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Problema social só seria tratado a
partir da Revolução de 30. Por Felipe
Quintas e Pedro A. Pinho, página 2

Diversificar, privilegiando as empresas
mais líquidas, recomendam especialistas
como Werner Roger, página 8

Assistência à saúde universal
pouparia 1/3 das vidas na pandemia.
Por Marcos de Oliveira, página 3

Nova ministra
argentina quer
mudanças no
acerto com FMI
O governo da Argentina reitera seu compromisso com o programa de dívida com o Fundo
Monetário Internacional (FMI) e
levanta a possibilidade de modificações nas metas quantitativas
para os próximos trimestres, disse
nesta terça-feira a nova ministra
da Economia, Silvina Batakis.
“Decidimos fazer esse acordo como argentinos e temos que
cumpri-lo, olhando as metas em
cada revisão. Haveria algumas
modificações nessas metas trimestrais porque o mundo está
mudando”, disse Batakis à rádio
local El Destape Radio.
A nova ministra garantiu que
as metas quantitativas para o segundo trimestre contempladas no
Programa de Ampliação de Facilidades (EFF) com o FMI foram
cumpridas, mas que o cumprimento dessas metas será complexo a partir do segundo semestre.
“O segundo trimestre do ano
acabou, e o segundo semestre é
muito complexo, há muitos vencimentos fortes”, disse Batakis.
“Temos que ser realistas, as
tensões vão existir e temos que
trabalhar em conjunto com este
programa econômico e garantir
que sejam feitos os ajustes necessários para que a população possa
melhorar as condições de vida”,
acrescentou.
A ministra comentou que vai
manter conversações com técnicos
do FMI para abordar o andamento do atual programa financeiro,
com o qual a Argentina pretende
resolver uma dívida de US$ 44,5
bilhões. O País também mantém
conversas com o Clube de Paris.
A ministra tocou no problema
da inflação na Argentina, comentando que a solução definitiva não
será no curto prazo. “Não vamos
reduzir a inflação a um dígito no
curto prazo, é uma questão de
longa data na Argentina. Para isso precisamos que nossa estrutura
produtiva cresça. As expectativas
são a coisa mais difícil de modificar, e é isso que estamos aqui para, trazer a certeza de que começa
a haver um caminho de queda da
inflação”, enfatizou.
Batakis defendeu na segunda-feira o uso de vários instrumentos para combater a inflação, entre
os quais citou o aumento da taxa
de juros e a correção do déficit
fiscal. “A solvência do Estado é o
mais importante. O equilíbrio das
contas públicas é necessário para
melhorar a vida das pessoas”, especificou, de acordo com a agência de notícias Xinhua.

Apenas 2 em 10 IPOs ficaram
acima do Ibovespa desde 2017
Menos da metade valorizou depois do lançamento
Por Gilmara Santos,
especial para o Monitor

O

desempenho das empresas oferta pública
inicial de ações (IPO,
na sigla em inglês) desde 2017 na
Bolsa brasileira faz parte de levantamento realizado pela Research
da Guide Investimentos. De acordo com o estudo, das 86 empresas
que estrearam na B3 desde então,
45% apresentam retorno positivo
no período. Além disso, a pesquisa também mostra que o retorno
médio ao fim do período de lock-up (4,4%) é inferior ao desempenho médio no primeiro dia de
negociações (5,2%).
Fernando Siqueira, head de research da Guide Investimentos,
explica que o desempenho é inversamente correlacionado ao número de ofertas: anos com muitas
ofertas normalmente geram resultados piores no futuro. De acordo
com Siqueira, a performance da
maioria das ofertas no primeiro
dia de negociação foi positiva,
assim como a performance até o
fim do período de lock-up (nor-

malmente 45 dias).
“Desde 2017, tivemos 86 IPOs
na B3. Destes, apenas 18 apresentaram desempenho acima do Ibovespa e 20 tiveram desempenho
positivo (ação está acima do nível
do IPO)”, comenta o representante da Guide. Ele explica que,
em tempos de bull market, é normal ver um aumento no número
de ofertas. “A precificação é mais
alta, e isto aumenta o interesse
das empresas em listar suas ações.
Além disso, o fluxo de investidores para a Bolsa também gera uma
busca maior por novas oportunidades de investimento”, avalia.
“Entre tantas ofertas, como
imaginável, a qualidade das empresas apresentou uma maior variação, com empresas que nem
lucro haviam obtido à época, e em
sua maioria a preços acima do que
havia sido considerado posteriormente como justo pelo mercado,
sendo um exemplo do comportamento típico de momentos de euforia”, complementa Siqueira.
O levantamento mostra que os
IPOs tiveram desempenho inferior ao do Ibovespa em sua maio-

ria. O único ano de exceção foi
2018, onde todas as empresas que
fizeram IPO tiveram bom desempenho. Vale lembrar que aquele
foi um ano particularmente ruim
para a Bolsa, com greve dos caminhoneiros e eleições deixando
uma janela curta para ofertas.
O oposto foi observado em
2020 e 2021. Muitas empresas fizeram ofertas de ações, particularmente após o segundo semestre
de 2020, quando as Bolsas mundiais apresentaram fortes altas
impulsionadas por juros baixos
e injeção de dinheiro por parte
de diversos governos, mas o desempenho destas ofertas foi majoritariamente negativo. “Neste
período, Vale e Petrobras tiveram
um desempenho melhor, porque
minério de ferro e commodities
estavam com bom preço”, diz.
De acordo com levantamento
da Guide, entre 2017 e 2021, o
Ibovespa teve retorno anualizado
de 12% ao ano. No mesmo período, as ações da Vale tiveram retorno de 33%; Petrobras, 20%; Itaú,
8%; Bradesco, 7%; e Banco do
Brasil apresentou retorno de 5%.

10 melhores e 10 piores IPOs desde 2017
(retorno anualizado desde o lançamento)
Melhores performances vs. Ibovespa
Ticker

Companhia

Retorno

Piores performances vs. Ibovespa
Ticker

Companhia

Retorno

Greve no BC
acaba com
promessa de
aumento
Após três meses de greve, os
servidores do Banco Central (BC)
decidiram, em assembleia realizada nesta terça-feira, encerrar a
paralisação. Segundo a categoria,
o movimento atendeu a parte dos
objetivos, como atrair a atenção
para a reestruturação da carreira e
a criação da Retribuição por Produtividade Institucional (RPBC).
No início do mês passado, apesar de reivindicar reposição das
perdas inflacionárias nos últimos
anos, que chega a 27%, os servidores aprovaram a contraproposta de 13,5%.
Os servidores voltarão ao trabalho, mas pretendem continuar
o movimento com operações padrão, para tornar mais lentos projetos internos. Foram realizados
atos nacionais pela valorização da
carreira de Especialista. Novas atividades de mobilização e protesto
já estão sendo debatidas no âmbito da categoria e serão divulgadas
e efetivadas ao longo das próximas semanas.
Por meio da assessoria de imprensa, o BC informou que a divulgação de estatísticas será retomada gradualmente. Ainda não
há definição de datas, que serão
comunicadas com cerca de 24
horas de antecedência.
Os funcionários do BC ficaram em greve de 1º de abril até
esta segunda-feira, último dia possível para a entrada em vigor de
aumentos salariais neste ano. Pela
Lei de Responsabilidade Fiscal, o
Congresso precisaria ter aprovado, até 30 de junho, reajustes que
repusessem perdas com a inflação.

VAMO3

Vamos

71%

ENJU3

Enjoei

-70%

RRRP3

3R Petroleum

54%

ESPA3

EspaçoLaser

-69%

INTB3

Intelbras

50%

MBLY3

Mobly

-69%

VITT3

Vittia

39%

BRIT3

Brisanet

-69%

GNDI3

GNDI

38%

CLSA3

ClearSale

-67%

COTAÇÕES

CBAV3

CBA

37%

NINJ3

GetNinjas

-66%

ORVR3

Orizon

35%

ONCO3

Oncoclínicas

-63%

Banco Inter

29%

WEST3

Westwing

-62%

LWSA3

Locaweb

17%

OPCT3

OceanPact

-61%

SBFG3

Grupo SBF

15%

IFCM3

Infracommerce

-60%

Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

BIDI4

Performance dos IPOs desde 2017

ÍNDICES

Ano
Nº de IPOs
Acima
Abaixo
				
2017
2018
2020
2021

9
3
5
27

2
3
2
3

R$ 5,3899
R$ 5,6000
R$ 5,5336
R$ 0,8027
R$ 310,13

7
0
3
24

Performance
anualizada vs. Ibovespa
-9,00%
22,50%
-14,40%
-26,30%
Fontes: Bloomberg, B3 e Guide

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

0,59% (junho)
0,52% (maio)
1,11%
0,71%
13,25%
0,63% a.m.
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ReflexõesparaTeoriadoEstadoNacional:questãonacionalnacolônia
Por Felipe Quintas
e Pedro Augusto
Pinho

“E

ntre os retirantes passou
um da Serra
do Martins, Rio Grande do
Norte, com mulher, seis filhos e dois cunhados, cada
um destes com quatro filhos e mulher. Tipo acabralhado, alto, corpulento, de
topete caído sobre a testa
como crista de peru. Já vinha muito roto o seu chapéu de couro. A camisa e a
ceroula já não tinham mais
cor” (Manoel de Oliveira
Paiva, Dona Guidinha do Poço, 1952).
Já faz tempo que a questão nacional saiu da pauta
política brasileira. Quando
surge em eleições, no exterior, logo se a rotula de
fascismo, extrema direita,
se possível até nazismo, como se questão nacional se
confundisse com questão
de etnia. Porém, no Brasil,
estas questões se misturam,
e até entreguistas notórios
se embrulham na bandeira
brasileira. Porque é muito
difícil, na população miscigenada como a brasileira,
tratar de etnia, que não seja para escravizar os índios
aos interesses de Organizações Não Governamentais
(ONGs), mantidas por capital estrangeiro.
Se nosso leitor percorrer
os mais divulgados autores
de teorias sobre o Brasil,
após o suicídio de Getúlio
Vargas – Hélio Jaguaribe,
Raymundo Faoro, Carlos
Guilherme Mota, José Honório Rodrigues, Sérgio Buarque de Holanda – certamente encontrará a palavra
nacionalista acompanhada
de adjetivo: populista, radical, autoritário, enquanto liberal, quando é qualificado,
sempre aparece “democrático”.
Evidente que há razão e
sentido para isso; algumas
vezes até inconsciente pelo
autor. Ficam-se associados,
substantivo a adjetivo, como se constituíssem uma só
unidade. Ninguém exclama:
grandessíssimo amigalhaço!
Grandessíssimo vem sempre com agressão: fdp!
No período formalmente
colonial, até 1807, muitas
manifestações autonomistas ocorreram. Algumas
foram marcantes, principal-

