente alteração do
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: Foi autorizada a lavratura da presente ata na
forma sumária com as seguintes deliberações: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Aprovadas as
contas dos administradores, bem como as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo
em 31.12.2021; (ii) Foi decidido que o prejuízo verificado no exercício social findo em 31.12.2021 no valor
de R$ 32.522,84 (trinta e dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos) seja
lançado na conta de Prejuízos Acumulados, do Patrimônio Líquido; (iii) Foram eleitos como membros da
Diretoria, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se em 2024: Antonio
Carlos Duarte Sepúlveda, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade
nº 62.278.276-9, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 405.695.435-68, com endereço
profissional localizado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 10º andar,
conjuntos 101 e 102, Edifício Result Corporate Plaza (RCP), Itaim Bibi, CEP 04534-011, para o cargo de
Diretor-Presidente e Diretor de Operações; Daniel Pedreira Dorea, brasileiro, casado, administrador de
empresas e advogado, portador da carteira de identidade nº 858269368, expedida pela SSP/BA e
inscrito no CPF/ME sob o nº 007.966.045-25, com endereço profissional localizado na Cidade e Estado
de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 10º andar, conjuntos 101 e 102, Edifício Result Corporate
Plaza (RCP), Itaim Bibi, CEP 04534-011, para o cargo de Diretor Econômico-Financeiro; Ricardo dos
Santos Buteri, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº
1.119.214, expedida pela SSP/ES e inscrito no CPF/ME sob o nº 022.898.277-46, com endereço
profissional localizado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 10º andar,
conjuntos 101 e 102, Edifício Result Corporate Plaza (RCP), Itaim Bibi, CEP 04534-011, para o cargo de
Diretor Comercial. Os Diretores tomaram posse nesta data, conforme termo de posse lavrado em livro
próprio e declararam não estar impedidos para exercer o cargo para o qual foram eleitos, nos termos do
parágrafo 1º, artigo 1.011, da Lei nº 10.406/02, tendo sido apresentadas as declarações previstas no
artigo 147, § 4º da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM 367/02, ambos arquivados na sede da Companhia.
(iv) Foi aprovada a remuneração anual global para os administradores fixada em R$ 60.000,00 (sessenta
mil reais). Em Assembleia Geral Extraordinária: Aprovado o aumento de capital de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) mediante a emissão particular de 40.000 ações ordinárias ao preço unitário de
emissão de R$1,00 (um real), fixado com base nas perspectivas de rentabilidade futura, a ser
integralizado em moeda corrente nacional no ato da subscrição. Estando presente a única acionista da
Companhia (Santos Brasil Participações S.A. - SBPar), acionista esta que já firmou o boletim de
subscrição (Anexo I desta ata), o qual consigna a subscrição da totalidade do aumento de capital sendo
ele integralizado no ato da subscrição. A vista da subscrição e integralização do aumento de capital ora
aprovado, é alterado o caput art. 5º do Estatuto Social, que passa a prevalecer com a seguinte redação:
“Artigo 5º - O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado é de R$570.000,00 (quinhentos e
setenta mil reais), dividido em 570.000 (quinhentos e setenta mil) ações ordinárias, todas nominativas e
sem valor nominal.” Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejasse fazer
uso da palavra, a Assembleia foi encerrada com a lavratura desta ata, que, após lida e conferida, foi
assinada por todos os presentes. São Paulo, 29 de abril de 2022. Daniel Pedreira Dorea - Presidente;
Cintya Soares Lima - Secretária. Assinaturas: Santos Brasil Participações S.A. - Daniel Pedreira
Dorea - Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores; Antonio Carlos Duarte
Sepúlveda - Diretor Presidente. JUCESP nº 297.505/22-1 em 14/06/2022. Gisela Simiema Ceschin Secretária Geral.

Uso de computadores
“Quando perguntamos
sobre o uso de computadores, estamos falando de
computadores de mesa
e portáteis. Os aparelhos
celulares, embora sejam
quase computadores de
bolso, proporcionam um
uso mais limitado, que não
desenvolve nos usuários o
mesmo tipo de habilidades
digitais de múltiplos dispositivos”, disse Storino. Ele
destacou que a proporção
de usuários que acessam a
rede mundial de computadores exclusivamente por
telefones celulares passou
de 58%, em 2019, para 64%
da população, em 2021.
De acordo com o coordenador, o resultado dos
dados coletados presencialmente entre outubro de
2021 e março de 2022 são
comparados aos de 2019,

e não aos de 2020, quando, devido à pandemia, o
Cetic.br teve que adaptar
o método de coleta, entrevistando um número
menor de participantes
que foram ouvidos exclusivamente por telefone – o
que aumentou a margem
de erros em comparação
aos levantamentos de outros anos.
Média
Na média nacional, a proporção de domicílios com
computadores ficou relativamente estável na comparação com 2019. Tanto em
2019, quanto em 2021, 39%
das residências contavam
com ao menos um computador. No entanto, de
acordo com Storino, “por
trás desta média, é possível
observar algumas desigualdades”.

NORTE SANEAMENTO S.A.
CNPJ/ME: 42.806.062/0001-35 - NIRE: 35.300.573.111
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 07 DE JUNHO DE 2022
1. DATA, LOCAL E HORA: Reunião do Conselho de Administração da NORTE SANEAMENTO S.A (“Companhia”), realizada no dia 07 de junho
de 2022, às 11:00 horas, excepcionalmente de forma remota, nos termos da Instrução Normativa do DREI nº 81, de 10 de junho de 2020,
mediante vídeo conferência organizada pela Companhia e realizada através da plataforma Microsoft Teams. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:
Dispensadas as formalidades de convocação, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Julio Cezar Troiano Zogbi e secretariados pelo Sr. Leonardo Muniz Dias Lima. 4. ORDEM DO DIA:
Deliberar sobre: (i) a outorga, pela Companhia, de alienação fiduciária, em caráter irrevogável e irretratável, até o integral cumprimento das
Obrigações Garantidas (conforme termo a ser definido na Escritura de Emissão), sobre a propriedade fiduciária, o domínio resolúvel e a posse
indireta (“Alienação Fiduciária”) da totalidade das ações presentes e futuras representativas do capital social da Norte Gestão de Recursos
Hídricos S.A. (“Norte Gestão”) detidas pela Companhia, seja na forma dos artigos 167, 169 e 170 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada, seja por força de desmembramentos e/ou grupamentos, bonificações das ações, seja por consolidação, fusão, permuta
de ações, divisão de ações, reorganização societária ou sob qualquer outra forma, quer substituam ou não as ações originalmente alienadas
fiduciariamente, inclusive novas ações que sejam eventualmente emitidas após a data de celebração do presente instrumento e que venham
a ser detidas pela Companhia, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus, gravames ou restrições (“Ações Emissora”), incluindo os
dividendos (em dinheiro ou mediante distribuição de novas ações), lucros, frutos, rendimentos, bonificações, direitos econômicos, juros
sobre capital próprio, distribuições e demais valores relacionados às Ações Emissora, recebidos ou a serem recebidos, distribuídos de outra
forma ou pagos à alienante, inclusive mediante a permuta; e venda ou qualquer outra forma de disposição ou alienação das Ações Emissora,
e quaisquer bens, valores mobiliários ou títulos nos quais as Ações Emissora sejam convertidas (incluindo quaisquer depósitos, títulos ou
valores mobiliários), bem como o direito de subscrição de novas ações representativas do capital social da Norte Gestão, bônus de subscrição,
debêntures conversíveis, partes beneficiárias, certificados, títulos ou outros valores mobiliários conversíveis em ações, relacionados à
participação acionária da Companhia, bem como direitos de preferência e opções referentes ou decorrentes das Ações Emissora, em favor
dos titulares das Debêntures, (conforme definido abaixo) (“Debenturistas”), em garantia às Obrigações Garantidas, de acordo com os demais
termos e condições previstos no “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças”, a ser celebrado
entre a Companhia, a Norte Gestão, o Sr. Guiomar Antonio Gomides Junior, a Sra. Lívia Nascimento, os Debenturistas e a Hidroforte, na
qualidade de interveniente anuente (“Contrato de Alienação Fiduciária”), no âmbito da 2ª (segunda) emissão de 60.000 (sessenta mil)
debêntures da Norte Gestão, conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, para
colocação privada, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais) cada (“Debêntures”), no valor total de R$ 60.000.000,00 (sessenta
milhões de reais), nos termos do “Instrumento Particular De Escritura Da 2ª (Segunda) Emissão De Debêntures, Conversíveis Em Ações, Da
Espécie Com Garantia Real, Com Garantia Adicional Fidejussória, Em Série Única, Para Colocação Privada, Da Norte Gestão De Recursos
Hídricos S.A.” (“Escritura de Emissão” e “Emissão”, respectivamente), a ser celebrada entre a Norte Gestão, na qualidade de emissora, os
Debenturistas e a Companhia; (ii) a outorga de garantia fidejussória, na modalidade fiança, pela Companhia, em favor dos Debenturistas, no
âmbito da Emissão, na qual a Companhia se obrigará, solidariamente com a Norte Gestão, em caráter irrevogável e irretratável, perante os
Debenturistas, na qualidade de fiadora e principal pagadora, pelo fiel, pontual e integral pagamento das Obrigações Garantidas, conforme
os demais termos e condições a serem previstos na Escritura de Emissão (“Fiança”), renunciando expressamente aos benefícios dos artigos
333, parágrafo único, 364, 366, 368, 821, 824, 827, 834, 835, 837, 838 e 839 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada,
e dos artigos 130 e 794 da Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015, conforme alterada; e (iii) autorização à administração da Companhia
para praticar todos e quaisquer atos e assinar todos e quaisquer documentos necessários à implementação e formalização das deliberações
desta reunião, especialmente para a outorga da Fiança e a celebração da Escritura de Emissão, bem como para outorga da Alienação
Fiduciária e a celebração do Contrato de Alienação Fiduciária, e, ainda, ratificação de todos e quaisquer atos até então praticados e todos e
quaisquer documentos até então assinados pela administração da Companhia com relação a tais matérias. 5. DELIBERAÇÕES: Após o exame
e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os sócios da Companhia, aprovam, por unanimidade e sem qualquer restrição: (i) a
outorga, pela Companhia em favor dos Debenturistas, em garantia às Obrigações Garantidas, da Alienação Fiduciária; (ii) a outorga, pela
Companhia em favor dos Debenturistas, em garantia às Obrigações Garantidas, da Fiança; e (iii) autorização à administração da Companhia
para praticar todos e quaisquer atos e assinar todos e quaisquer documentos necessários à implementação e formalização das deliberações
desta reunião, especialmente para (a) outorga da Fiança; (b) celebração da Escritura de Emissão; (c) outorga da Alienação Fiduciária;
(d) celebração do Contrato de Alienação Fiduciária; (e) ratificação de todos e quaisquer atos até então praticados e todos e quaisquer
documentos até então assinados pela administração da Companhia com relação a tais matérias, inclusive contratação de prestadores de
serviço como agentes de garantia, bancos depositários entre outros; e (f) celebração de aditamentos, cartas, notificações, instrumentos de
garantia, procurações entre outros. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer
uso e como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos da reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio.
Após a sua lavratura, a presente ata foi lida, conferida, achada conforme e aprovada e, encerrados os trabalhos, foi então assinada por
todos os presentes. Os membros do Conselho de Administração firmam a presente ata por meio de assinaturas digitais com certificação no
padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001,
reconhecendo a autenticidade, validade e a plena eficácia da assinatura por certificado digital, para todos os fins de direito. Mesa: Julio Cezar
Troiano Zogbi - presidente; e Leonardo Muniz Dias Lima – secretário. Membros do Conselho de Administração presentes: Julio Cezar Troiano
Zogbi, Leonardo Muniz Dias Lima e Carlos de Camargo Penteado Braga. Certifico que confere com a original lavrada em livro próprio. São
Paulo/SP, 07 de junho de 2022. Mesa: JULIO CEZAR TROIANO ZOGBI - Presidente; LEONARDO MUNIZ DIAS LIMA - Secretário. Membros do
Conselho de Administração: JULIO CEZAR TROIANO ZOGBI, LEONARDO MUNIZ DIAS LIMA, CARLOS DE CAMARGO PENTEADO BRAGA. JUCESP
nº 312.817/22-8 em 20/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Enquanto 42% dos entrevistados da área urbana
possuem um computador,
na área rural este percentual não passa dos 20%.
Nas regiões Norte (29%) e
Nordeste (27%), a proporção é bastante inferior às
das regiões Sudeste (46%);
Sul (46%) e Centro-Oeste
(41%).
“E quando olhamos por
classe social, as diferenças
ficam bastante pronunciadas. Enquanto os computadores estão disponíveis
em praticamente todos
os domicílios da classe A
[99%] e em grande parte
dos de classe B (83%), na
classe C eles estão presentes em [41%], menos da
metade [das classes A e B]
e em apenas 10% dos domicílios das classes D/E.”
Segundo o coordenador
da pesquisa, enquanto
nas residências das classes