mente aquelas que uniram
brasileiros contra invasores
estrangeiros: franceses e
holandeses.
O historiador baiano
Affonso Ruy (1893–1970)
afirma que “os dois primeiros séculos de sujeição à
Coroa (portuguesa) criaram
um ambiente de animosidade entre os prepostos do
rei e os povoadores da terra, num jogo de interesses
colidentes” (A Primeira Revolução Social Brasileira 1798,
Laemmert, RJ, 1942).
Completava-se, ao fim do
século 17, o ciclo de ocupação com o aparelhamento do
Estado para administração
da colônia: as Forças Armadas e os institutos fiscais e judiciários para protegerem das
cobiças externas e internas o
desfrute do Brasil.
Gregório de Matos
(1636–1696), poeta satírico,
define seu sentimento nesta
quadra:
“Adeus Povo, adeus Bahia,
digo, canalha infernal,
Que os brasileiros são
bestas e estarão trabalhando
Toda vida para manterem
maganos de Portugal”.
Deste sentimento surgiu
exacerbado regionalismo,
com ideias de pátria, embora aponte Ruy que “a parte
(vinha) antes do todo, o interesse regional, do geral”.
Explodem no Maranhão,
em 1684, em Olinda e Recife (1705), na Bahia (1711),
Minas Gerais (1720), “homens de cor”, em 1774, novamente mineiros, em 1789,
e no Rio de Janeiro (1794).
Em 1801 irrompe “novo
braseiro” que culmina na
Insurreição Pernambucana
de 1817.
Paralelamente a estas insurreições, unem-se brasileiros
(índios, mestiços, negros e
descendentes de imigrantes)
contra invasões estrangeiras.
A primeira iniciativa foi
francesa, no verão de 1554,
com a viagem secreta de Nicolas Durand de Villegagnon
à região de Cabo Frio, no
sudeste do Brasil, onde seus
compatriotas praticavam escambo com índios tamoios.
Prosseguiu com o próprio
Villegagnon, que retornou
no ano seguinte e, na atual
ilha de Villegagnon, fundou a
França Antártica e construiu
o Forte Coligny, para garantir
a segurança da colônia.
Os franceses mantiveram
boa relação com os tamoios
– indígenas que habitavam
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nas proximidades – e contaram com a ajuda deles para
obter comida e água para
sobrevivência. Com a ausência de Villegagnon, que
retornara à França por acusações de origem religiosa
(católicos e huguenotes),
Mem de Sá, governador-geral do Brasil, organizou a
expedição militar para conquistar a França Antártica.
Em março de 1560, o ataque resultou na destruição
do Forte Coligny. Muitos
franceses fugiram e passaram a viver na mata. A presença francesa na região se
estendeu até 1567, e foi necessário monitoramento do
território para que se efetivasse o domínio da Baía
de Guanabara. Expulsos os
franceses, os portugueses
fundaram a cidade de São
Sebastião do Rio de Janeiro,
atualmente Rio de Janeiro.
A luta contra os franceses
uniu portugueses e índios.
A mais icônica foi contra a Holanda, iniciada na
Bahia, porém mais relevante quando estabelecida em
Pernambuco. As invasões
holandesas foram motivadas pelo interesse no controle do negócio açucareiro
e por conta da rivalidade
entre as potências ibéricas
(Espanha e Portugal) e a
Holanda. Em 1624, ocorreu o primeiro ataque dos
holandeses contra a capital
do Brasil, a cidade de Salvador (Bahia). Após um
ano, foram expulsos, mas
retornaram, em 1630, conquistando Olinda (Pernambuco) e aqui permaneceram
até 1654.
As duas batalhas ocorridas,
em 18 e 19 de abril de 1648
e em 19 de fevereiro de 1649,
no morro dos Guararapes,
em Recife, Capitania de Pernambuco, são impropriamente designadas de luta do Reino
Portug uês contra Holanda,
então “República Unida dos
Países Baixos”, principal potência capitalista da época. Este episódio é, simbolicamente,
o marco oficial do surgimento
do Exército Brasileiro. Porque
a população, brasileiros índios
e negros, com descendentes
portugueses, senhores de terras e engenhos, comerciantes,
homens e mulheres, irmanados na defesa de suas propriedades, de sua forma de
expressão, sua cultura, foram
quem derrotaram os estrangeiros.
Portugal recém saíra do

domínio espanhol (1640) e
D. João IV ainda buscava
se firmar no poder, enfrentando diversas oposições
mesmo em Portugal. Consequentemente, holandeses
em Pernambuco não estavam na sua lista de prioridades. Foram brasileiros que
venceram aquela potência
colonial.
A chegada da família real
portuguesa ao Brasil, em novembro de 1807, trazendo a
Corte, mudando a condição
de colônia para a de Reino
Unido, arrefeceu o sentimento nativista, o desejo de
independência. Pode-se entender a Revolução Pernambucana de 1817 mais como
ideológica do que na linha
da independência. Ocorria
uma das incontáveis crises
do capitalismo naquele início
do século 19. A abertura dos
portos para exportação não
resolvera o problema do excedente exportador do Nordeste, até pela recuperação da
economia portuguesa entre
1814–1815.
Também a questão da
mão de obra escrava, como
reserva, fica cada vez mais
onerosa, dando maior relevo
à economia de subsistência,
e com deslocamento para
centros urbanos da crescente população nordestina, o
fenômeno da carestia passa
a ser constante. Vimos que
a estrutura da administração
colonial favorecia apenas o
ganho português, deixando
no Brasil o mínimo para os
dispêndios locais. E ainda
havia conflito de interesses
entre Pernambuco e o Rio
de Janeiro, a nova sede do
poder.
Glacyra Lazzari Leite,
A Insurreição Pernambucana de 1817 (Brasiliense, SP,
1984), chama atenção para os diversos estamentos
sociais: padres, militares,
comerciantes, profissionais
liberais, unidos pelo “sentimento republicano”, que os
levaram a buscar apoio nos
Estados Unidos da América
(EUA), que se fizeram participantes com a designação
de Joseph Ray para cônsul-geral dos EUA em Recife.
Porém, ainda que reticentes ao apoio inglês – monarquia e com estreitas ligações
com Portugal – também
oficiaram a Hipólito José
da Costa, jornalista editor
de O Correio Braziliense, em
Londres, para intermediar a
causa republicana junto ao
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governo britânico. Escreve
a professora Glacyra Leite
que “o máximo que se pretendia da Inglaterra era que
não tomasse abertamente o
partido de Portugal”.
O ideário rebelde dos
insurretos de 1817 não ia
além da república, ou seja,
não garantia a emergência
da questão social; prevalecia
o liberalismo, o respeito aos
bens privados, onde se encontravam os escravos. Daí
os colocarmos dentro da
questão nacional.
O que leva Portugal a
promover a independência
do Brasil, o que então deveria dar por finda a questão nacional? Para resposta
buscamos a análise de Sheila de Castro Faria (A Colônia
Brasileira – economia e diversidade, Editora Moderna, SP,
1997).
Com a vinda da família
real, chegaram também no
Brasil muitos portugueses,
não apenas ligados ao aparelho administrativo, mas
com interesse de aproveitar
os eventuais negócios que
por aqui surgiriam. O levantamento da população que o
médico português Roberto
Jorge Haddock Lobo fez,
em 1849, a pedido do ministro da Justiça do Império,
Eusébio de Queiroz Matoso
Câmara, para a área da capital do Império (Município
Neutro), no espaço entre os
atuais bairros do Estácio ao
da Glória, indicou a existência de 3.042 pessoas.
Destas, a grande maioria, 41,2%, era constituída
de escravos africanos; em
seguida viriam os brasileiros, mas destes 410 eram
escravos, reduzindo a população de brasileiros livres
e libertos a 19,1%, inferior
à dos estrangeiros, 26,2%,
quase integralmente constituída de portugueses, cerca de 780 contra os 582
brasileiros
(google.com/
search?client=firefox-b-d&
q=Haddock+Lobo+e+o+
recenseamento+do+Rio+d
e+Janeiro+de+1849).
Escreve a historiadora
Sheila Faria: “Mesmo que a
entrada de um contingente
populacional vindo com a
corte portuguesa ao Brasil
(alguns com certas posses
ou influência política) tenha
permitido modificação na
composição da elite econômica colonial, seus pressupostos básicos não foram
alterados”. “O único dado

a causar certa apreensão
nos homens que tinham interesses no Brasil foi o de
que nos Tratados de 1810
(como ficaram conhecidos
os tratados entre Portugal e
Inglaterra) havia uma cláusula na qual se previa a abolição do tráfico africano de
escravos. O tráfico, estava
evidente para as pessoas da
época, era fundamental para manter o sistema escravista, principalmente num
momento de expansão da
atividade agrária para exportação”.
O processo de Independência de 1822 não produziu mudanças nas áreas
sociais e culturais, “teve um
certo peso no funcionamento da economia” (Sheila Faria), e, como se observa
na estatística de Haddock
Lobo, deixava de fora mais
da metade da população
brasileira. A Independência
configurou-se como uma
revolução abortada, em que
os projetos abolicionistas,
sociais e desenvolvimentistas de José Bonifácio de
Andrada e Silva, apoiados
irrestritamente pela Imperatriz Consorte Maria Leopoldina, foram derrotados
pela orquestração estrangeira, notadamente britânica,
junto às oligarquias nacionais, que não estavam interessadas na realização do
ideário nacionalista, mas no
recebimento de comissões
e prebendas mesmo que às
custas da dignidade do povo brasileiro.
O exílio na França de José Bonifácio, que lá viveu
dos 61 aos 66 anos, não foi
mais grave do que a condenação de grande parte
da população à escravidão,
ao analfabetismo e a todo
tipo de abandono e desalento, que somente viriam a
ser entendidos pelo Estado
como questão de política, e
não de polícia, a partir da
Revolução de 1930. A questão nacional, com suas implicações na questão social,
apenas começa a ser tratada
por José Bonifácio e já o leva ao exílio.
No próximo artigo desta
série de Reflexões, trataremos da questão nacional no
Brasil formalmente independente.
Felipe Maruf Quintas é cientista
político.
Pedro Augusto Pinho é administrador
aposentado.
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SUS poderia ter salvado
338 mil norte-americanos

S

e os Estados Unidos operassem sob um sistema de
saúde universal, mais de 338 mil norte-americanos
poderiam ter sido salvos entre o início da pandemia e
meados de março de 2022, informou recentemente o
portal Kaiser Health News (KHN). Os cuidados de saúde
universais teriam ajudado a abordar as condições subjacentes e preexistentes que contribuíram para as mortes
relacionadas à Covid, informou o KHN, citando um novo
estudo publicado pela Academia Nacional de Ciências dos
EUA. É quase um terço do total de mortes relacionadas
à Covid nos EUA, que já atingiram o número de 1,02
milhão de falecimentos.
No Brasil, temos o caso recente da atriz Guta Stresser
que divulgou estar com esclerose múltipla, fazendo o
tratamento no SUS: “São remédios raros, difíceis de encontrar e caros. É superimportante que as pessoas saibam
que não é porque eu sou a Guta Stresser que eu consegui
o remédio do SUS que é caríssimo. Não!”

Filha da Dilma
Em 2015, muito antes de Luciano Hang ser unha e
carne com Bolsonaro, a deputada bolsonarista Carla
Zambelli afirmou que “essa loja é da filha da Dilma (…).
E eu fico impressionada como os filhos de presidentes no
Brasil ficam milionários e se tornam grandes empreendedores. (…) E o mais interessante disso tudo é chamar de
Havan, a loja, né, com uma Estátua da Liberdade ao lado.
Quer dizer que é chamar a gente de idiota, né? Estátua da
Liberdade com um símbolo que lembra Cuba. (…) Olha
para onde está indo seu dinheiro: lavagem de dinheiro.”
(segundo o livro Bolsonaro e seus seguidores: 1.560 frases, de
Walter Barretto Jr., Geração Editora)
Hang, o verdadeiro dono da rede de lojas de produtos
de baixo custo, é considerado o 10º brasileiro mais rico,
com uma fortuna estimada pela Forbes em US$ 4,8 bilhões, um salto de 78% em apenas 1 ano. Conhecido como
“Véio da Havan”, ele estreou na relação da revista norteamericana em 2019, ano em que Bolsonaro foi empossado
na Presidência.

Grandes empreendedores
A deputada tem razão ao falar dos filhos de presidentes no Brasil que se tornam grandes empreendedores. O
senador Flávio Bolsonaro, o 01, comprou uma mansão de
R$ 6 milhões; Jair Renan, o 04, está sendo investigado pela
Polícia Federal por suspeita de tráfico de influência.

Rápidas
Nesta quinta-feira, o grupo de networking BNI Fiduciam se reunirá em formato presencial no Clube Militar,
às 7h. Interessados podem fazer contato pelo Instagram
@bnifiduciamrj *** No dia 13, a especialista em aromateria Fabi Corrêa ministra aula com a nutricionista Rachel
Faria, às 13h30, pelo perfil @fabicorrea.oe e no Youtube.
O tema é bem-estar da mulher e como os óleos essenciais podem contribuir no processo de emagrecimento ***
Capoeiristas do Rio de Janeiro terão o retorno presencial
do Encontro Nacional de Bambas, de 11 a 16 de julho, às
18h, na Lona Cultural João Bosco. Inscrições: mestrejagunço.com.br *** A Divisão de Teatro da Uerj está com
inscrições para bolsistas pró-cultura (área de produção e
comunicação) dos espaços culturais da Universidade, até
12 de julho. Detalhes: instagram.com/teatrosuerj

Economista: Medo é o mesmo sentimento que se tem do desconhecido

P

or que as pessoas
têm tanto medo
de investir? O economista Fabio Louzada,
analista CNPI, explica que
simplesmente as pessoas
têm medo do desconhecido. “Algumas tiveram péssimas experiências passadas,
receberam más indicações
de investimentos ou acompanharam a triste história
do parente ou amigo que
aplicou em ações uma vez
na vida e perdeu dinheiro”,
diz ele.
Na opinião do economista, para superar o medo e virar a chave, nada
melhor do que adquirir
conhecimento. “No Brasil existe um histórico de
pessoas que perderam dinheiro com maus investimentos. Na maioria dos
casos, são exemplos de investidores que adquiriram
ações da Vale e da Petrobras - e quem investiu nas
duas perdeu dinheiro na
crise de 2008 ou crise do
subprime, originada nos
Estados Unidos. Isso gerou uma onda de receios
na população, mas também, não é para menos.
Quem saiu no prejuízo, tirou o dinheiro da bolsa e
ainda disse para os outros
não entrarem nessa que
‘é roubada’ ”, exemplifica
Louzada.
Fabio Louzada possui
graduação em Gestão Financeira pela FGV, pósgraduação em Finanças, Investimentos e Banking e em
Liderança, Inovação e Gestão pela PUC-RS. É membro da Comissão de Educação da Planejar - Associação
Brasileira de Planejadores
Financeiros. Abaixo outras
reflexões do economista
sobre o assunto.

prar imóveis a investir em
fundos imobiliários (FII),
pois enxergam na aplicação predial um dos investimentos mais seguros e
rentáveis do mercado. Na
verdade, esse é um mito
- muito pela questão de o
imóvel ter um risco camuflado, o que não existe nas
ações e no FII.
Os imóveis não têm o
que chamamos de marcação a mercado, ou seja, uma
avaliação diária do valor de
venda do ativo, que leva em
consideração, entre outros
fatores, oferta e demanda.
Só se tem uma estimativa
de valor do seu imóvel no
dia que resolve vender, o
que muitas vezes acontece
em situações de aperto financeiro.
Na emergência da venda, o preço é derrubado e
o investidor sai perdendo.
Por isso, vale mais a pena o
fundo imobiliário, em que a
gestão é feita por um profissional. O gestor é
quem vai negociar com
os locatários, analisar a região para saber se vale a pena comprar ou vender um
imóvel, determinar o quão
vantajoso é manter um imóvel no portfólio, analisar todo o terreno.
No FII a gestão é feita
por um expert, alguém que
tem todo um estudo e uma
equipe por trás para garantir a rentabilidade do fundo.
Sem falar que o investidor
não tem gastos com Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), manutenção,
condomínio ou cartório.
Tudo está incluído na cota,
sem riscos cegos e dor de
cabeça no planejamento sucessório.

Fundos imobiliários

Os analistas não se esforçam para trazer uma linguagem mais clara sobre investimentos. Usam muitos

Os investidores mais
antigos preferem com-

Viés técnico do mercado

EDITAL PARA CONSTITUIÇÃO DE COOPERATIVA DE CONSUMO.
O presente Edital convida vendedores, representantes, propagandistas,
consultores comerciais e gestores de qualquer ramo econômico do Estado do Piauí, para participar de reunião pré-constituição de cooperativa de consumo a ser realizada no dia 17 de julho de 2022, na Rua Arlindo Nogueira nº 536, sala 203, Centro, Teresina/PI, CEP 6400-290, com
início às 08:00h em primeira chamada, 09:00h em segunda chamada e as
10:00 em terceira e última chamada. Os interessados deverão levar documentação pessoal necessária em conformidade com a Lei 5.764/71, Lei
10.406/02 e Lei nº 8.934/94, quando no ato da fundação haverá formação de chapas, candidatura, eleição e posse para o primeiro mandato.
Dra. Fátima Teixeira Martins – OAB/RJ 110.270.
Presidente da Comissão pré-fundação. Teresina/PI, 06 de julho de 2022.

termos em inglês e acabam
distanciando o cliente, que
acha a compreensão do tema muito difícil. Tem muito
investidor que quando está
com o profissional de investimentos fica só concordando com tudo, mas por
dentro, não está entendendo nada.
Poupança
A palavra poupança é
muito confundida com o
produto poupança. É preciso educar a população,
criar o senso de que o hábito de poupar é uma coisa, aplicar na poupança é
outra. Lembre-se: o verbo
poupar vem de você guardar dinheiro.
Sobre a caderneta de
poupança, que tal substituir
pelo hábito de investir em
produtos financeiros mais
rentáveis?
Falta de confiança
Confiança é a chave de
tudo, principalmente quando precisamos do suporte de um profissional para
tratar de assuntos que não
dominamos. Por exemplo,
quando você está doente,
confia na orientação do seu
médico, certo? No mercado
de investimentos a lógica é
a mesma. O problema é que
muitas pessoas tiveram experiências desanimadoras
no passado, principalmente
com a figura do gerente do
banco - afinal, ele está do
lado do banco ou do correntista?
A boa notícia é que o
mercado está mudando. Os
bancos estão atualizando
suas políticas para melhor
atender o correntista - cada
vez mais bem-informado
sobre finanças - de forma
transparente e com indicações assertivas de investimentos, baseadas no perfil
do investidor e não nas me-

tas estabelecidas pela instituição.
Na Eu Me Banco, Fabio
e sua equipe fazem um importante trabalho de formação de especialistas em
investimentos, atualizando
a mentalidade do mercado
e capacitando profissionais
para que tenham conhecimento específico para dar
a melhor orientação para o
investidor, montando portfólios aderentes aos seus
objetivos e vantajosos para
o seu bolso, sem pegadinhas.
Achismos
Hoje em dia existe um
mito de que é preciso ensinar todo mundo a investir, mas tem muita gente
que não quer saber disso,
só quer delegar a gestão
dos investimentos para um
profissional. E é aqui, nesse
ponto, que costuma bater a
insegurança.
Muitas pessoas não querem investir, mas sim querem que o profissional
invista por eles. Muitas pessoas não buscam ser especialistas em investimentos,
querem encontrar alguém
para confiar.
Quando se vai ao médico, o objetivo não é saber
como se dá a cura de todas
as doenças, mas sim encontrar alguém que saiba qual é
o melhor tratamento para
mim. Porém, tenho o básico
de conhecimento para avaliar
o que me faz bem ou mal, para saber se o médico que está
me atendendo é competente.
Para ter tal nível de compreensão, não é preciso ser
um expert, saber o básico
é o ponto de partida para a
construção de uma relação
de confiança. Funciona na
relação que você mantém
com o seu médico e vai funcionar na relação que você
terá com o seu profissional
de investimentos.

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE nº 3330016653-0
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em
30/06/22: Data, Local e Horário: Ao 30/06/22, às 09:00hs (BRT), por tele/
videoconferência (Microsoft Teams). Mesa: Sr. Zhao Xuan – Presidente e
Sra. Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Presença: Reunião
Ordinária convocada por correio eletrônico em 02/06/22, endereçada a todos
os membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 13º do Estatuto Social da Companhia. Todos os membros do Conselho de Administração
estão presentes ou devidamente representados, com exceção do Sr. Manuel
Tomás García Blanco, cuja ausência foi devidamente justificada. Ordem do
Dia: Deliberar sobre os seguintes assuntos: (1) Submissão à aprovação da
Assembleia Geral de pagamento de juros sobre o capital próprio (6ª parcela
do ano de 2022); (2) Distribuição de dividendos intercalares com base em
balanço mensal correspondente ao período acumulado de 05 meses de 2022;
e (5) Indicação para a Diretoria do Sr. Alejandro José Ponce Bueno para
o cargo de Diretor Presidente da Companhia. Deliberações: Os membros
do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade de votos e sem
ressalvas: (1) Submeter à aprovação da Assembleia Geral a proposta para
pagamento de juros sobre o capital próprio (6ª parcela do ano 2022) no valor
de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), a ser registrado nas
demonstrações financeiras da Companhia em junho/22 e a ser pago em ou
antes de 31/07/22; (2) ad referendum da Assembleia Geral Ordinária a ser
realizada em 2023, a distribuição de dividendos intercalares no valor de R$
540 milhões à conta de lucros auferidos no período acumulado de 05 meses, findo em 31/05/22, com base em balanço mensal, conforme disposto
no parágrafo 1º do artigo 204 da Lei 6.404/76 e permitido pelo artigo 31 do
Estatuto Social da Companhia, a serem pagos aos acionistas em ou antes
de 31/12/22; e (5) Indicação para a Diretoria do Sr. Alejandro José Ponce
Bueno, cidadão espanhol, casado, portador do passaporte espanhol n°
XDD 721950, com endereço comercial na Avenida Las Ramblas, n°100,
Barrio Equipetrol, Santa Cruz, Bolívia, cuja eleição e posse ao cargo está
condicionada à obtenção da autorização de residência prévia e trabalho
no país, a ser concedida pela Coordenação Geral de Imigração Laboral
do Ministério da Justiça e Segurança Pública (CGIL/MJSP), nos termos
da legislação em vigor. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela
quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e
assinada por todos os presentes. Assinaturas: Sr. Zhao Xuan – Presidente
e Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Zhao Xuan, José
Carlos de Vicente Bravo, Miguel Ernesto Klingenberg Calvo, Wu Chengliang,
Leonardo Moreira de Paiva Junqueira, Liu Renjing, David de Cáceres Nuñez,
Lianhua Zhang e Mariano Carlos Ferrari. Certifico e atesto que a deliberação
acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho
de Administração da Companhia. RJ, 30/06/22. Carolina Assano Massocato
Escobar - Secretária. Jucerja nº 4981280 em 04/07/2022.
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Semestre encerra
com pequena queda
no setor automotivo