A e D/E os indicadores
se mantém praticamente inalterados entre 2015
e 2019, nas classes B e C
houve uma redução.
A pesquisa também
apontou que, no Brasil, a
quantidade de internautas
aumentou 7% entre 2019 e
2021, passando de 74% para 81% dos entrevistados.
A TIC Domicílios é considerada a principal fonte de
estatísticas públicas sobre
o uso da internet no Brasil. Segundo o coordenador do Comitê Gestor da
Internet no Brasil (CGI.
br), José Gontijo, os dados
sobre a conectividade nos
domicílios e sobre o uso da
internet pelos cidadãos é
uma importante ferramenta
para a elaboração de políticas públicas para promover
a expansão da internet e a
adoção de tecnologias digitais”.

PEAC IMÓVEIS S.A.
CNPJ/ME nº 51.748.267/0001-00 - NIRE 35.300.475.241
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser
realizada, em primeira convocação, no dia 01 de julho de 2022, às 10 horas, na sede da Companhia,
na Avenida Paulista, 2001, 2º andar, conjunto 211, Bela Vista, Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, CEP 01311-300, a fim de deliberarem sobre: (i) alteração do Artigo 5º, e seus parágrafos
para trocar a forma de comunicação e o procedimento de exercício do direito de preferência e de
substituição de ações em caso de constrição; (ii) alteração do Artigo 14, §1º para alterar o quórum
de instalação do Conselho Fiscal; (iii) alteração do Artigo 16, §5º para ajustar o número de empresas
escolhidas para avaliar o patrimônio da sociedade; (iv) alteração do Artigo 16 e seus parágrafos para
alterar o índice de correção e o critério de escolha das empresas de avaliação; e (v) consolidação do
Estatuto Social. São Paulo, 22 de junho de 2022. Paulo Cezar Derenne Borges - Diretor Presidente.
NORTE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS S.A.
CNPJ/ME nº 42.973.126/0001-92 - NIRE nº 35.300.573.927 - Companhia Fechada
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 07 DE JUNHO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 07 de junho de 2022, às 09:00 horas, excepcionalmente de forma remota, nos termos da Instrução
Normativa do DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, por meio de vídeo conferência organizada pela administração da NORTE GESTÃO DE
RECURSOS HÍDRICOS S.A. (“Companhia”) através da plataforma eletrônica Microsoft Teams. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as
formalidades de convocação, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3.COMPOSIÇÃO
DA MESA: Presidente: Júlio Cezar Troiano Zogbi; Secretário: Leonardo Muniz Dias Lima. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a outorga,
pela Companhia, de alienação fiduciária, sob condição suspensiva, em caráter irrevogável e irretratável, até o integral cumprimento das
Obrigações Garantidas (conforme termo a ser definido na Escritura de Emissão), sobre a propriedade fiduciária, o domínio resolúvel e a
posse indireta (“Alienação Fiduciária”) da totalidade das ações ordinárias e preferenciais, presentes e futuras, do capital social da Hidro
Forte Administração e Operação S/A (“Hidroforte”) detidas pela Companhia, em todos os casos desde que respeitado o limite de 80% (oitenta
por cento) das ações de emissão da Hidroforte, seja na forma dos artigos 167, 169 e 170 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada, seja por força de desmembramentos e/ou grupamentos, bonificações das ações, seja por consolidação, fusão, permuta
de ações, divisão de ações, reorganização societária ou sob qualquer outra forma, quer substituam ou não as ações originalmente alienadas
fiduciariamente, inclusive novas ações que sejam eventualmente emitidas após a data de celebração do presente instrumento e que venham
a ser detidas pela Companhia, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus, gravames ou restrições (“Ações Hidroforte Emissora”), incluindo
os dividendos (em dinheiro ou mediante distribuição de novas ações), lucros, frutos, rendimentos, bonificações, direitos econômicos, juros
sobre capital próprio, distribuições e demais valores relacionados às Ações Hidroforte Emissora, recebidos ou a serem recebidos, distribuídos
de outra forma ou pagos à alienante, inclusive mediante a permuta; e venda ou qualquer outra forma de disposição ou alienação das Ações
Hidroforte Emissora, e quaisquer bens, valores mobiliários ou títulos nos quais as Ações Hidroforte Emissora sejam convertidas (incluindo
quaisquer depósitos, títulos ou valores mobiliários), bem como o direito de subscrição de novas ações representativas do capital social da
Hidroforte, bônus de subscrição, debêntures conversíveis, partes beneficiárias, certificados, títulos ou outros valores mobiliários conversíveis
em ações, relacionados à participação acionária da Companhia, bem como direitos de preferência e opções referentes às Ações Hidroforte
Emissora, em favor dos titulares das Debêntures, (conforme abaixo definido) (“Debenturistas”), em garantia às Obrigações Garantidas, de
acordo com os demais termos e condições a serem previstos no “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e
Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Norte Saneamento S.A., a Companhia, o Sr. Guiomar Antonio Gomides Junior, a Sra. Lívia Nascimento,
os Debenturistas e a Hidroforte, na qualidade de interveniente anuente (“Contrato de Alienação Fiduciária”), no âmbito da 2ª (segunda)
emissão de 60.000 (sessenta mil) debêntures da Companhia, conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional
fidejussória, em série única, para colocação privada, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais) cada (“Debêntures”), no valor
total de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), nos termos do “Instrumento Particular De Escritura Da 2ª (Segunda) Emissão De
Debêntures, Conversíveis Em Ações, Da Espécie Com Garantia Real, Com Garantia Adicional Fidejussória, Em Série Única, Para Colocação
Privada, Da Norte Gestão De Recursos Hídricos S.A.” (“Escritura de Emissão”), a ser celebrada entre a Companhia, na qualidade de emissora,
os Debenturistas e a Norte Saneamento S.A., como fiadora; (ii) autorização à diretoria da Companhia para praticar todos e quaisquer atos
e assinar todos e quaisquer documentos necessários à implementação e formalização das deliberações desta reunião, especialmente para
a outorga da Alienação Fiduciária e a celebração do Contrato de Alienação Fiduciária, bem como ratificação de todos e quaisquer atos até
então praticados e todos e quaisquer documentos até então assinados pela diretoria da Companhia com relação a tais matérias, inclusive
em relação à celebração da Escritura de Emissão. 5. DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi
deliberada, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) a outorga pela Companhia em favor dos Debenturistas, em garantia às
Obrigações Garantidas, da Alienação Fiduciária; e (ii) autorização à diretoria da Companhia para praticar todos e quaisquer atos e assinar
todos e quaisquer documentos necessários à implementação e formalização das deliberações desta reunião, especialmente para (a) outorga
da Alienação Fiduciária; (b) celebração do Contrato de Alienação Fiduciária; (c) ratificação de todos e quaisquer atos até então praticados
e todos e quaisquer documentos, incluindo a Escritura de Emissão, até então assinados pela diretoria da Companhia com relação a tais
matérias, inclusive contratação de prestadores de serviço como agentes de garantia, bancos depositários entre outros; e (d) celebração de
aditamentos, cartas, notificações, instrumentos de garantia, procurações entre outros. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado,
o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e
suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada digitalmente por
todos os presentes, na forma da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, conforme alterada. São Paulo/SP, 07 de junho de
2022. Confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Júlio Cezar Troiano Zogbi - Presidente, Leonardo Muniz Dias Lima - Secretário.
Membros do Conselho de Administração: LEONARDO MUNIZ DIAS LIMA, JULIO CEZAR TROIANO ZOGBI, CARLOS DE CAMARGO PENTEADO
BRAGA. JUCESP nº 312.816/22-4 em 20/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Petrobras tornou-se uma empresa de interesse privado
Economista: Governo tenta manipular a população para facilitar a privatização
Por Regina
Teixeira

A

Petrobras
está
amarrada
pelas
legislações que alteraram sua governança e
trouxeram
complicações
para a sua gestão a título de
combater a corrupção e dar
transparência à companhia.
Na verdade, isso não passa
de uma falácia. A análise
é do economista Marcelo
Simas, professor do MBA
de economia do Petróleo
e Gás da Escola Politécnica da UFRJ, que explicou
à reportagem do Monitor
Mercantil como vê o que
acontece com a Petrobras e
as reações do governo Bolsonaro sobre os reajustes
de preços dos combustíveis.
“O governo está facilitando
os interesses privados na
Petrobras”, afirma.
Voltando um pouco na
linha do tempo, em outubro de 2016 foi estabelecida
a política de Preço de Paridade Internacional (PPI),
criada durante o governo
do ex-presidente Michel Temer. O índice então adotado pela Petrobras se baseia
nos custos de importação,
que incluem transporte e
taxas portuárias como principais referências para o

cálculo dos combustíveis.
“O PPI é como se o Brasil
não produzisse uma gota de
petróleo, sendo que produz
95% de sua necessidade
e importa 5% para fazer a
mistura”, comenta Simas.
Desde o dia 18 de junho
a gasolina e o diesel da Petrobras tiveram novos aumentos. O preço médio de
venda de gasolina para as
distribuidoras passou de R$
3,86 para R$ 4,06 por litro
(o último reajuste foi em 11
de março), e o preço médio
de venda do diesel de R$
4,91 foi reajustado para R$
5,61 por litro (o valor havia
sido aumentado em 10 de
maio). Em alguns estados
os preços ultrapassam e
muito a média sugerida. No
Rio de Janeiro, por exemplo, o preço praticado da
gasolina pode chegar a R$
8,39, assim como no Maranhão.
Veja abaixo a entrevista
completa com o economista Marcelo Simas.
Como avalia o que vem
acontecendo com a Petrobras e a posição tomada pelo governo?
- Na verdade há duas
posições inconciliáveis. A
primeira é que o governo
quer interferir nos preços
por uma questão econô-

CLUBE MONTE LÍBANO
CNPJ/MF nº 34.036.434/0001-63
ELIMINAÇÃO DE TÍTULOS
Comunicamos a eliminação dos títulos de nº 96 – 145 – 1343 – 1485 e 1530 do
nosso Quadro Social. Rio de Janeiro, 22 de junho de 2022.

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 Operação nº 002988/2022, com validade de 60 (sessenta) meses, para a atividade 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.

mica e eleitoral. Econômica porque sabe que o preço do diesel e da gasolina
-- principalmente o diesel
que é nosso modal rodoviário – vai bater diretamente na inflação e nenhum
governo se sustenta com
inflação alta. Ainda mais
um governo que quer se
reeleger. E boa parte dos
apoiadores do governo é
caminhoneiro que depende do diesel. Então o governo fica entre a “escolha
de Sofia”. A outra posição
deste governo é a manutenção do PPI. Isso porque na verdade essa política de preços foi criada
para beneficiar os lobistas
que apoiavam o antigo governo e agora o atual.
O governo tenta vender
para a população que os
aumentos dos combustíveis são uma opção da
companhia, não é isso?
- A Petrobras se enredou numa espiral infernal com essa paridade de
preço internacional que
deixa a companhia amarrada. Hoje, a Petrobras é
uma empresa de interesse
privado que paga altos dividendos: o governo recebe 37% do capital total e
os acionistas estrangeiros
têm quase 45% desses di-

videndos. Em 2021, obteve lucro de R$ 100 bilhões.
O PPI viabiliza a importação de derivados para
os lobistas que apoiam o
governo. A paridade cria
uma janela de possibilidade para os importadores
de derivados. Essa paridade na verdade é suja. É por
isso que vemos eles sempre reclamando de defasagem de preços do diesel e
da gasolina. Se houvesse
um repasse direto de todo
aumento dado no mercado internacional o litro
da gasolina aqui já estaria
na faixa dos R$ 10 ou R$
11. Enquanto isso, as refinarias da Petrobras estão
com capacidade ociosa. A
razão é que assim o governo pode vender essas refinarias por preços baixos.
É o que a gente tem visto
nas refinarias de Salvador
e Manaus e outras que
querem vender.
O objetivo é tentar se
distanciar da Petrobras
para ganhar tempo até as
eleições?
- A Petrobras é forçada a
seguir essa política de preço
(PPI) sob pena de ser processada se não cumprir. Essa legislação foi criada pelo
Congresso Nacional no
governo Temer, mas Bol-

Marcelo Simas: ‘O governo está facilitando
os interesses privados na Petrobras’

sonaro consolidou. Isso é
importante para ele manter
a sua base de apoio. Na verdade, o governo faz um jogo de cena com a Petrobras.
O governo tenta jogar a população contra a Petrobras
para facilitar a privatização
da empresa.
Sabemos que resolver a
questão do PPI depende do
executivo e do legislativo.
--A solução seria alterar
essa legislação. O Brasil

tem uma posição de emergente. Produz petróleo, é
o 8º maior exportador de
petróleo do mundo, mas é
um importador de derivados e que pratica uma política de preços de países
desenvolvidos. Enquanto
isso não for discutido seriamente não haverá solução. A Petrobras só poderá
ter uma política de preço
mais suave quando mudar
a legislação.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ATA DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
Cooperativa de Empregados no Comercio de Minério e Derivados de Petróleo do Estado do Rio de Janeiro - COOPEC MDP-RJ, através de seu Presidente, no uso de suas atribuições Estatutárias previstas no artigo 22 c/c 24,
inciso I do Estatuto Social, convoca a todos os Cooperados para a Assembléia
Geral Extraordinária a ser realizada no dia 02 de Julho de 2022 (sábado), às
10:00hs, em primeira convocação, às 10:30 hs, em segunda convocação e as
11:00 hs em terceira e última convocação, observado para quórum o artigo 25
e seus incisos, a se realizar na Rua Guirareia ,337 – Irajá – Rio de Janeiro – RJ
com a seguinte pauta: I – Alteração de (artigo 30, inciso I do Estatuto Social)
Rio de Janeiro, 21 De Junho de 2022
Celso de Cerqueira
Presidente

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA FINS
INDUSTRIAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EDITAL
O Sindicato da Indústria de Produtos Químicos Para Fins Industriais
do Estado do Rio de Janeiro - Siquirj, pelo presente, convoca seus associados para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que se realizará no
dia 29 de junho de 2022, às 16 horas em primeira convocação e, se não
houver “quórum”, às 16h30 em segunda, com qualquer número de associados, em sua sede social na Avenida Calógeras, 15 – 12º andar – Centro
– Rio de Janeiro – RJ, para discutir e deliberar sobre a seguinte Pauta:
1) Relatório da Diretoria referente ao exercício de 2021; 2) Balanço e respectivo Parecer do Conselho Fiscal. Rio de Janeiro, 22 de junho de 2022.
ISAAC PLACHTA – Presidente.

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.
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PERUGIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF nº 05.078.186/0001-15 / NIRE 33.3.0027357-3
Ficam convocados os acionistas da PERUGIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (“Companhia”) a participar da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada virtualmente ou no endereço Av. José Silva de Azevedo
Neto, nº 200, Bl. 4, Sala, Barra da Tijuca - Rio de Janeiro no dia 23 de junho
de 2022 às 16:00h em primeira convocação, contando com a presença de
todos os acionistas votantes ou às 16:30h em segunda convocação, no
mesmo dia e local, com qualquer número de presentes/participantes, para
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Leitura, aprovação final e autorização para assinatura dos documentos abaixo relacionados: a) Escritura de Compra e Venda da quadra (2.5 SO). b) Opção de Compra da quadra
(2.5 NO) e dos seus (02) dois anexos (Procuração e Minuta da futura ECV,
se houver). c) Opção Condicional de Compra de duas outras quadras (2.4
SE e 2.4 NE) e dos seus (02) dois anexos (Procuração e Minuta da futura
ECV, se houver). d) Procurações para substituir os gravames das Quadras
2.4 SE e 2.4 NE, junto a PMRJ. e) Distrato do Contrato de alienação de
quatro quadras celebrado em 10 de dezembro de 2013. f) Assuntos Gerais.
Sergio Guedes Carneiro - Diretor.
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 104356371.2017.8.26.0506 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

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DO CONDOMÍNIO WIDE RESIDENCES
Ref.: Assembleia Geral Ordinária – Modalidade Virtual
Prezados Condôminos, convocamos os Srs. Coproprietários do
Empreendimento Residencial em construção “WIDE RESIDENCES”,
situado na Avenida José Luiz Ferraz, nº 300, lote 02 do PAL 47003 – Barra
Bonita – Recreio dos Bandeirantes – RJ, para participarem da Assembleia
Geral Ordinária, a ser realizada em formato virtual, no dia 30 de junho
de 2022 (quinta-feira), com início às 18h em primeira convocação com
a presença da metade dos condôminos e às 18h30min em segunda
convocação com qualquer número de participantes, com transmissão
pela plataforma ZOOM para deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: 1. Apresentação Fotográfica da Obra; 2. Andamento da Obra; 3.
Apresentação do Cronograma Físico-Financeiro da Obra; 4. Eleição
de Síndico. O link, Usuário e senha para acesso a reunião foram
enviados para o e-mail de cadastro dos condôminos. Procedimentos
para participação e habilitação dos condôminos e procuradores: 1.
A participação de todos os condôminos é permitida, entretanto, somente
os condôminos quites com suas obrigações contratuais poderão votar e
serem votados; 2. O condômino que não puder participar, poderá indicar
um procurador legalmente constituído, para representa-lo na assembleia,
desde que a procuração seja encaminhada com 5 (cinco) dias úteis antes
da realização do evento para o endereço eletrônico crc@calper.com.br,
a fim de analisarmos e validarmos o referido documento internamente;
3. Considerando o caráter personalíssimo do cargo de Síndico, só
poderá ser votado aquele que for titular, sendo vedada a representação
por mandato para este caso; 4. No dia da assembleia, ao ingressar na
plataforma “Zoom” o condômino deverá preencher os campos obrigatórios,
tais como, nome, e-mail, unidade/bloco, nome e CPF do titular. Caso
o participante seja um procurador, o campo NOME deverá constar o
nome do procurador. 5. Somente um dispositivo por unidade acessará
a plataforma “ZOOM”. 6. Os participantes permanecerão com áudio e
vídeo desligados, sendo estes liberados no momento em que houver o
interesse em falar, se manifestando através da ferramenta “levantar a
mão” ou através do envio de mensagens através da ferramenta Q&A. 7.
Para a participação da assembleia, a construtora orienta que o condômino
utilize uma estrutura adequada de internet e equipamentos que suportem
a transmissão de vídeo e áudio, o uso de internet banda larga ou similar,
assim como o ambiente adequado ao tipo de reunião; 8. O presidente
da assembleia poderá determinar o uso da ferramenta de votação da
Easyvote no decorrer da transmissão, sempre que julgar necessário,
nesse momento todos os participantes deverão acessar a plataforma de
votação, no link constante nesta convocação. Ressaltamos a importância
da participação de todos os coproprietários a esta assembleia,
pois as deliberações tomadas obrigarão a todos. Cordialmente,
C37 Empreendimentos Imobiliários LTDA.