D

e acordo com dados da Federação
Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), com
um dia útil a menos, os emplacamentos de veículos,
em junho (21 dias), registraram retração de 6,6%, na
comparação com maio deste ano (22 dias úteis), mas
ficaram 2,1% acima do mês
de junho de 2021.
O bom desempenho do
segmento de motocicletas,
que cresceu mais de 23%
até junho, na comparação
ao acumulado do ano passado, fez com que o primeiro
semestre de 2022 fechasse
em ligeira queda, de apenas
3%.
Os segmentos de automóveis e comerciais leves
têm tido evolução gradativa, apesar de ainda sofrer
com problemas de abastecimento de componentes, em
geral, e pela piora nos indicadores econômicos, como
a alta nas taxas de juros, o
aumento do custo do crédito e os constantes reajustes
nos preços dos combustíveis.
Em junho, foram comercializados 4.073 automóveis
e comerciais leves eletrificados (híbridos e elétricos).
No ano, os emplacamentos
desses veículos acumulam
20.468 unidades.
Já quanto a caminhões,
apesar de ainda enfrentar
falta de peças para alguns
modelos, o segmento já
começa a operar de forma
equilibrada, entre oferta e
demanda.
Ônibus seguem com dificuldades para recuperar
a demanda, com volume
próximo ao registrado no
mesmo período de 2021 e
aquém do que se comercia-

lizava antes da pandemia:
em 2019, a média mensal de
emplacamentos de ônibus
foi superior a 2,2 mil unidades.
Com queda no semestre,
o segmento de implementos rodoviários segue com
dificuldades para manter o
nível de emplacamentos de
2021, quando teve seu pico
histórico.
Motocicletas, por outro
lado, é o segmento com melhor resultado no ano, tem
sido beneficiado por diversos fatores de consumo e
conjunturais; e as motocicletas eletrificadas, com 534
unidades emplacadas em
junho, já acumulam 3.595
unidades comercializadas
no ano, até o momento.
Já os dados da Federação
Nacional das Associações
dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) apontam para uma
recuperação gradativa nas
vendas de veículos seminovos e usados em junho:
o relatório fala em média
diária de vendas aumentada para 2,5%. Com relação
ao resultado das vendas de
maio, o setor registrou uma
variação ligeiramente menor de 2,2%, puxada principalmente pelos segmentos
de motos (-6,4%) e comercial pesado (-1,7%).
Os segmentos de auto e
comercial leve tiveram variações mínimas no período
(-0,8% e – 0,7% respectivamente). O acumulado de
veículos comercializados
passou de seis milhões no
primeiro semestre do ano,
chegando a 6.027.351 unidades, contra 7.367.947 no
mesmo período de 2021,
um resultado ainda negativo em 18,2%.

SPE Santa Maria Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 23.791.563/0001-40 - NIRE 33.3.0032670-7
Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 10/06/2022.
1. Data, Hora e Local: Realizada em 10/06/2022, às 11h45min, na sede
social da SPE Santa Maria Transmissora de Energia S.A. (“Cia.”),
localizada na Praia de Botafogo n° 228, Edifício Argentina, sala 1201 F,
Botafogo/RJ, e por teleconferência. 2. Convocação e Presença: Realizada
a convocação nos termos do estatuto social, verifica-se a presença da
totalidade dos Conselheiros da Cia., a saber: Srs. Manlio Francesco Coviello,
Leonardo Borri Roselli e Luigi Rosati. Registra-se que os Conselheiros
participaram por teleconferência, conforme autorizado pelo Estatuto Social.
Assim, o Sr. Manlio Francesco Coviello conectou-se à teleconferência da
cidade de Santiago, no Chile, e os Srs. Leonardo Borri Roselli e Luigi Rosati
conectaram-se à teleconferência da cidade de Baldim, Estado de Minas
Gerais, no Brasil. Os Conselheiros declararam conhecer as matérias da
pauta, não se opondo à análise e deliberação dessas matérias. Participaram
igualmente da reunião, a convite dos Conselheiros, por teleconferência,
conectando-se da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, o Diretor Financeiro
João Gabriel Gonçalves Ratton, o Diretor Jurídico e Regulatório e Secretário
de Governança Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto. 3. Mesa: Assumiu a
presidência dos trabalhos o Sr. Manlio Francesco Coviello, que convidou
a mim, Sr. Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto, para secretariá-lo. 4.
Ordem do Dia: Reeleição da Diretoria, em função da proximidade do término
de mandato (26.6.2022). 5. Deliberações: Os Conselheiros aprovaram, por
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, reeleger, interinamente,
a atual Diretoria a um novo mandato unificado de 3 anos. O novo mandato
terá início na data de término do mandato unificado corrente, ou seja,
26/06/2022, devendo encerrar-se em 26/06/2025. Os Diretores reeleitos
interinamente poderão ter seus mandatos encerrados antecipadamente,
de acordo com uma eventual decisão a ser tomada pelo Conselho de
Administração a ser nomeado pelo futuro novo acionista controlador da
Cia., nos termos da operação de M&A divulgada ao mercado em 29.4.2022.
Foram reeleitos interinamente, portanto: (i) no cargo de Diretor Presidente
o Sr. Luigi Rosati, italiano, casado, administrador de empresas, portador
do Registro Nacional Migratório nº F299359I, emitido pela Delegacia da
Polícia Federal (DPF), CPF nº 066.026.057-39, residente e domiciliado na
Praia de Botafogo n° 228, 12º andar, Botafogo/RJ; (ii) no cargo de Diretor
Financeiro, o Sr. João Gabriel Gonçalves Ratton, brasileiro, casado,
engenheiro, CPF/MF nº 091.688.967-00 e RG 116334392, DETRAN/RJ,
residente e domiciliado na Praia de Botafogo n° 228, 12º andar, Botafogo/
RJ; (iii) no cargo de Diretor Jurídico e Regulatório, o Sr. Arnaldo de
Mesquita Bittencourt Neto, brasileiro, casado, advogado, CPF/MF nº
082.175.427-08 e OAB nº 138.788, OAB/RJ, residente e domiciliado na
Praia de Botafogo n° 228, 12º andar, Botafogo/RJ; e (iv) no cargo de Diretor
Técnico, o Sr. Artur Fabiano Marques Nogueira Hoff, brasileiro, casado,
engenheiro eletricista, RG 4.953.315-2, SESP/PR, CPF nº 874.416.089-53,
residente e domiciliado na Praia de Botafogo n° 228, 12º andar, Botafogo/
RJ. Os Diretores reeleitos assumiram o compromisso de permanecer em
seus respectivos cargos até a posse e investidura de seus substitutos.
Os Diretores ora reeleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão
impedidos de exercer a administração da sociedade e que não se acham
incursos em quaisquer das hipóteses previstas por lei especial, ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela,
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos,
bem como não se acham incursos em crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as relações de consumo,
fé pública, ou a propriedade, bem como assumiram o compromisso solene
de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas
estabelecidos no Código de Ética da Cia.. A posse e a investidura dos
Diretores reeleitos ficam condicionadas à assinatura do respectivo termo
de posse, na forma da legislação aplicável. 6. Encerramento: Nada
mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, o
Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a ata que,
lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas:
Manlio Francesco Coviello (Presidente do Conselho de Administração);
Leonardo Borri Roselli (Conselheiro); Luigi Rosati (Conselheiro); e Arnaldo
de Mesquita Bittencourt Neto (Secretário). RJ, 10/06/2022. Arnaldo de
Mesquita Bittencourt Neto - Secretário. Jucerja em 20/06/2022 sob o nº
4958242. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Micros geram renda de
R$ 420 bilhões por ano
O

s pequenos negócios geram renda
em torno de R$
420 bilhões por ano, o equivalente a cerca de um terço
do Produto Interno Bruto
(PIB, soma dos bens e serviços produzidos) brasileiro. A estimativa consta do
Atlas dos Pequenos Negócios, lançado pelo Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae), que nesta terça-feira completa 50 anos.
Segundo o levantamento inédito, os negócios de
menor porte injetam R$ 35
bilhões por mês na economia brasileira. A pesquisa
analisou a participação na
economia de microempresas, pequenas empresas e
microempreendedores individuais (MEI).
De acordo com a publicação, os MEI geram R$
11 bilhões todos os meses,
o que significa R$ 140 bilhões por ano. As micro e
pequenas empresas geram
mensalmente R$ 23 bilhões,
movimentando R$ 280 bilhões por ano.
Atualmente, os negócios
de menor porte correspondem a 30% do PIB. Segundo o presidente do Sebrae,
Carlos Melles, a participação poderá chegar a 40% do
PIB, caso o país cresça 3%
ao ano nos próximos anos.

“Em países desenvolvidos,
a participação dos pequenos negócios no PIB fica
em torno de 40% a 50%. Se
em 10 anos conseguirmos
promover esse crescimento,
toda a economia sai beneficiada, graças ao poder que
as MPE [micro e pequenas
empresas] têm de gerar renda e empregos”, avaliou.
A pesquisa constatou
que, de 15,3 milhões de
donos de pequenos negócios em atividade no Brasil, 11,5 milhões dependem
exclusivamente da atividade
empresarial para sobreviver. Em relação aos MEI, a
proporção chega a 78%, o
que equivale a cerca de 6,7
milhões de pessoas. Entre
os donos de micro e pequenas empresas, 71% têm no
negócio de pequeno porte a
principal fonte de renda, o
que representa cerca de 4,7
milhões de pessoas.
De 2012 a 2021, o número de trabalhadores por
conta própria no Brasil
cresceu 26%, passando de
20,5 milhões para 25,9 milhões. No mesmo período,
o número de formalizações
entre os MEI passou de 2,6
milhões para 11,3 milhões,
alta de 323%. Isso significa crescimento mais de 12
vezes maior entre os microempreendedores individuais, comparado com os

donos de negócios que não
se formalizaram.
Segundo a pesquisa do
Sebrae, 28% dos MEI atuavam fora do mercado formal
ao adotar o regime especial
de pagamento de imposto. Desse total, 13% tinham
como ocupação principal o
empreendedorismo informal
e 15% atuavam como empregados sem carteira assinada. A proporção de informais vem caindo ao longo do
tempo. Cerca de 2,5 milhões
de pessoas foram retiradas da
informalidade (28% de 8,7
milhões de microempreendedores individuais em atividade), por causa do registro
do MEI.
Em relação às micro e
pequenas empresas, 13%
dos empreendedores eram
informais antes da abertura
do negócio. Desse total, 6%
exerciam a atividade como
empreendedores informais
e 7% eram empregados sem
carteira assinada.
O Atlas dos Pequenos
Negócios também revelou
peculiaridades entre regiões
e estados. O Norte tem uma
das maiores proporções de
jovens e negros à frente de
um negócio. No Nordeste,
Sergipe é um dos estados
com a maior proporção de
empreendedores. No Centro-Oeste, o Distrito Federal tem uma das maiores

proporções de donos de negócios com ensino superior.
O Sul é a região com a
maior proporção de empreendedores que contribuem
para a Previdência Social. O
Sudeste tem o maior número de pequenos negócios,
com três estados – São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro – concentrando 40%
dos donos de empresas de
pequeno porte no Brasil.
Em relação aos estados,
Rio de Janeiro, Alagoas,
Paraíba e Sergipe têm as
maiores participações de
microempreendedores individuais entre os empreendimentos abertos. Maranhão,
Amapá, Paraná e Piauí têm
a maior proporção de microempresas na abertura de
negócios. Na abertura de
empresas de pequeno porte, lideram Mato Grosso,
Pará, Amazonas e Amapá.
O estado do Rio de Janeiro,
o Distrito Federal e o Sergipe
têm as maiores proporções de
mulheres entre donos de negócio, com 38%, 37% e 37%
do total, respectivamente. A
proporção de empreendedores que se classificam como
negros (pretos e pardos) chega a 84% do total dos donos
de negócios no Amazonas e
no Acre. Em Santa Catarina
e no Rio Grande do Sul, a
proporção de negros chega a
apenas 15%.