ECONIT AMBIENTAL S/A
CNPJ nº 13.091.720/0001-51 – NIRE 3330029654-9
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1) LOCAL, DIA E HORA: Sede da Econit Ambiental S.A. (“Companhia”),
na Rodovia Amaral Peixoto, nº 4.500 (parte), Baldeador, Niterói/RJ, CEP:
24.140-005, no dia 29 de abril de 2022, às 13:00 horas. 2) CONVOCAÇÃO
E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença
dos acionistas que representam a totalidade do capital social, na forma do
§ 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das
S/A”). 3) MESA: Presidente: Hudson Bonno e Secretário: Ricardo Mota
de Farias. 4) ORDEM DO DIA: a) Tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, e deliberar
sobre o resultado obtido no exercício findo em 31 de dezembro de
2021. 5) PUBLICAÇÕES DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO,
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO DA AUDITORIA:
Jornal “Monitor Mercantil”, às folhas 5/6, datado de 28 de abril de 2022,
nos termos do artigo 289, I, da Lei das S.A. 6) DELIBERAÇÕES: À
unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações: a) Nos termos do
§ 4º, do artigo 133, da Lei das S/A, considerar sanada a inobservância
das exigências constantes das alíneas I, II e III do mesmo artigo, visto
que foi dada a devida publicidade dos documentos aos acionistas antes
da realização desta Assembleia, e que estão presentes todos os acionistas
da Companhia; b) Sem restrições ou ressalvas, aprovar o Relatório de
Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis
relativas ao exercício social findo na data de 31 de dezembro de 2021,
com o respectivo parecer dos auditores independentes; c) Considerando
que o resultado da Companhia foi negativo, apurando-se um prejuízo no
exercício de 2021 no valor de R$ 1.468.674,05 (um milhão, quatrocentos e
sessenta e oito mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinco centavos),
os acionistas resolvem que: (i) O saldo acumulado da Reserva de Lucros,
referente a exercício anteriores, no valor de R$ 423.663,43 (quatrocentos
e vinte e três mil, seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e três
centavos), será destinado a compensar parte dos prejuízos. Desta forma,
o saldo do prejuízo apurado no exercício de 2021 será de R$ 1.045.010,62
(um milhão, quarenta e cinco mil, dez reais e sessenta e dois centavos);
ii) Não haverá constituição de reserva legal ou destinação de lucros. 7)
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente Ata lida e
aprovada pelos presentes, sem quaisquer ressalvas. 8) ASSINATURAS:
Mesa: Presidente: Hudson Bonno; Secretário: Ricardo Mota de Farias.
Acionistas presentes: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A., por seus
Diretores Hudson Bonno e Ricardo Mota de Farias; SCLEL – SOCIEDADE
COMERCIAL DE COLETA DE LIXO E EQUIPAMENTOS LTDA., por seu
Diretor Diego Antunes Brito; e LIMPATECH SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
LTDA., por seu Diretor Walter Guimarães de Moraes Júnior. “Confere com
o original lavrado no livro próprio.” Ricardo Mota de Farias - Secretário
da Mesa. Certidão - Jucerja - Registrada sob o nº 00004953616 em
15/06/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário-Geral.
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VIOS ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
CNPJ nº 43.870.309/0001-45 – NIRE 33.3.0034052-1
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1) LOCAL, DIA E HORA: Sede da Vios Engenharia Ambiental S.A. (“Companhia”), na Rua Santa Luzia, n° 651, 20° andar, parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ,
CEP: 20.030-041, no dia 01 de junho de 2022, às 17:00 horas. 2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da
acionista única que representa a totalidade do capital social, na forma do § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S/A”). 3)
MESA: Presidente: Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Secretário: Ricardo Mota de Farias. 4) ORDEM DO DIA: Exame, discussão e votação acerca das
seguintes matérias: a. Nomeação da empresa especializada GWM Auditores Independentes (“GWM”), inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.989.448/0001-94 e
no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 5.495, com sede na Avenida Rio Branco, nº 173, Grupo 1.101, Centro, Rio de
Janeiro/RJ, CEP: 20.040-007, para a elaboração do Laudo de Avaliação dos bens de propriedade da acionista que serão conferidos ao capital social da
Companhia; b. Apreciação do Laudo de Avaliação elaborado pela GWM; c. Aumento do capital social da Companhia; d. Alteração da denominação social da
Companhia; e. Alteração do objeto social da Companhia, para a inclusão de atividades; f. Em razão dos itens “c”, “d” e “e” acima, alteração dos artigos 1º, 2º
e 4º do Estatuto Social da Companhia; e g. Consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5) DELIBERAÇÕES: À unanimidade e sem ressalvas, foram
tomadas as seguintes deliberações: a. Tomar conhecimento e ratificar a contratação da GWM para a avaliação dos bens de propriedade da acionista que
serão conferidos ao capital social da Companhia; b. Aprovar o Laudo de Avaliação elaborado pela GWM, com base nas demonstrações financeiras da
acionista na data-base de 30 de abril de 2022, segundo o qual os bens que serão conferidos ao capital social da Companhia correspondem, na data-base, ao
valor total de R$ 34.625.731,00 (trinta e quatro milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, setecentos e trinta e um reais). Os bens, que consistem em 1 (um)
imóvel, equipamentos e créditos, estão devidamente discriminados no Laudo de Avaliação, que integra esta Ata como Anexo I; c. Aprovar o aumento do capital
social da Companhia, no valor total de R$ 58.490.000,00 (cinquenta e oito milhões, quatrocentos e noventa mil reais), mediante a emissão de 58.490.000
(cinquenta e oito milhões, quatrocentos e noventa mil) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, conforme o Boletim de Subscrição que
integra esta Ata como Anexo II, observado o seguinte: (i) O valor de R$ 34.625.731,00 (trinta e quatro milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, setecentos e
trinta e um reais) será integralizado nesta data através dos bens de propriedade da acionista discriminados no Laudo de Avaliação elaborado pela empresa
GWM (Anexo I); (ii) O valor de R$ 23.864.269,00 (vinte e três milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e sessenta e nove reais) será integralizado
em moeda corrente nacional, em até 36 (trinta e seis) meses. d. Aprovar a alteração da denominação social da Companhia para VIOS AMBIENTAL S.A.; e.
Aprovar a alteração do objeto social da Companhia, para a inclusão de atividades; f. Em razão dos itens “c”, “d” e “e” acima, fica aprovada a alteração dos
artigos 1º, 2º e 4º do Estatuto Social, que passarão a vigorar com as seguintes redações, respectivamente: Artigo 1º - A VIOS AMBIENTAL S.A. é uma
sociedade por ações, subordinada à Lei nº 6.404/1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), às demais normas aplicáveis e ao disposto neste Estatuto. Artigo
2º - A Companhia tem por objeto social: a) execução de serviços de limpeza pública e particular, compreendendo a coleta e transporte de resíduos domiciliar,
urbano, industrial e especial; b) serviços de varrição de ruas, praças e logradouros públicos; c) operação e manutenção de sistemas de disposição de resíduos
sólidos; d) operação, conservação, manutenção, modernização, ampliação e exploração de serviços públicos de coleta de resíduos em geral; e) construção,
implantação, operação, manutenção, controle e funcionamento de unidades de reciclagem e compostagem de resíduos e de aterro sanitário; f) coleta,
transporte e tratamento de resíduos provenientes dos serviços de saúde; g) recuperação de áreas degradadas; h) recuperação de áreas de deposição
irregular de resíduos; i) implantação, modernização e manutenção de áreas verdes, parques e jardins; j) limpeza e conservação de monumentos e logradouros
públicos; k) locação de máquinas, equipamentos e veículos, sem mão de obra associada; l) consultoria na área ambiental; m) participação, a critério da
Diretoria, em consórcio com empresas congêneres, visando disputar licitações e executar serviços ligados aos demais objetivos deste Estatuto; n) assessoria
empresarial, em atividades-meio, para sociedades controladas, coligadas ou sob controle comum; e o) a realização de serviços e atividades pertinentes e
correlatas. (...) Artigo 4º. O capital social é de R$ 58.500.000,00 (cinquenta e oito milhões e quinhentos mil reais), sendo R$ 34.626.731,00 (trinta e quatro
milhões, seiscentos e vinte e seis mil, setecentos e trinta e um reais) integralizados, e R$ 23.373.269,00 (vinte e três milhões, trezentos e setenta e três mil,
duzentos e sessenta e nove reais) a integralizar, representado por 58.500.000 (cinquenta e oito milhões e quinhentas mil) ações ordinárias nominativas e sem
valor nominal. g. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar conforme o Anexo III desta Ata; h. Autorizar, para todos os