Laticínios subiram, em
média, 15,52% em 12 meses

L

evantamento feito
pelo Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getulio Vargas (FGV) aponta
que no período de julho de
2021 a junho de 2022, os laticínios subiram em média
15,52% pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC10).
O leite tipo longa vida
foi o que apresentou maior
aumento, com variação de
20,97% no período, seguido
do requeijão (20,83%) e do
iogurte (15,43%).
Segundo o pesquisador
do Ibre, Matheus Peçanha,
o clima prejudicou a pastagem e deixou a semente
forrageira mais cara, além
da ração (soja e milho).

“Não podemos esquecer dos custos paralelos
que impactam no preço,
como a e energia elétrica
e o diesel, que tem consequências no frete e o
problema da escassez de
fertilizantes. Esses custos
mais caros, reduziram a lucratividade do setor, provocando desinvestimento.
A queda de produtividade
pelos custos mais caros,
somado ao desinvestimento, gerou uma redução
severa na produção final.
Desta forma, com menos
produção, o preço final fica mais caro”, explicou.
Com o aumento do Índice de Preços no Consumidor (IPCA-15), que ficou
em 0,69% em junho, após

alta de 0,59% em maio,
muitos alimentos estão pesando no bolso das famílias
brasileiras, inclusive as frutas da época, como: banana, tangerina, maçã, laranja,
uva, coco, kiwi e o caqui.
Segundo levantamento
realizado pelo economista Leandro Rosadas, entre
as frutas da estação, a banana teve a maior alta, de
76% em relação ao mesmo
período do ano anterior,
seguida da mexerica, com
aumento de 43%. A terceira fruta mais cara neste inverno é a maçã, que subiu
29% de 2021 para 2022.
Os menores aumentos
foram vistos no preço do
caqui, com 8%, e do kiwi,
com aumento de 13%. O

estudo foi realizado na semana do dia 08/06/202,
baseado nos encartes de
quatro das maiores redes
supermercadistas do Rio
de Janeiro, que somam 278
lojas pelo estado.
“Um dos motivos desse aumento é o valor do
combustível, usado para o
transporte dessas frutas.
No Brasil, tudo relacionado a hortifrúti é carregado
via caminhão. Se aumenta o
custo da logística, isso é repassado para o consumidor
final. Era para essas frutas
estarem mais baratas por
causa da safra, mas o preço
do diesel está cada vez mais
caro e isso faz com que os
preços das frutas aumentem”.
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SERVIÇOS DE PETRÓLEO CONSTELLATION S.A.
(Em Recuperação Judicial)
CNPJ Nº 30.521.090/0001-27

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021
da Serviços de Petróleo Constellation S.A. A administração agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação, aos fornecedores e prestadores
de serviços pela qualidade e pontualidade e aos clientes pela credibilidade em nosso trabalho. A Diretoria.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Valores expressos em milhares de reais)
Controladora
Consolidado PASSIVO
Controladora
Consolidado
ATIVO
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 CIRCULANTE
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
CIRCULANTE
Fornecedores ��������������������������������������������������������������������������������
130.960
118.399
153.629
157.202
7.259
5.385
8.721
16.203
Caixa e equivalentes de caixa �������������������������������������������������������
87.238
2.127
147.904
33.992 Impostos e contribuições a recolher ����������������������������������������������
78.331
71.516
78.687
71.703
Aplicações financeiras �������������������������������������������������������������������
26.026
93.422
26.026
93.422 Salários, provisão de férias e encargos sociais ����������������������������
37.951
32.490
85.595
40.228
Contas a receber de clientes ���������������������������������������������������������
86.135
39.891
129.309
65.413 Contas a pagar a partes relacionadas�������������������������������������������
52
48
Contas a receber de partes relacionadas��������������������������������������
61.319
18.186
61.319
18.186 Dividendos a pagar a acionistas não controladores ����������������������
1.635
1.635
487
Dividendos a receber de controlada ����������������������������������������������
726
672
- Receitas de mobilização diferidas �������������������������������������������������
Provisão para multas contratuais ��������������������������������������������������
4.010
7.086
4.010
7.086
Estoques����������������������������������������������������������������������������������������
83.341
111.516
89.508
116.971 Provisão para perdas com contratos onerosos �����������������������������
Impostos e contribuições a recuperar �������������������������������������������
80.690
56.462
80.690
59.425 Outros passivos circulantes�����������������������������������������������������������
8.667
8.643
8.620
8.680
Adiantamentos a fornecedores������������������������������������������������������
16.431
14.811
18.354
16.774 Total do passivo circulante ������������������������������������������������������������
268.813
243.519
340.949
301.637
Custos de mobilização diferidos ����������������������������������������������������
913
913
511 NÃO CIRCULANTE
Outros ativos circulantes ���������������������������������������������������������������
8.104
3.053
8.569
3.271 Contas a pagar a partes relacionadas�������������������������������������������
1.775
1.653
4.258
3.965
Total do ativo circulante �����������������������������������������������������������������
450.923
340.140
562.592
407.965 Provisão para contingências ���������������������������������������������������������
8.593
9.156
8.593
9.156
Receitas de mobilização diferidas �������������������������������������������������
NÃO CIRCULANTE
7.174
8.008
7.176
8.005
Contas a receber de partes relacionadas��������������������������������������
47.048
43.278
46.848
43.232 Outros passivos não circulantes����������������������������������������������������
17.542
18.817
20.027
21.126
Estoques����������������������������������������������������������������������������������������
96.390
96.390 Total do passivo não circulante �����������������������������������������������������
286.355
262.336
360.976
322.763
Impostos e contribuições a recuperar �������������������������������������������
531
531 TOTAL DO PASSIVO ��������������������������������������������������������������������
Custos de mobilização diferidos ����������������������������������������������������
316
1.679
316
1.679 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
580.555
580.555
580.555
580.555
Impostos diferidos �������������������������������������������������������������������������
90.968
102.933
90.968
102.933 Capital social ���������������������������������������������������������������������������������
Reservas de capital �����������������������������������������������������������������������
Depósitos judiciais e cauções �������������������������������������������������������
419
2.594
418
8.093 Reserva de lucros��������������������������������������������������������������������������
991
991
991
991
Investimentos em controladas �������������������������������������������������������
151.840
142.477
- Prejuízos Acumulados ������������������������������������������������������������������� (100.066) (104.178) (100.066) (104.178)
Imobilizado ������������������������������������������������������������������������������������
15.737
19.401
131.057
149.520 Outros resultados abrangentes �����������������������������������������������������
26.408
23.991
26.408
23.991
Intangível ���������������������������������������������������������������������������������������
883
1.625
886
1.625 Patrimônio líquido atribuível aos acionistas controladores������������
507.888
501.359
507.888
501.359
Retenções Contratuais ������������������������������������������������������������������
36.110
12.647
36.109
12.648 Patrimônio líquido atribuível aos acionistas não controladores�����
330
494
507.888
501.359
508.218
501.853
343.321
423.555
306.602
416.651 Total do patrimônio líquido�������������������������������������������������������������
Total do ativo não circulante ����������������������������������������������������������
794.244
763.695
869.194
824.616
TOTAL DO ATIVO �������������������������������������������������������������������������
794.244
763.695
869.194
824.616 TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO�������������������
As notas explicativas da administração são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020
(Valores expressos em milhares de reais, exceto valores por ação)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020
(Valores expressos em milhares de reais)