fins e efeitos legais, a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação e formalização das deliberações ora aprovadas,
ficando responsável por providenciar o arquivamento e a publicação de atos societários pertinentes, providenciar eventuais baixas, registros, averbações,
comunicações e demais atos correlatos. Nesse sentido, ficam ratificados todos os atos já praticados pela administração da Companhia com vistas à efetivação
das deliberações ora aprovadas; e i. Por fim, aprovar a lavratura sumariada desta Ata, determinando o arquivamento na Companhia dos documentos que
interessam a esta Assembleia, depois de rubricados pela mesa. 6) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente Ata lida e aprovada pelos
presentes. 7) ASSINATURAS: Presidente da Mesa: Antonio Carlos Ferrari Salmeron; Secretário da Mesa: Ricardo Mota de Farias. Acionista única: VITAL
ENGENHARIA AMBIENTAL S.A., através de seus Diretores, Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Ricardo Mota de Farias. “Confere com o original lavrado no
livro próprio.” Ricardo Mota de Farias - Secretário da Mesa. JUCERJA: Certifico o arquivamento em 14/06/2022 sob o número 00004951526. Jorge Paulo
Magdaleno Filho - Secretário Geral. Anexo III – Estatuto Social - VIOS AMBIENTAL S.A. - Capítulo I – Denominação, Sede, Objeto e Duração: Artigo
1º - A VIOS AMBIENTAL S.A. é uma sociedade por ações, subordinada à Lei nº 6.404/1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), às demais normas aplicáveis
e ao disposto neste Estatuto. Artigo 2º - A Companhia tem por objeto social: a) execução de serviços de limpeza pública e particular, compreendendo a coleta
e transporte de resíduos domiciliar, urbano, industrial e especial; b) serviços de varrição de ruas, praças e logradouros públicos; c) operação e manutenção
de sistemas de disposição de resíduos sólidos; d) operação, conservação, manutenção, modernização, ampliação e exploração de serviços públicos de coleta
de resíduos em geral; e) construção, implantação, operação, manutenção, controle e funcionamento de unidades de reciclagem e compostagem de resíduos
e de aterro sanitário; f) coleta, transporte e tratamento de resíduos provenientes dos serviços de saúde; g) recuperação de áreas degradadas; h) recuperação
de áreas de deposição irregular de resíduos; i) implantação, modernização e manutenção de áreas verdes, parques e jardins; j) limpeza e conservação de
monumentos e logradouros públicos; k) locação de máquinas, equipamentos e veículos, sem mão de obra associada; l) consultoria na área ambiental; m)
participação, a critério da Diretoria, em consórcio com empresas congêneres, visando disputar licitações e executar serviços ligados aos demais objetivos
deste Estatuto; n) assessoria empresarial, em atividades-meio, para sociedades controladas, coligadas ou sob controle comum; e o) a realização de serviços
e atividades pertinentes e correlatas. Parágrafo Único. Quaisquer dos serviços previstos neste artigo poderão ser prestados sob a forma de concessão de
serviços públicos. Artigo 3º - A Companhia, cuja duração será por tempo indeterminado, tem sede e foro na Rua Santa Luzia, nº 651, Pav. 20, Parte, Centro,
Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041, podendo, por deliberação da Diretoria, abrir e instalar sucursais, filiais e escritórios, no Brasil e no exterior. Capítulo II
– Capital Social e Ações: Artigo 4º - O capital social é de R$ 58.500.000,00 (cinquenta e oito milhões e quinhentos mil reais), sendo R$ 34.626.731,00 (trinta
e quatro milhões, seiscentos e vinte e seis mil, setecentos e trinta e um reais) integralizados, e R$ 23.373.269,00 (vinte e três milhões, trezentos e setenta e
três mil, duzentos e sessenta e nove reais) a integralizar, representado por 58.500.000 (cinquenta e oito milhões e quinhentas mil) ações ordinárias nominativas
e sem valor nominal. Artigo 5º - Cada ação ordinária nominativa terá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. As ações não serão representadas
por cautelas, comprovando-se a sua titularidade pela inscrição do nome do acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia. Parágrafo
Primeiro - A Companhia poderá emitir, a qualquer tempo, obedecidas as prescrições legais, ações nominativas ordinárias ou preferenciais, estas sem direito
a voto. Capítulo III – Administração da Sociedade: Artigo 6º - A Companhia terá um Conselho de Administração e uma Diretoria. Parágrafo Único - O
Conselho de Administração e a Diretoria terão os poderes e atribuições conferidos pelas leis aplicáveis, por este Estatuto e pelas normas que venham a ser
estabelecidas pela Assembleia Geral. Seção I – Conselho de Administração: Artigo 7º - O Conselho de Administração será composto por 03 (três)
integrantes, residentes ou não no país, acionistas ou não da Companhia, eleitos por Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato
unificado de 3 (três) anos, permitida a reeleição. Parágrafo Único - Vencido o mandato dos Conselheiros, esse será considerado automaticamente prorrogado
até a ocorrência de Assembleia Geral que eleja novos Conselheiros ou reeleja aqueles em exercício do cargo. Artigo 8º - No caso de vacância de cargo de
Conselheiro, o substituto será eleito pelos Conselheiros remanescentes, vigorando seu mandato até a primeira Assembleia Geral subsequente. Parágrafo
Único - Ocorrendo vacância na maioria dos cargos do Conselho, será convocada Assembleia Geral para proceder à nova eleição. Artigo 9º - O Conselho de
Administração terá um Presidente, eleito pela Assembleia Geral. Parágrafo Primeiro – Nos casos de impedimentos eventuais do Presidente do Conselho, os
demais Conselheiros presentes à reunião escolherão um dentre eles para presidir a reunião. Ocorrendo a vacância do cargo de Presidente, o Conselho de
Administração deverá convocar uma Assembleia Geral, na primeira oportunidade possível, para a escolha de um novo Presidente. Parágrafo Segundo Compete ao Presidente em exercício no Conselho de Administração: a) convocar, por deliberação do Conselho de Administração, as Assembleias Gerais e,
preferencialmente, presidi-las; b) convocar e, preferencialmente, presidir as reuniões do Conselho de Administração. Artigo 10 - As convocações para as
reuniões deverão discriminar a ordem do dia das respectivas reuniões e serão feitas por escrito, mediante entrega pessoal, correio eletrônico ou por fax, aos
Conselheiros nos locais por eles informados à Companhia. Artigo 11 - Das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas atas no Livro de Atas de
Reuniões do Conselho de Administração. Artigo 12 - O Conselho de Administração, que é órgão de deliberação colegiada, instalar-se-á, quando convocado,
com a presença mínima de metade de seus membros, deliberando por maioria de votos, sendo admitida a participação de Conselheiros à reunião via ligação
telefônica, vídeo conferência, ou outra forma de comunicação que permita ao Conselheiro expressar sua opinião aos demais Conselheiros. Artigo 13 - Os
Conselheiros são dispensados de prestar caução e serão investidos em seus cargos mediante assinatura do Termo de Posse lavrado no Livro de Atas de
Reuniões do Conselho de Administração, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da Assembleia que os elegeu, ressalvada a hipótese de, presentes,
assinarem a Ata da Assembleia Geral que os eleger, o que valerá, nesse caso, também como Termo de Posse. Artigo 14 - Compete privativa e exclusivamente
ao Conselho de Administração, sem prejuízo das demais competências previstas neste Estatuto Social e na forma da lei: 1. Fixar a orientação geral dos
negócios da Companhia; 2. Eleger e destituir, a qualquer tempo, os integrantes da Diretoria da Companhia, e fixar-lhes as respectivas atribuições; 3. Convocar
as Assembleias Gerais; 4. Manifestar-se previamente sobre o Relatório da Administração e acerca das contas da Diretoria, propondo à Assembleia Geral a
destinação dos lucros e a distribuição de dividendos; 5. Deliberar sobre: a) a aprovação do orçamento anual da Companhia; b) o levantamento de balanços
semestrais ou em períodos menores, e, com base neles, declarar dividendos; c) a declaração de dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou
de reservas de lucros existentes no último balanço anual, já submetido à Assembleia Geral Ordinária; 6. Autorizar: a) a aquisição, a alienação e a constituição
de ônus reais de bens do ativo não circulante da Companhia em valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); b) a prestação de garantias a
obrigações de terceiros; c) a prestação de garantias em favor da própria Companhia, em valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); d) a
formalização de operações financeiras, de crédito e de financiamento em geral, que excedam ao valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); 7. Propor à
Assembleia Geral aumento ou diminuição do capital social e a forma de subscrição, integralização e emissão de ações; 8. Escolher e destituir os auditores
independentes, que deverão ser devidamente registrados na Comissão de Valores Mobiliários, para realizarem a auditoria das demonstrações financeiras da