Controladora
Consolidado
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
2021
2020
2021
2020
Lucro (Prejuízo) do exercício�������������������������������������������������������������������
4.112 (182.347)
3.916 (182.533)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA ���������������������������������������������
Ajustes para reconciliar o lucro líquido/(prejuízo) do exercício
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ���������������������������������������
ao caixa líquido aplicados nas atividades operacionais:
Depreciação e amortização ���������������������������������������������������������������������
4.863
6.479
19.665
14.499
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO �������������������������������������������������������
Provisão perda estoque���������������������������������������������������������������������������
9.271
36.626
Despesas gerais e administrativas ������������������������������������������������
Variação cambial, líquida�������������������������������������������������������������������������
(2.759)
(6.779)
(1.469)
(5.083)
Imposto de renda e contribuição social ���������������������������������������������������
14.750
(50.387)
27.074
(38.762)
Outras receitas operacionais ���������������������������������������������������������
Provisão/(reversão) de contingências �����������������������������������������������������
487
1.771
487
1.771
Outras despesas operacionais ������������������������������������������������������
Provisão para participação dos empregados nos lucros �������������������������
4.597
15.325
4.695
15.353
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL ������������������������������������������
Receitas de mobilização diferidas �����������������������������������������������������������
(502) (17.701)
Custos de mobilização diferidos ��������������������������������������������������������������
1.007
1.096
11.708
Receitas financeiras ����������������������������������������������������������������������
Resultado de equivalência patrimonial ����������������������������������������������������
(1.392)
56.340
Despesas financeiras ��������������������������������������������������������������������
Receitas financeiras, líquidas ������������������������������������������������������������������
(4.032)
(4.379)
(4.047)
(4.403)
Redução/(aumento) nos ativos:
Variação cambial, líquida���������������������������������������������������������������
Contas a receber de clientes ������������������������������������������������������������������� (46.244)
202
(63.896)
7.659
RECEITAS FINANCEIRAS, LÍQUIDAS �����������������������������������������
Contas a receber de partes relacionadas������������������������������������������������ (46.903)
20.450
(46.749)
20.372
Resultado de equivalência patrimonial ������������������������������������������
Estoques�������������������������������������������������������������������������������������������������� 124.565
(6.151) 123.853
(18.930)
Impostos e contribuições a recuperar ����������������������������������������������������� (23.697) (30.485) (20.734) (29.170)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DOS IMPOSTOS ���������������������������
Impostos diferidos �����������������������������������������������������������������������������������
Imposto de renda e contribuição social ����������������������������������������
Adiantamentos a fornecedores����������������������������������������������������������������
(1.620)
11.027
(1.580)
13.649
Custos de mobilização diferidos ��������������������������������������������������������������
(557)
8.058
(135)
5.385
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO������������������������������������������
Depósitos judiciais e cauções �����������������������������������������������������������������
2.175
484
7.675
(749)
Lucro (Prejuízo) atribuível aos acionistas:
Outros ativos ������������������������������������������������������������������������������������������� (28.568) (12.974) (28.759) (12.535)
Controladores ��������������������������������������������������������������������������������
4.112
(182.347)
4.112
(182.347) Aumento/(redução) nos passivos:
12.561
42.258
(3.573)
56.849
Não controladores �������������������������������������������������������������������������
(196)
(186) Fornecedores ������������������������������������������������������������������������������������������
Impostos e contribuições a recolher ��������������������������������������������������������
1.874
2.967
(7.482)
7.914
Lucro (Prejuízo) do exercício básico e diluído por ação
Salários, provisão de férias e encargos sociais ��������������������������������������
2.218
6.208
2.289
6.284
5.583 (111.322)
45.660 (118.680)
Ações ordinárias ����������������������������������������������������������������������������
0,05
(2,04)
0,05
(2,04) Contas a pagar partes relacionadas��������������������������������������������������������
2.137
1.650
3.976
Ações preferenciais �����������������������������������������������������������������������
0,05
(2,04)
0,05
(2,04) Receitas de mobilização diferidas �����������������������������������������������������������
Outros passivos ���������������������������������������������������������������������������������������
(7.043)
17.874
(3.542)
15.981
As notas explicativas da administração são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas Caixa aplicado nas atividades operacionais��������������������������������������������
18.114 (206.110)
55.592 (210.520)
Imposto de renda e contribuição social pagos ����������������������������������������
(11.625) (11.625)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA O
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais ��������������������������������
18.114 (206.110)
43.967 (222.145)
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
(6.148)
Controladora
Consolidado Aumento de capital em investida�������������������������������������������������������������
67.396
(72.798)
67.396
(72.733)
2021
2020
2021
2020 Aplicações financeiras �����������������������������������������������������������������������������
17
745
367
745
Lucro (Prejuízo) do exercício���������������������������������������������������������
4.112
(182.347)
3.916
(182.533) Recebimentos relativos à venda de ativo imobilizado �����������������������������
Aquisição de bens do ativo imobilizado e do ativo intangível������������������
(416)
(1.074)
(416)
(1.074)
Outros resultados abrangentes
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades de investimento ���
66.997
(79.275)
67.347
(73.062)
Itens que poderão ser reclassificados subsequentemente
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
para a demonstração do resultado
Aumento de capital ����������������������������������������������������������������������������������
- 287.439
- 287.439
Diferença de câmbio originada na conversão de operações
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento���������������������������
- 287.439
- 287.439
no exterior ������������������������������������������������������������������������������������
2.417
13.415
2.449
13.566 Aumento/(redução) no saldo de caixa e equivalentes de caixa ��������������
85.111
2.054 111.315
(7.768)
Resultado abrangente total do exercício ���������������������������������������
6.529
(168.932)
6.365
(168.967) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício ������������������������������
2.127
73
33.992
27.865
Resultado abrangente total atribuível aos acionistas:
Efeitos das mudanças de câmbio sobre o saldo de caixa mantido
Controladores ��������������������������������������������������������������������������������
6.529
(168.932)
6.400
(168.932)
em moedas estrangeiras �����������������������������������������������������������������������
2.597
13.895
Não controladores �������������������������������������������������������������������������
(35)
(35) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício���������������������������������
87.238
2.127 147.904
33.992
As notas explicativas da administração são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas As notas explicativas da administração são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020
(Valores expressos em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Adiantamento Reserva
Reservas de lucros
Ajuste de
Lucros/
Patrimônio líquido
Patrimônio líquido
Total do
Capital
para futuro aude
Dividendos
Invesavaliação
(prejuízos) atribuível aos acionistas atribuível aos acionistas patrimônio
social mento de capital capital
Legal
Retidos timentos patrimonial acumulados
controladores
não controladores
líquido
SALDO EM 31 DEZEMBRO DE 2018 ������������������������������������������� 292.662
454
37.424 15.458
56.020
8.902
410.920
578
411.498
Prejuízo líquido do exercício �����������������������������������������������������������
(30.733)
(30.733)
(71)
(30.804)
Variação cambial de investida no exterior ��������������������������������������
1.674
1.674
22
1.696
Resultado abrangente total do exercício ����������������������������������������
1.674
(30.733)
(29.059)
(49)
(29.108)
Aumento de capital ������������������������������������������������������������������������
454
454
454
Adiantamento para futuro aumento de capital �������������������������������
(454)
(454)
(454)
Destinação do resultado do exercício ��������������������������������������������
(30.733)
30.733
Distribuição de dividendos para acionistas não controladores ������
991
991
991
SALDO EM 31 DEZEMBRO DE 2019 ������������������������������������������� 293.116
37.424 15.458
991
25.287
10.576
382.852
529
383.381
Prejuízo do exercício ����������������������������������������������������������������������
(182.347)
(182.347)
(186) (182.533)
Outros resultados abrangentes ������������������������������������������������������
13.415
13.415
151
13.566
Resultado abrangente total do exercício ����������������������������������������
13.415
(182.347)
(168.932)
(35) (168.967)
Aumento de capital ������������������������������������������������������������������������ 287.439
287.439
287.439
Absorção do prejuízo do exercício �����������������������������������������������
- (37.424) (15.458)
(25.287)
78.169
SALDO EM 31 DEZEMBRO DE 2020������������������������������������������ 580.555
991
23.991
(104.178)
501.359
494
501.853
Lucro (Prejuízo) do exercício��������������������������������������������������������
4.112
4.112
(196)
3.916
Outros resultados abrangentes ����������������������������������������������������
2.417
2.417
32
2.449
Resultado abrangente total do exercício ��������������������������������������
2.417
4.112
6.529
(164)
6.365
Aumento de capital ������������������������������������������������������������������������
Absorção do prejuízo do exercício �������������������������������������������������
SALDO EM 31 DEZEMBRO DE 2021 ������������������������������������������� 580.555
991
26.408
(100.066)
507.888
330
508.218
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
1.201.777
982.313 1.370.924 1.142.729
(1.151.527) (1.092.494) (1.306.445) (1.268.058)
50.250
(110.181)
64.479
(125.329)
(63.576)
(65.963)
(63.808)
(66.181)
24.005
1.520
16.656
1.520
(12.928)
8.147
(40.791)
10.679
(187.552)
25.474
(230.781)
5.052
5.745
5.107
5.823
(1.020)
(1.366)
(1.060)
(1.420)
2.759
6.779
1.469
5.083
6.791
11.158
5.516
9.486
1.392
(56.340)
18.862
(232.734)
30.990
(221.295)
(14.750)
50.387
(27.074)
38.762
4.112
(182.347)
3.916
(182.533)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. INFORMAÇÕES GERAIS: A Serviços de Petróleo Constellation S.A. - em Recuperação Judicial (“Companhia”), atua na Saldo em 31 de dezembro de 2020 ������������������������������������������������������������������������������������������������
275.100
prestação de serviços de perfuração de poços de petróleo e gás, no fornecimento de suprimentos, importação e exportação,
Adições �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
416
compra e venda de materiais e equipamentos destinados à indústria de petróleo e gás, bem como na participação em outras
Baixas �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(133)
sociedades. A Companhia é controlada direta da Serviços de Petróleo Constellation Participações S.A. (“SPC Participações”), Saldo em 31 de dezembro de 2021 ������������������������������������������������������������������������������������������������
275.383
e controlada indireta da Constellation Oil Services Holding S.A. (“Constellation”, ou em conjunto com suas subsidiárias, Depreciação acumulada e redução ao valor recuperável (impairment)
“Grupo”). A Companhia opera de forma integrada com o Grupo. A Companhia iniciou suas atividades em 1981 como prestadora Saldo em 31 de dezembro de 2019 ������������������������������������������������������������������������������������������������
(152.318)
de serviços de perfuração de poços terrestres de petróleo e gás, utilizando sondas terrestres (onshore) convencionais. Em 18
Adições ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(14.449)
de dezembro de 2019, o Grupo celebrou aditivos a contratos de financiamento, bem como novos contratos de financiamento
Baixas ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
41.187
com seus credores financeiros, e emitiu novas notas sênior com garantia e sem garantia, de acordo com novas escrituras. Saldo em 31 de dezembro de 2020 ������������������������������������������������������������������������������������������������
(125.580)
O Grupo retomou as discussões com seus credores sobre formas de alcançar uma estrutura de capital sustentável em
Adições �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(18.882)
linha com seus negócios no atual ambiente econômico do setor. No contexto de tais negociações com seus credores, em
Baixas �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
136
6 de julho de 2021, o Grupo apresentou uma primeira versão do Aditamento ao Plano de RJ (“Aditivo do Plano”). Um Saldo em 31 de dezembro de 2021 ������������������������������������������������������������������������������������������������
(144.326)
Plan Support Agreement (Contrato de Suporte ao Plano), um Restructuring Term Sheet (Memorando de Entendimentos Saldo em 31 de dezembro de 2020 ������������������������������������������������������������������������������������������������
149.520
da Reestruturação) e outros contratos foram assinados em 24 de março de 2022. No mesmo dia, a Assembleia Geral de Saldo em 31 de dezembro de 2021 ������������������������������������������������������������������������������������������������
131.057
Credores aprovou o Aditivo do Plano, que foi confirmado pelo Tribunal do RJ em 28 de março de 2022 e, posteriormente, em
8.
PROVISÕES:
a)
Passivos
contingentes
classificados
com
probabilidade
de
perda
provável:
Durante
o
curso
normal
de
3 de maio de 2022, o Tribunal de Nova York concedeu pleno vigor e efeito ao Aditivo do Plano. O Grupo está perto de finalizar
a operação que prevê a celebração de novos acordos com os seus credores para converter parte da dívida detida por alguns suas atividades, a Companhia está exposta a reclamações de natureza trabalhista e fiscal. Para cada processo ou exposição
credores no capital social da Constellation Oil Services Holding S.A., a controladora final da Companhia (“Constellation a processo, a Administração efetua uma avaliação da probabilidade de que sua decisão final possa resultar em uma perda
Holding”), com a diluição dos acionistas originais da Constellation Holding (os “Documentos de Reestruturação”). De acordo para a Companhia. Com base nesta avaliação, a Administração registrou uma provisão para cobrir as prováveis perdas
com os Documentos de Reestruturação, os credores darão um desconto sobre a dívida pendente de US$ 1.842 milhões, que trabalhistas e fiscais. A movimentação da provisão é demonstrada a seguir:
Controladora e Consolidado
foi restabelecida para US$ 826 milhões de dívida conversível, com um adicional de US$ 92,6 composto por US$ 62,4 milhões
2021
2020
em novos fundos levantados por meio da reestruturação e US$ 30,2 milhões em não conversíveis dívida. Os documentos do
9.156
7.385
Plano de Recuperação Judicial conjunto das sociedades integrantes do Grupo Constellation aditado e consolidado em 24 de Saldo em 1° de janeiro �����������������������������������������������������������������������������������������
1.299
5.301
março de 2022 também prevêem um evento de liquidez futuro, consistindo na venda da maioria das participações societárias Adições ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(1.862)
(3.530)
da Constellation Holding (ou outras transações semelhantes descritas nos Documentos de Reestruturação). Nesse caso, a Reversões ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
8.593
9.156
Dívida Conversível será convertida em patrimônio, e os recursos provenientes desse evento de liquidez serão distribuídos de Saldo em 31 de dezembro �����������������������������������������������������������������������������������
acordo com a nova distribuição de patrimônio. Serviços de Petróleo Onshore Constellation Ltda. (“SPC Onshore”) – Em 9 de b) Passivos contingentes classificados com probabilidade de perda possível: Em 31 de dezembro de 2021, os processos
janeiro de 2020 a SPC Onshore foi constituída pela Companhia por meio de aporte das sondas onshore QG-I, QG-II, QG-III, considerados como de probabilidade de perda possível pela Administração e por seus assessores legais internos e externos
QG-IV, QG-V, QG-VI, QG-VII, QG-VIII e QG-IX no montante de R$138.649.
não estão provisionados nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e são compostos, substancialmente,
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas de processos trabalhistas (relacionados principalmente a acidentes de trabalho e doenças ocupacionais) no montante de
da Companhia foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). As práticas contábeis R$125.060 (R$129.750 em 31 de dezembro de 2020), processos fiscais no montante de R$170.413 (R$120.390 em 31
adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os Pronunciamentos Técnicos, as de dezembro de 2020) e sem processos cíveis (R$50 em 31 de dezembro de 2020).
Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho 9. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA: A receita operacional da Companhia é derivada, substancialmente, dos contratos
Federal de Contabilidade - CFC, que acompanham as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS).
de afretamento, de prestação de serviços de perfuração e de manutenção. A receita operacional líquida é como segue:
3. ENTIDADES CONSOLIDADAS
País de
Percentual de participação direta (%)
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
incorporação
Entidade
2021
2020
1.229.539
Domenica S.A.����������������������������������������������������������������
Paraguai
93,33
93,33 Receita operacional bruta�������������������������������������������������������������� 1.297.934 1.048.111 1.489.106
(62.399)
(33.363)
(62.937)
(33.363)
Domenica Argentina S.A. �����������������������������������������������
Argentina
90,00
90,00 Impostos sobre a receita (PIS/COFINS) ���������������������������������������
Imposto sobre serviços (ISS) ��������������������������������������������������������
(33.758)
(30.434)
(33.758)
(30.434)
Serviços de Petróleo Constellation S.A. ÍNDIA ��������������
Índia
100,00
100,00 GST �����������������������������������������������������������������������������������������������
(21.487)
(21.012)
Serviços de Petróleo Onshore Constellation LTDA ��������
Brasil
100,00
100,00 Descontos Concedidos������������������������������������������������������������������
(2.001)
(2.001)
4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS: A Companhia possui aplicações financeiras do tipo operação compromissada com uma Total dos impostos incidentes��������������������������������������������������������
(95.980)
(63.571) (118.005)
(84.583)
remuneração média anual de 98% do CDI.
Receita operacional líquida ����������������������������������������������������������� 1.201.777
982.313 1.370.924 1.142.729
5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES: As contas a receber se referem, substancialmente, aos recebíveis junto aos 10. EVENTOS SUBSEQUENTES
clientes Petrobras, Eneva e ONGC pelos serviços de operação das sondas de perfuração utilizadas na exploração de
Na Nota 1 – Informações Gerais estão divulgados vários eventos subsequentes relativos a contratos de afretamento
petróleo e gás. O prazo médio de recebimento é de, aproximadamente, 45 dias.
6. ESTOQUES: Os estoques se referem aos materiais a serem utilizados nas operações das sondas de perfuração. Os e de prestação de serviços de operação das sondas Amaralina Star, Gold Star, Lone Star, Olinda Star e Alpha Star,
bem como informações atualizadas sobre o processo de reestrutuação do Grupo.
montantes reconhecidos na demonstração do resultado foram contabilizados como custo dos serviços prestados.
7. IMOBILIZADO
Consolidado
DIRETORIA
CONTADOR
Imobilizado
Custo
Valdir Moreira Bufon
José Augusto Fernandes Filho Valdir Moreira Bufon - CRC-RJ 69.280-0-7
Saldo em 31 de dezembro de 2019 ������������������������������������������������������������������������������������������������
314.831
Adições �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1.136
“As Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, na integra, estão publicadas e disponíveis para consulta no
(40.867)
Baixas �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
site deste jornal https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br/”.
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Bancos elevam projeção da carteira de crédito para 2022