Companhia; 9. Fixar, dentro do valor global determinado pela Assembleia Geral, a remuneração individual dos Conselheiros e dos integrantes da Diretoria;
10. Propor o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração do capital próprio, na forma da legislação em vigor, cabendo ao Conselho de Administração
a deliberação de imputá-los ou não à conta de dividendos. Seção II – Diretoria: Artigo 15 - A Diretoria da Companhia será composta por 02 (dois) integrantes,
acionistas ou não da Companhia, todos eles residentes no País, com mandato de 03 (três) anos, permitida a reeleição. Parágrafo Primeiro - Compete aos
integrantes da Diretoria a representação da Companhia e a prática dos atos regulares de gestão que lhes são atribuídos por lei, por este Estatuto e pelas
normas que venham a ser estabelecidas pela Assembleia Geral. Parágrafo Segundo - Os integrantes da Diretoria tomarão posse de seus cargos, dispensados
de prestar caução, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da eleição, mediante assinatura do respectivo termo, lavrado no Livro de Atas das
Reuniões da Diretoria, ressalvada a hipótese de, presentes, assinarem a Ata da Reunião do Conselho de Administração que os eleger, o que valerá, nesse
caso, também como Termo de Posse. Parágrafo Terceiro - Em caso de licença, impedimento temporário ou vacância, caberá ao Conselho de Administração
escolher o substituto do licenciado, impedido ou titular do cargo vago, na primeira reunião que se seguir ao acontecimento. O substituto permanecerá no cargo
até o desimpedimento ou o término da licença do substituído, ou até o final do mandato da Diretoria. Parágrafo Quarto - Vencido o mandato dos integrantes
da Diretoria, este será considerado automaticamente prorrogado até a ocorrência de reunião do Conselho de Administração que eleja novos membros ou
reeleja aquela em exercício. Artigo 16 - A Diretoria administrará a Companhia obedecendo rigorosamente ao disposto neste Estatuto, em especial ao que
reza o seu artigo 17, na legislação aplicável e nas normas que venham a ser estabelecidas pela Assembleia Geral, sendo vedado aos seus integrantes,
isolada ou conjuntamente, a prática de atos em nome da Companhia, estranhos aos seus objetivos. Artigo 17 - Compete à Diretoria: 1. Cumprir as disposições
deste Estatuto e as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração; 2. Além da prática de todos os atos necessários ao funcionamento
normal da Companhia, inclusive a representação em juízo ou fora dele, no país ou no exterior, ainda: a) Mediante a assinatura individual de um de seus
Diretores: a.1.) representar a Companhia perante quaisquer repartições públicas federais, estaduais ou municipais, entidades autárquicas, empresas públicas,
de economia mista e privada; a.2) outorgar procurações “ad judicia” e aquelas que confiram poderes de representação judicial da Companhia, inclusive para
fins de depoimento pessoal; a.3) praticar atos relativos a registro e emissão de documentos relacionados a assuntos trabalhistas, fiscais e alfandegários. b)
Mediante a assinatura conjunta de dois Diretores, ou assinatura de um Diretor em conjunto com um procurador, ou, ainda, assinatura de dois procuradores:
b.1) assumir obrigações em geral, inclusive contratos no Brasil ou no exterior; b.2) realizar operações financeiras, de crédito e de financiamento em geral, que
não excedam ao valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); b.3) Assinar cheques, letras de câmbio, duplicatas, notas promissórias, podendo emitir,
aceitar e endossar; b.4) Movimentar contas correntes da Companhia, receber valores e quantias passando recibo e dando quitação; b.5) Prestar e aceitar
caução, fiança e outras garantias no exclusivo interesse da Companhia, desde que em valor inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); b.6) Contratar
operações de “leasing”; b.7) Adquirir, alienar e constituir ônus reais de bens do ativo não circulante da Companhia, em valor inferior a R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais); b.8) Celebrar contratos de consórcio e de “joint-venture”; b.9) Após autorização expressa do Conselho de Administração: b.9.1) renunciar
direitos quaisquer, inclusive de preferência de subscrição de ações; b.9.2) adquirir, alienar e constituir ônus reais de bens do ativo não circulante da Companhia,
de valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); b.9.3) realizar operações financeiras, de crédito e de financiamento em geral, que excedam ao valor
de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); b.9.4) prestar e aceitar caução, fiança e outras garantias no exclusivo interesse da Companhia, em valores
superiores a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Artigo 18 - Para a prática dos atos a que se refere o artigo anterior, poderão ser outorgadas procurações
pela Companhia, com poderes específicos, mediante a assinatura conjunta de dois Diretores. As procurações outorgadas pela Companhia terão prazo de
validade fixado nos respectivos instrumentos, não podendo esse prazo ser superior a 25 (vinte e cinco) meses, ressalvados os instrumentos que contemplem
os poderes da cláusula ad judicia e as procurações outorgadas no âmbito dos financiamentos de longo prazo de empreendimentos da Companhia ou de suas
controladas, que poderão ter prazo indeterminado. Artigo 19 - A critério da Diretoria, poderão ser abertas e encerradas filiais, sucursais e escritórios em
qualquer local do país ou no exterior. Capítulo IV – Conselho Fiscal: Artigo 20 - O Conselho Fiscal, não permanente, quando instalado na forma da lei, terá
03 (três) integrantes efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, residentes no país, e que preencham os requisitos da legislação aplicável.
Parágrafo Único - O Conselho Fiscal, quando instalado, funcionará até a primeira Assembleia Geral Ordinária que seguir àquela de eleição, e terá as funções
e competência previstas em lei. Capítulo V – Assembleia Geral: Artigo 21 - A Assembleia Geral é o órgão deliberativo da Companhia e reunir-se-á: (i)
ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses subsequentes ao final de cada exercício social, para tratar dos assuntos constantes no artigo 132 da Lei nº
6.404/1976, e (ii) extraordinariamente, sempre que convocada. Parágrafo Único - A Assembleia Geral será, preferencialmente, presidida pelo Presidente do
Conselho de Administração, o qual convidará um integrante do Conselho para secretariar os trabalhos. Artigo 22 - A Assembleia Geral será convocada pelo
Conselho de Administração e, na sua falta, pela Diretoria, e instalar-se-á na forma prevista na Lei. Artigo 23 - Compete à Assembleia Geral deliberar e decidir
sobre todas as matérias e negócios relativos ao objeto da Companhia, tomando as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento.
Parágrafo Único - Além das matérias que por lei e por este Estatuto sejam de competência da Assembleia Geral, compete-lhe, também, fixar as remunerações
globais dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria. Capítulo VI – Exercício Social: Artigo 24 - O exercício social começará em 1º de
janeiro de cada ano e terminará em 31 de dezembro do mesmo ano, coincidindo com o ano civil. Artigo 25 - No fim de cada exercício social, a Diretoria
elaborará as demonstrações financeiras previstas em lei, baseadas na escrituração mercantil da Companhia. Artigo 26 - Do lucro líquido do exercício, serão
destinados: a) 5% (cinco por cento) à constituição da reserva legal, até o limite de 20% (vinte por cento) do Capital Social; b) 5% (cinco por cento) à distribuição
aos acionistas como dividendo obrigatório. Parágrafo Primeiro - A Companhia poderá deixar de constituir reserva legal no exercício em que o saldo dessa
reserva, acrescido do valor das reservas de capital, exceder a 30% (trinta por cento) do capital social. Parágrafo Segundo - Os acionistas poderão deliberar
sobre a distribuição de dividendos inferior ao constante deste artigo, ou a retenção de todo o lucro. Parágrafo Terceiro - A Diretoria poderá propor e a
Assembleia aprovar a distribuição antecipada de dividendos, à conta dos dividendos do exercício. Não havendo distribuição antecipada, os dividendos serão
pagos durante o exercício em que tiverem sido aprovados. Parágrafo Quarto - Os dividendos não reclamados dentro de 03 (três) anos, contados da data em
que tenham sido postos à disposição dos acionistas, prescreverão em favor da Companhia. Capítulo VII – Liquidação: Artigo 27 - A dissolução e liquidação
da Companhia far-se-á de acordo com o que resolver a Assembleia Geral, obedecendo às prescrições legais. Rio de Janeiro/RJ, 01 de junho de 2022.
Antonio Carlos Ferrari Salmeron - Presidente da Mesa. Ricardo Mota de Farias - Secretário da Mesa. Acionista única: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL
S.A. - Antonio Carlos Ferrari Salmeron - Diretor. VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. - Ricardo Mota de Farias - Diretor.
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Aneel reajusta bandeiras tarifárias em até 64%

A

Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel)
aprovou nesta terça-feira o
novo reajuste das bandeiras tarifárias, que incidem
na conta de luz em caso de
escassez hídrica ou qualquer fator que aumente

o custo de produção de
eletricidade. Os aumentos
irão de 3,2% a 63,7%, dependendo do tipo da bandeira.
Os aumentos não encarecerão as contas de
luz porque, desde abril,
a bandeira tarifária está

AGENCIADORES E PUBLICITÁRIOS
RUMO ÀS URNAS
O Sindicato dos Publicitários do Estado do Rio de
Janeiro convoca todos os Associados quites e em
condições de voto, para que compareçam à sede da
Entidade, no dia 27/06/22, das 10:00 às 17:30, para
exercer o seu DIREITO DE VOTO. Na ocasião, estará
sendo eleita a nova Diretoria Executiva, Conselho
Fiscal, Suplentes e Delegados junto à Federação.
EXERÇA o seu Direito.
COMPAREÇA.
Av. Beira Mar, 216 - Grupo 801 - Centro
Rio de Janeiro - RJ - Tel. (21) 3212-4041
sindpubrj@sindpubrj.com.br

OSX BRASIL S.A.
Em REcupERAçãO JudIcIAL
CNPJ/ME: 09.112.685/0001-32
NIRE: 33.3.0028401-0
Companhia Aberta, B3: OSXB3
ATA dA REuNIãO dO cONSELHO dE AdmINISTRAçãO REALIZAdA
Em 29 dE ABRIL dE 2022. I. dATA, HORA E LOcAL: No dia 29 de abril
de 2022, às 14:00, na sede da OSX Brasil S.A. – Em Recuperação Judicial
(“Companhia”), na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, parte, Botafogo, na
Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, CEP 22290-906. II. cONVOcAçãO
E pRESENçA: Convocação dispensada em virtude da presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme o artigo
10, parágrafo quarto, do Estatuto Social da Companhia. Os conselheiros
participaram da reunião por meio de teleconferência, nos termos do artigo
10, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia. III. mESA:
Presidente: Paulo Esteves de Frias Villar; Secretária: Letícia Ventura. IV.
ORdEm dO dIA: Deliberar sobre (i) a nomeação do Presidente e do VicePresidente do Conselho de Administração; (ii) a alteração do Código de
Conduta da Companhia; (iii) a criação e a instalação do Comitê de Auditoria
não Estatutário da Companhia; (iv) a aprovação do Regimento Interno do
Comitê de Auditoria não Estatutário; (v) a eleição dos membros do Comitê
de Auditoria não Estatutário; (vi) a fixação do número de membros da
Diretoria; e (vii) a eleição dos membros da Diretoria. V. dELIBERAçÕES:
Após exame e discussão sobre a ordem do dia, os membros do Conselho
de Administração decidiram, por unanimidade e sem ressalvas: (i) Aprovar,
nos termos do artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, a nomeação de
(a) paulo Esteves de Frias Villar, brasileiro, casado, engenheiro, portador
da carteira de identidade nº 05469249-6 emitida pelo IFP/RJ e inscrito no
CPF/ME sob o nº 806.567.227-20, domiciliado na Cidade e Estado do Rio
de Janeiro, com endereço comercial na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403,
parte, Botafogo, na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, CEP 22290-906,
eleito para o Conselho de Administração pela Assembleia Geral Ordinária
realizada em 29/04/2022, para exercer a função de Presidente do Conselho
de Administração; e (b) Ricardo Bandeira de Gouvea machado, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 2580011-1 emitida
pelo DETRAN/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 344.492.647-20, domiciliado
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Lauro
Müller, nº 116, sala 2403, parte, Botafogo, na Cidade e no Estado do Rio
de Janeiro, CEP 22290-906, eleito para o Conselho de Administração pela
Assembleia Geral Ordinária realizada em 29/04/2022, para exercer a função
de Vice-Presidente do Conselho de Administração; (ii) aprovar a alteração
do Código de Conduta da Companhia, para adequação às disposições
previstas no artigo 31 do Regulamento do Novo Mercado da B3, que terá
a forma e a redação constante do Anexo I à presente ata; (iii) aprovar a
criação e instalação do Comitê de Auditoria não Estatutário da Companhia,
nos termos do seu Estatuto Social e do Regulamento do Novo Mercado da
B3; (iv) aprovar o Regimento Interno do Comitê de Auditoria não Estatutário
da Companhia, em conformidade com o artigo 22 do Regulamento do Novo
Mercado, que terá a forma e a redação constante do Anexo II à presente ata;
e (v) aprovar a eleição dos seguintes membros para compor o Comitê de
Auditoria não Estatutário da Companhia: (a) Adriana Ferreira Farias Sivieri
Arbex, brasileira, casada, head de finanças e controller, portadora da carteira
de identidade nº 29.058.617-3 e inscrita no CPF/ME sob o nº 278.296.848-39,
domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial
na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, parte, Botafogo, na Cidade e no
Estado do Rio de Janeiro, CEP 22290-906, para o cargo de Coordenadora do
Comitê de Auditoria; (b) Ricardo Bandeira de Gouvea machado, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 2580011-1 emitida
pelo DETRAN/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 344.492.647-20, domiciliado
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Lauro
Müller, nº 116, sala 2403, parte, Botafogo, na Cidade e no Estado do Rio de
Janeiro, CEP 22290-906, para o cargo de Membro do Comitê de Auditoria;
e (c) marc Antonio matthiessen Loli, brasileiro, solteiro, administrador,
portador da carteira de identidade nº 22.435.200-5, emitida pelo DIC e
inscrito no CPF/ME sob o nº 121.252.497-74, domiciliado na Cidade e Estado
do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Lauro Müller, nº 116,
sala 2403, parte, Botafogo, na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, CEP
22290-906, para o cargo de Membro do Comitê de Auditoria; Os membros
do Comitê de Auditoria possuem mandato de 1 (um) ano, até a primeira a
Reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia
Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras
referentes ao exercício social de 2022. Os membros ora eleitos tomaram
posse na presente data, conforme termos de posse constantes do Anexo III
à presente ata. (vi) aprovar a fixação da composição da Diretoria em 2 (dois)
Diretores, com base no artigo 13, caput, do Estatuto Social da Companhia;
(vii) aprovar a eleição dos seguintes membros para compor a Diretoria da
Companhia: (a) Thiago meira coelho Lemgruber porto, brasileiro, casado,
engenheiro naval, portador da carteira de identidade nº 020.258.873-7 e
inscrito no CPF/ME sob o nº 111.271.887-71, com escritório na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Lauro Müller, nº 116, sala
2403, Botafogo, CEP 22.290-906, para o cargo de Diretor Presidente; e (b)
Ivan Ribeiro Zarur, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de
identidade nº 4241814-5, emitida pelo SSP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o
nº 667.307.757-34, com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com
escritório na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, Botafogo, CEP 22.290906, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores;
Os membros da Diretoria da Companhia possuem mandato de 1 (um) ano,
até a primeira a Reunião do Conselho de Administração a ser realizada
após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações
Financeiras referentes ao exercício social de 2022. Os membros da Diretoria
ora eleitos tomaram posse na presente data, mediante assinatura de termo
de posse no Livro de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria. Os Diretores
eleitos declaram que possuem as qualificações necessárias e cumprem os
requisitos estabelecidos na Lei nº 6.404/76, na Instrução CVM nº 367, no
Estatuto Social e no Regulamento de Listagem do Novo Mercado para o
exercício de cargo de membro da Diretoria. VI. ENcERRAmENTO: Nada
mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada
pelos conselheiros presentes, pelo Presidente da Mesa e pela Secretária.
VII. cONSELHEIROS pRESENTES: Paulo Esteves de Frias Villar, Fernando
Hermanny, Willian de Mello Magalhães Júnior, Ricardo Bandeira de Gouvea
Machado e Mario Poppe de Miranda Pacheco. Rio de Janeiro, 29 de abril
de 2022. Conselheiros: Paulo Esteves de Frias Villar; Fernando Hermanny;
Willian de Mello Magalhães Júnior; Ricardo Bandeira de Gouvea Machado;
Mario Poppe de Miranda Pacheco. Jucerja nº 4920958 em 27/05/2022.

verde, quando não ocorre cobrança adicional. Os
valores entrarão em vigor
em 1º de julho e serão
revisados em meados de
2023. Segundo a Aneel, a
alta reflete a inflação e o
maior custo com as usinas termelétricas em 2022,

acionadas em momentos
de crise hídrica.
Confira os novos valores
das bandeiras tarifárias:
Bandeira verde: sem cobrança adicional;
Bandeira amarela: +59,5%,
de R$ 18,74 para R$ 29,89
por megawatt-hora (MWh);

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato Intermunicipal Dos Servidores Públicos Federais dos
Municípios do Rio de Janeiro - SINDISEP-RJ, inscrito sob o CNP Nº
29.295.892/0001-87, convoca todos os servidores públicos federais regidos pela lei 8.112/90, dos municípios do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu,
Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias, Cabo Frio, Petrópolis e Teresópolis para Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará no dia
28 de junho de 2022, em primeira convocação as 18:00hs e em
segunda convocação as 18:30hs, em acordo com as disposicões estatutárias, através da plataforma eletrônica , em link que será enviado
para os filiados e disponibilizado na página oficial do Sindicato as
17:00hs. Para deliberar a seguinte pauta: 1) Aprovação de Propositura de ação para suspensão dos efeitos do artigo 3° da IN SGP/SEDGG/ME N° 36/2022; 2)Outros Assuntos de Interesse da categoria.
Diretoria Colegiada do SINDISEP-RJ

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

OSX BRASIL S.A.
CNPJ/ME: 09.112.685/0001-32
NIRE: 33.3.0028401-0
Companhia Aberta, B3: OSXB3
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
EM 10 DE MAIO DE 2022. I. DATA, HORA E LOCAL: No dia 10 de maio
de 2022, às 17:00, na sede da OSX Brasil S.A. (“Companhia” ou “OSX”), na
Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, parte, Botafogo, na Cidade e no Estado
do Rio de Janeiro, CEP 22290-906. II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:
Convocação dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros
do Conselho de Administração, conforme o artigo 10, parágrafo quarto, do
Estatuto Social da Companhia. Os conselheiros participaram da reunião
por meio de teleconferência, nos termos do artigo 10, parágrafo segundo,
do Estatuto Social da Companhia. III. MESA: Presidente: Paulo Esteves de
Frias Villar; Secretária: Letícia Ventura. IV. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre
(i) a alteração do prazo de mandato dos Diretores da Companhia; e (ii) a
eleição de novo membro do Comitê de Auditoria, em razão de renúncia. V.
DELIBERAÇÕES: Em seguida, os membros do Conselho de Administração
passaram ao exame e à discussão da ordem do dia: (i) Em relação ao item
(i) da ordem do dia, em razão da aprovação da alteração do Estatuto Social
da OSX na Assembleia Geral Extraordinária realizada na presente data (10
de maio de 2022), os membros do Conselho de Administração aprovaram,
por unanimidade e sem ressalvas, a alteração do prazo de mandato dos
Diretores eleitos na reunião do Conselho de Administração, realizada em 29
de abril de 2022, de 1 (um) ano para 2 (dois) anos, em consonância com os
novos termos do artigo 8º, do Estatuto Social da Companhia. Desse modo,
os atuais Diretores da Companhia, a saber: (i) Sr. Thiago Meira Coelho
Lemgruber Porto; e (ii) Sr. Ivan Ribeiro Zarur, ambos eleitos na reunião do
Conselho de Administração, realizada em 29 de abril de 2022, passam a ter
mandato de 2 (dois) anos, portanto até a primeira a Reunião do Conselho
de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária que
deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social
de 2023. (ii) Em relação ao item (ii) da ordem do dia, os membros do Conselho
de Administração tomaram conhecimento da renúncia apresentada em 09 de
maio de 2022 pelo Sr. Marc Antonio Matthiessen Loli ao cargo de membro
de Comitê de Auditoria. Em decorrência da renúncia, os membros do
Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas,
eleger para o cargo vago a Sr. Isabela Nazareth Menck, brasileira, divorciada,
administradora, portadora da carteira de identidade nº 25.482.266-6, emitida
pelo SSP/SP, e inscrita no CPF/ME sob o nº 260.610.978-32, domiciliado na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Lauro
Müller, nº 116, sala 2403, parte, Botafogo, na Cidade e no Estado do Rio de
Janeiro, CEP 22290-906, para o cargo de Membro do Comitê de Auditoria.
O membro do Comitê de Auditoria ora eleito para cumprir o mandato em
curso de 1 (um) ano, até a primeira a Reunião do Conselho de Administração
a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre
as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social de 2022. O
membro ora eleito toma posse na presente data, conforme termo de posse
constantes do Anexo I à presente ata. VI. ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada pelos
conselheiros presentes, pelo Presidente da Mesa e pela Secretária. VII.
CONSELHEIROS PRESENTES: Paulo Esteves de Frias Villar, Fernando
Hermanny, Willian de Mello Magalhães Júnior, Ricardo Bandeira de Gouvea
Machado e Mario Poppe de Miranda Pacheco. Rio de Janeiro, 10 de maio
de 2022. Conselheiros: Paulo Esteves de Frias Villar; Fernando Hermanny;
Willian de Mello Magalhães Júnior; Ricardo Bandeira de Gouvea Machado;
Mario Poppe de Miranda Pacheco. Jucerja nº 4946551 em 10/06/2022.