C

om o desempenho
mais forte que o
esperado do mercado de crédito e melhoria
da atividade econômica, a
projeção de crescimento da
carteira total para este ano
ficou em 10,4%, revela a última edição da Pesquisa Febraban (Federação Brasileira de Bancos) de Economia
Bancária e Expectativas.
A melhora na estimativa
das projeções da carteira de
crédito para 2022 ocorre
pela quarta vez neste ano
- em maio, o levantamento captou alta esperada de
9,7%. O resultado, no en-

tanto, ficou abaixo da projeção do Banco Central, de
avanço de 11,9%, divulgada
no último Relatório de Inflação, de junho, o que sugere que as projeções para o
segmento seguem com viés
de alta.
A Pesquisa Febraban é
feita a cada 45 dias, logo
após a divulgação da Ata da
reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). O
atual levantamento reuniu
as percepções de 21 bancos,
entre 22 e 28 de junho, sobre a última Ata e sobre as
projeções para o desempenho das carteiras de crédi-

ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A.
CNPJ nº 09.195.493/0001-37 - NIRE 33.3.0028456-7
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 25 de
abril de 2022. 1. Hora, Data e Local: Às 17:00h do dia 25 de abril de 2022, na
sede social da Companhia, na Avenida Coronel Professor Antonio Esteves nº
1000, Morada da Colina, Resende, Rio de Janeiro. 2. Convocação e Presença:
Dispensada nos termos do art. 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 e art. 11,
parágrafo 2º, do Estatuto Social, face à presença da totalidade dos acionistas.
3. Mesa: Presidente: Gabriel Roberti; Secretário: Thiago Contage Damaceno.
4. Ordem do Dia e Deliberações: Observados os impedimentos legais, foram
tomadas as seguintes deliberações pela acionista presente representando a
totalidade do capital social: 4.1. Aprovar, depois de examinadas e discutidas, as
contas dos administradores, as demonstrações contábeis e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, documentos estes publicados em 31 de março de 2022, no
Jornal Monitor Mercantil, nas páginas 29/31 e no site do Jornal Diário do Acionista, documentos estes disponíveis em mesa e que eram do conhecimento
prévio dos acionistas, conforme estabelece o art. 133, caput, § 3º e § 4º da Lei
nº 6.404/76. 4.2. Aprovar o lucro líquido apurado no exercício findo em 31 de
dezembro de 2021, no montante de R$ 8.744.740,56 (oito milhões, setecentos
e quarenta e quatro mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos) que serão destinados da seguinte forma: (i) R$ 437.237,03 (quatrocentos e
trinta e sete mil, duzentos e trinta e sete reais e três centavos) para reserva legal; (ii) R$ 311.531,38 (trezentos e onze mil, quinhentos e trinta e um reais e
trinta e oito centavos) para reserva de investimentos; (iii) R$ 5.919.096,27 (cinco
milhões, novecentos e dezenove mil, noventa e seis reais e vinte e sete centavos) para a reserva de retenção de lucros da Companhia, com vistas a garantir
recursos para financiamento de expansão de negócios e atendimento das suas
obrigações contratuais; e (iv) R$ 2.076.875,88 (dois milhões, setenta e seis mil,
oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), para distribuição de
dividendos aos acionistas, na proporção de suas respectivas participações no
capital social, na medida das disponibilidades de caixa da Companhia.
4.3. Aprovar, depois de examinado e discutido, o orçamento econômico e financeiro, incluindo investimentos de capital e orçamento de despesas do exercício
de 2022. 4.4. Alterar o Artigo 7º do Estatuto Social a fim de fazer constar que a
Diretoria será composta por, no mínimo, 01 (um) e, no máximo, 03 (três) Diretores, passando o mesmo a vigorar com a redação do Estatuto Social constante
do Anexo I, neste ato aprovado. 4.5. Em razão da alteração prevista no item 4.4
supra, aceitar a renúncia do Sr. Thiago Contage Damaceno, ao cargo de Diretor da Companhia conforme Termo de Renúncia que fica arquivado na sede da
Companhia, agradecendo-lhe pelos serviços prestados no exercício de suas
funções e desde já aprovando integralmente suas contas, outorgando-lhe e
dele recebendo a mais ampla e geral quitação, para nada mais reclamar, a
qualquer título. 4.6. Em razão da alteração acima a Companhia reelege o Diretor
Gabriel Roberti, brasileiro, engenheiro, casado, portador da carteira de identidade nº 336169371, emitida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº
099.456.007-96, com mandato de 02 (dois) anos ou até a data da Assembleia
Geral Ordinária que for realizada no ano de 2024, que declara que está apto a
exercer a administração da Sociedade, não estando impedido em virtude de lei,
ou de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, a fé pública ou a propriedade, mediante a assinatura do Termo de
Posse lavrado em livro próprio. 4.7. Fixar a remuneração anual global dos Diretores em até R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 4.8. Alterar o Artigo 9º, §1º, do Estatuto Social a fim de estabelecer que a contratação de qualquer negócio a longo
prazo, assim entendidos os negócios com prazo igual ou superior a 48 (quarenta e oito) meses depende de prévia e expressa aprovação, por escrito, dos
acionistas representando ao menos 2/3 (dois terços) do capital social, passando o mesmo a vigorar com a redação do Estatuto Social constante do Anexo I,
neste ato aprovado. 4.9. Em cumprimento ao artigo 9º, § 1º, “e” e “g” do Estatuto
Social foi aprovada a contratação de financiamentos em geral, incluindo, mas
não se limitando a, tipo FINAME (Financiamento de máquinas e equipamentos), Leasing (Arrendamento Mercantil), Capital de Giro, Conta Garantida, Cédulas de Crédito Bancária - CCB, Contratos de Câmbio, Fiança e Empréstimo
Internacional (4131) com as instituições bancárias e BNDES Automático, no
valor de até R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) por contrato,
podendo o prazo ser superior ou inferior a 48 (quarenta e oito) meses.
4.10. Aprovar a reformulação e consolidação do Estatuto Social da Companhia,
inclusive para refletir as alterações estatutárias aprovadas acima, tudo conforme redação consolidada constante do documento aprovado, numerado e autenticado pela Mesa (Anexo I), passando o estatuto social a vigorar com essa
redação consolidada. 4.11. Autorizar, para todos os fins e efeitos legais, a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas e assinar todo e qualquer documento necessário à implementação das deliberações aprovadas acima.
5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere
esta Assembleia, sob a forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei das
S.A., a qual foi lida, aprovada e assinada. 6. Assinaturas: Gabriel Roberti; Presidente. Thiago Contage Damaceno; Secretário. Gláucio Dutra da Silva; Representante do Auditor Independente. Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A.
(p. Cláudio Bechara Abduche e Leonardo das Chagas Righetto); Acionista. Confere com o original lavrado em livro próprio. Resende, 25 de abril de 2022.
Gabriel Roberti - Presidente; Thiago Contage Damaceno - Secretário. “ESTATUTO SOCIAL DA ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A.. CAPÍTULO I DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E DURAÇÃO. Artigo 1º. A Águas das Agulhas Negras S.A. (“Companhia”) reger-se-á pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º. A Companhia tem por
objeto social a exploração dos serviços públicos de saneamento básico de
água e de esgotos sanitários, compreendendo a produção de água para abastecimento, sua distribuição, operação, conservação e manutenção, além da coleta, tratamento e exploração de esgotos, prestação de serviços especializados
de testes e análises técnicas, laboratoriais físico/químico/biológicas de água e
efluentes de qualquer natureza, podendo, ainda, participar em outras sociedades, como acionista ou quotista. Artigo 3º. A Companhia tem sede e foro na
Cidade de Resende, Estado do Rio de Janeiro, podendo, por deliberação da
Diretoria, criar e extinguir filiais, agências, depósitos, escritórios de representação e dependências similares em qualquer ponto do País ou do exterior. Artigo
4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado. CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL. Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e
integralizado, é de R$ 36.694.052,37 (trinta e seis milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos), dividido em
100.000 (cem mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. § 1º. A
cada ação ordinária corresponde 01 (um) voto nas Assembleias Gerais, observado o disposto nos parágrafos deste Artigo. § 2º. A Companhia fica autorizada
a manter as ações de sua emissão em contas de depósito, em nome de seus
titulares, em instituição financeira autorizada a prestar esse serviço. A instituição financeira poderá cobrar dos acionistas o custo de serviço de transferência
de propriedade, observados os limites legalmente fixados. § 3º. Na proporção
do número de ações que forem titulares, os acionistas terão direito de preferência à subscrição de novas ações ou de valores mobiliários conversíveis em
ações, na forma do artigo 171 da Lei nº 6.404/76. O direito de preferência será
exercido dentro do prazo decadencial de 30 (trinta) dias. § 4º. A Companhia fica
autorizada a manter as ações de sua emissão em contas de depósito, em nome
de seus titulares, em instituição financeira autorizada a prestar esse serviço. A
instituição financeira poderá cobrar dos acionistas o custo de serviço de transferência de propriedade, observados os limites legalmente fixados. § 5º. O acionista que não fizer o pagamento correspondente às ações subscritas nas condições previstas no respectivo boletim de subscrição ou chamada de capital ficará de pleno direito constituído em mora, na forma do artigo 106, §2º, da Lei nº
6.404/76, sujeitando-se (i) a multa de 10% (dez por cento) do valor da prestação
em atraso, sem prejuízo da correção monetária de acordo com a variação positiva do Índice Geral de Preços ao mercado - IGP-M, divulgado pela Fundação
Getúlio Vargas - FGV ou índice que venha a substituí-lo, em caso de sua extinção, na menor periodicidade admitida; (ii) ao disposto no artigo 107 da Lei nº
6.404/76; e (iii) ao pagamento de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano,
pro rata temporis. § 6º. Nas hipóteses em que a lei conferir o direito de retirada
a acionista dissidente de deliberação da Assembleia Geral, o valor do reembolso terá por base o valor de patrimônio líquido constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral, ou o valor econômico da Companhia, apurado em
avaliação, se inferior ao citado valor de patrimônio líquido, observadas as disposições do artigo 45 da Lei nº 6.404/76. CAPÍTULO III - ADMINISTRAÇÃO. Artigo 6º. A Companhia será administrada por uma Diretoria, na forma da lei e
deste Estatuto. Artigo 7º. A Diretoria será composta por, no mínimo, 01 (um) e,
no máximo, 03 (três) Diretores sem designação específica, acionistas ou não,
todos residentes no país, eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, pela Assembleia Geral, com as atribuições estabelecidas neste Estatuto e outras que lhe

to para o ano corrente e o
próximo.
“Avaliamos que a melhora das expectativas para
o ano em curso tem sido
impulsionada pelo bom
desempenho da carteira
desde o início do ano, pela
continuidade do processo
de normalização da atividade econômica, além da
aceleração da inflação, que
resulta na elevação nominal dos tíquetes médios
das novas concessões, em
especial nas linhas mais
ligadas ao consumo”, destaca Rubens Sardenberg,
diretor de Economia, Re-

gulação Prudencial e Riscos da Febraban.
De acordo com a pesquisa, a revisão foi liderada
pela carteira com recursos
livres, cuja projeção passou
de alta de 11,8%, em maio,
para 13,1%, se mantendo
como o segmento de maior
dinamismo. Houve melhora da perspectiva tanto na
carteira Pessoa Física, de
12,3% para 13,5%; quanto
na de Pessoa Jurídica, de
11,8% para 12,4%.
Por outro lado, a projeção da carteira com recursos direcionados foi revisada para baixo, de 7,6%

forem atribuídas pela Assembleia Geral e pela Diretoria. § 1º. O mandato dos
Diretores será de 02 (dois) anos, permitida a reeleição, sendo o mandato automaticamente prorrogado até a eleição e posse dos respectivos substitutos.
§ 2º. Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de
termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 (trinta) dias se seguirem à sua
eleição, estando dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão. Os
Diretores reeleitos serão reinvestidos nos seus cargos pela própria Assembleia
Geral, sendo dispensadas quaisquer outras formalidades. § 3º. Em suas ausências temporárias ou impedimentos eventuais, cada Diretor será substituído por
quem for indicado, por escrito, pela Diretoria. § 4º. Compete à Diretoria conceder licença aos Diretores, sendo que esta não poderá exceder a 30 (trinta) dias,
quando remunerada. § 5º. A remuneração dos Diretores será fixada pela Assembleia Geral, em montante individual ou global e a distribuição interna será
feita pela Diretoria, ficando os Diretores dispensados de prestar caução como
garantia de sua gestão. § 6º. Ocorrendo a vacância de cargo do Diretor caberá
à Assembleia Geral eleger novo Diretor, fixando o prazo de gestão. Artigo 8º. A
Diretoria reunir-se-á preferencialmente na sede social, sempre que convier aos
interesses sociais, por convocação escrita, com indicação circunstanciada da
ordem do dia, subscrita por qualquer Diretor com antecedência mínima de 05
(cinco) dias úteis, exceto se a convocação e/ou o prazo forem renunciados, por
escrito, por todos os Diretores. Parágrafo Único - O quórum de instalação das
reuniões da Diretoria é o da maioria dos membros em exercício. As deliberações da Diretoria serão tomadas pela maioria dos Diretores presentes à reunião
e lavradas em livro próprio. Artigo 9º. A Diretoria terá plenos poderes de administração de gestão dos negócios da Companhia, de acordo com suas atribuições e sujeito ao disposto na lei e neste Estatuto. § 1º. A prática dos seguintes
atos pela Companhia depende de prévia e expressa aprovação, por escrito, dos
acionistas representando ao menos 2/3 (dois terços) do capital social: (a) alienação ou oneração de bens integrantes do ativo imobilizado da Companhia,
desde que o valor seja superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e inferior
a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); (b) proposta de destinação a ser
dada ao lucro líquido do exercício; (c) retenção de lucros da Companhia;
(d) aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia; (e) contratação
de empréstimos ou de obrigações, de qualquer natureza, cujo valor exceda, em
cada caso, ao equivalente a 10% (dez por cento) do patrimônio líquido da Companhia, conforme último balanço aprovado; (f) emissão de debêntures, bônus
de subscrição, e/ou outros valores mobiliários, conversíveis ou não, opções de
compra de ações e/ou de qualquer outro título conversível em ações da Companhia ou que outorgue direito à participação nos lucros da Companhia, bem
como contratação de qualquer negócio que possa produzir efeitos semelhantes; (g) contratação de qualquer negócio a longo prazo, assim entendidos os
negócios com prazo igual ou superior a 48 (quarenta e oito) meses; (h) concessão de garantias em favor de terceiros; e (i) aquisição de participações em outras sociedades, consideradas individualmente, ou direitos de qualquer natureza, classificáveis como investimentos no ativo permanente. § 2º. A prática dos
seguintes atos pela Companhia depende de prévia e expressa aprovação, por
escrito, dos acionistas representando ao menos 3/4 (três quartos) do capital
social: (a) alienação ou oneração de bens integrantes do ativo imobilizado da
Companhia em valor superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
(b) alteração do dividendo mínimo obrigatório; (c) realização de qualquer negócio entre a Companhia, seus acionistas, e pessoas ou sociedades ligadas a
seus acionistas e administradores, assim consideradas aquelas assim definidas pela legislação do imposto de renda; (d) alteração de qualquer disposição
do Estatuto Social, exceto para as matérias previstas no parágrafo primeiro acima, e na extensão necessária para cumprir as obrigações legais aplicáveis; (e)
mudança do objeto social; (f) abertura de capital; (g) fusão, incorporação ou
cisão da Companhia; (h) requerimento de falência ou recuperação judicial ou
extrajudicial; (i) dissolução ou suspensão de processo de liquidação; e (j) incorporação de outra sociedade ou de parcela cindida de outra sociedade.
§ 3º. Todos os atos que criem obrigações para a Companhia ou desonerem
terceiros de obrigações para com a Companhia deverão, sob pena de não produzirem efeitos contra a Companhia, ser assinados: (a) por 01 (um) Diretor; ou
(b) por 02 (dois) procuradores com poderes especiais e específicos. § 4º. As
procurações outorgadas pela Companhia deverão conter descrição pormenorizada dos poderes outorgados, vedar o substabelecimento e conter prazo de
duração determinado, limitado a 02 (dois) anos, exceto as procurações judiciais
que poderão ser por prazo indeterminado e autorizar o substabelecimento.
§ 5º. Excepcionalmente, a Companhia poderá ser representada nos atos a que
se refere este artigo mediante a assinatura isolada de 01 (um) mandatário, desde que haja, em cada caso específico, autorização expressa da Diretoria.
§ 6º. É vedado aos Diretores e aos mandatários obrigar a Companhia em negócios estranhos ao seu objeto social, bem como praticar atos de liberalidade em
nome da Companhia. CAPÍTULO IV - ASSEMBLEIA GERAL. Artigo 10º.
A Assembleia Geral, com as funções e atribuições previstas em lei e pelo presente Estatuto, reunir-se-á, ordinariamente, até o dia 30 de abril de cada ano,
para os fins previstos em lei e, extraordinariamente, sempre que os interesses
sociais o exigirem. § 1º. O presidente e o secretário da Assembleia Geral serão
escolhidos pelos acionistas presentes. § 2º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do artigo 123 da Lei nº 6.404/76, a Assembleia Geral será convocada por qualquer dos Diretores, com, no mínimo, 08 (oito) dias de antecedência
da data marcada para sua realização, especificando as matérias a serem discutidas. Será dispensada a convocação prévia para aquelas Assembleias às quais
comparecerem todos os acionistas. § 3º. As deliberações da Assembleia Geral,
ressalvadas as exceções previstas em lei e neste Estatuto, serão tomadas por
maioria de votos, não se computando os votos em branco. CAPÍTULO V CONSELHO FISCAL. Artigo 11º. O Conselho Fiscal da Companhia atuará de
forma não permanente, com as funções fixadas em lei, e será composto por, no
mínimo 03 (três) e, no máximo, 05 (cinco) membros efetivos e igual número de
suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral. § 1º. O Conselho
Fiscal somente funcionará nos exercícios sociais em que sua instalação for
solicitada por acionistas que representem, no mínimo, 0,1 (um décimo) das
ações com direito a voto, ou 5% (cinco por cento) das ações sem direito a voto,
e cada período de seu funcionamento terminará na primeira Assembleia Geral
Ordinária subsequente. § 2º. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal
será fixada pela Assembleia