Bandeira vermelha patamar 1: +63,7%, de R$ 39,71
para R$ 65 por megawatthora (MWh);
Bandeira vermelha patamar 2: +3,2%, de R$ 94,92
para R$ 97,95 por megawatt-hora (MWh).
Desde 16 de abril, vigora

no Brasil a bandeira verde,
quando foi antecipado o
fim da bandeira de escassez
hídrica. Segundo o Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS), a bandeira
verde será mantida até dezembro

OSX BRASIL S.A.
Em REcupERAçãO JudIcIAL
CNPJ/ME: 09.112.685/0001-32
NIRE: 33.3.0028401-0
Companhia Aberta, B3: OSXB3
ATA dA ASSEmBLEIA GERAL ORdINÁRIA REALIZAdA Em 29 dE ABRIL
dE 2022. I. dATA, HORA E LOcAL: No dia 29 de abril de 2022, às 11:00, na
sede da OSX Brasil S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), na Rua
Lauro Müller, nº 116, sala 2403, parte, Botafogo, na Cidade e no Estado do
Rio de Janeiro, CEP 22290-906. II. cONVOcAçãO: Edital de Convocação
publicado no Jornal Monitor Mercantil, nos dias 29, 30 e 31 de março de 2022
(i) de forma impressa, respectivamente nas páginas 8, 6 e 18, e (ii) de forma
eletrônica, simultaneamente na página da internet do mesmo jornal, conforme
disposto no artigo 124, inciso II, c/c artigo 289, inciso I, da Lei nº 6.404/76,
bem como divulgado no site da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), no
site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e no site de Relações com
Investidores da Companhia, em 28 de março de 2022. III. puBLIcAçÕES
dE dOcumENTOS: O Relatório da Administração da Companhia referente
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, as Demonstrações
Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e o
parecer emitido pela BKR - Lopes, Machado Auditores, auditores
independentes da Companhia (“Auditores Independentes”), foram, em 28 de
março de 2022, colocados à disposição dos acionistas na sede da
Companhia, disponibilizadas no site da CVM, no site da B3 e no site de
Relações com Investidores da Companhia, bem como foram devidamente
publicados, de forma integral, no Jornal Monitor Mercantil (i) de forma
impressa, em 30 de março de 2022, respectivamente nas páginas 7 a 13, e
(ii) de forma eletrônica, simultaneamente na página da internet do mesmo
jornal. IV. QuÓRum dE INSTALAçãO E pRESENçAS: Acionistas
representando 49,42% (quarenta e nove vírgula quarenta e dois por cento)
do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas constantes no
Livro de Presença de Acionistas, portanto, em quórum superior ao necessário
para a instalação desta Assembleia, conforme previsto no artigo 125 da Lei
nº 6.404/76. Registra-se, ainda, a presença da Sra. Mara Areias Gachet, na
qualidade de representante dos Auditores Independentes da Companhia, e
do Sr. Thiago Lemgruber, na qualidade de Diretor Presidente da Companhia,
conforme artigo 134, § 1º, da Lei nº 6.404/76. V. mESA: Presidente: Paulo
Esteves de Frias Villar; Secretário: Julio Ramalho Dubeux. VI. ORdEm dO
dIA: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e aprovar o
Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas
do parecer emitido pelos Auditores Independentes da Companhia, referentes
ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (ii) Aprovar a destinação do
resultado do exercício social encerrado em 31/12/2021; (iii) Fixar o número de
membros do Conselho de Administração; (iv) Eleger membros para o
Conselho de Administração; e (v) Fixar o montante global anual da
remuneração dos Administradores da Companhia. VII. LEITuRA dE
dOcumENTOS E LAVRATuRA dA ATA: Iniciados os trabalhos da
Assembleia, foi dispensada a leitura pela Mesa do mapa consolidado de
votos proferidos mediante boletins de voto a distância, nos termos do artigo
21, § 4º, da Instrução CVM nº 481, considerando que não foram recebidos
boletins de voto a distância para a Assembleia Geral Ordinária. Em seguida,
o Presidente da Mesa propôs: (i) a dispensa da leitura dos documentos
relacionados às matérias a serem deliberadas, uma vez que foram
previamente disponibilizados, sendo de inteiro conhecimento dos acionistas,
nos termos do artigo 134 da Lei nº 6.404/76; (ii) que as declarações de votos,
protestos e dissidências apresentadas sejam numeradas, recebidas e
autenticadas pela Mesa e fiquem arquivadas na sede da Companhia, nos
termos do artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76; e (iii) a lavratura da presente
ata na forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas,
nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76. A proposta de
encaminhamento do Presidente da Mesa foi aprovada pela unanimidade dos
acionistas presentes. VIII. dELIBERAçÕES: Após exame e discussão da
Ordem do Dia, os acionistas deliberaram: (i) pela unanimidade dos votos
proferidos pelos acionistas presentes, aprovar as contas dos administradores
da Companhia, bem como o Relatório da Administração e as Demonstrações
Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021,
acompanhadas do parecer emitido pelos Auditores Independentes da
Companhia. (ii) pela unanimidade dos votos proferidos pelos acionistas
presentes, diante do resultado positivo de R$ 122.859.605,91 (cento e vinte
e dois milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e cinco reais e
noventa e um centavos) apurado no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2021, aprovar, nos termos da legislação vigente, que o resultado
positivo seja integralmente absorvido pelos prejuízos acumulados da
Companhia. (iii) pela unanimidade dos votos proferidos pelos acionistas
presentes, fixar em 5 (cinco) o número de membros do Conselho de
Administração. (iv) pela unanimidade dos votos proferidos pelos acionistas
presentes, aprovar a eleição dos seguintes membros para compor o Conselho
de Administração da Companhia: (a) o Sr. paulo Esteves de Frias Villar,
brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº
05469249-6 emitida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 806.567.22720, domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço
comercial na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, parte, Botafogo, na Cidade
e no Estado do Rio de Janeiro, CEP 22290-906, para o cargo de Membro do
Conselho de Administração; (b) o Sr. Fernando Hermanny, brasileiro, viúvo,
administrador, portador da carteira de identidade nº 1511332 emitida pelo
IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 226.214.667-53, domiciliado na Cidade
e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Lauro Müller, nº
116, sala 2403, parte, Botafogo, na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro,
CEP 22290-906, para o cargo de Membro do Conselho de Administração; (c)
o Sr. Willian de mello magalhães Junior, brasileiro, casado, administrador,
portador da carteira de identidade nº 33.858.682-9 emitida pelo SSP/SP e
inscrito no CPF/ME sob o nº 216.311.438-40, domiciliado na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Lauro Müller, nº
116, sala 2403, parte, Botafogo, na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro,
CEP 22290-906, para o cargo de Membro do Conselho de Administração; (d)
o Sr. Ricardo Bandeira de Gouvea machado, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da carteira de identidade nº 2580011-1 emitida pelo DETRAN/RJ e
inscrito no CPF/ME sob o nº 344.492.647-20, domiciliado na Cidade e Estado
do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Lauro Müller, nº 116, sala
2403, parte, Botafogo, na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, CEP
22290-906, para o cargo de Membro Independente do Conselho de
Administração; e (e) o Sr. mario poppe de miranda pacheco, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 2.358.031 emitida
pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 288.269.557-20, domiciliado na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Lauro
Müller, nº 116, sala 2403, parte, Botafogo, na Cidade e no Estado do Rio de
Janeiro, CEP 22290-906, para o cargo de Membro Independente do Conselho
de Administração. Os acionistas presentes, por unanimidade, reconheceram
que os Srs. Ricardo Bandeira de Gouvea Machado e Mario Poppe de Miranda
Pacheco, ora eleitos, são qualificados como Membros Independentes do
Conselho de Administração, atendendo assim ao disposto no Regulamento
de Listagem do Novo Mercado da B3 e no Estatuto Social da Companhia. Os
conselheiros eleitos exercerão mandato até a Assembleia Geral Ordinária
que vier a deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, nos termos da
Proposta da Administração da Assembleia. Os membros do Conselho de
Administração ora eleitos serão investidos no cargo mediante o cumprimento
das condições aplicáveis e assinatura do respectivo termo de posse e demais
documentos pertinentes, na forma e/ou no prazo estabelecido na Lei nº
6.404/76, na Instrução CVM nº 367, no Estatuto Social e no Regulamento de
Listagem do Novo Mercado. Os conselheiros ora eleitos declararam em
documentos entregues à Companhia que possuem as qualificações
necessárias e cumprem os requisitos estabelecidos na Lei nº 6.404/76, na
Instrução CVM nº 367, no Estatuto Social e no Regulamento de Listagem do
Novo Mercado para o exercício de cargo de Membro do Conselho de
Administração ou Membro Independente do Conselho de Administração,
conforme aplicável. (v) pela unanimidade dos votos proferidos pelos
acionistas presentes, aprovar a remuneração global anual dos Administradores
da Companhia para o exercício social de 2022, no montante de R$ 3,5
milhões, a ser distribuído conforme deliberação do Conselho de
Administração, nos termos do artigo 11 do Estatuto Social. O Anexo I da
presente Ata contempla Mapa Final de Votação Sintético com os percentuais
de cada um dos votos manifestados e abstenções em relação a cada item da
Ordem do Dia desta Assembleia. IX. EScLAREcImENTOS: Fica registrado
que, para a realização desta Assembleia, a Companhia adotou os cuidados
recomendados pelas autoridades sanitárias em relação à pandemia da
Covid-19. X. ENcERRAmENTO: Nada mais havendo a tratar, deram por
encerrada a Assembleia, depois de lavrar a presente ata que, lida e achada
conforme, foi devidamente assinada pelo Presidente, Secretário e acionistas
presentes. Certifico que a presente é cópia fiel da Ata de Assembleia Geral
Ordinária da OSX Brasil S.A. – Em Recuperação Judicial, realizada em 29 de
abril de 2022, às 11:00, assinada por todos e lavrada em livro próprio. Rio de
Janeiro, 29 de abril de 2022. mesa: paulo Esteves de Frias Villar - Presidente;
Julio Ramalho dubeux - Secretário. Jucerja nº 4934336 em 08/06/2022.

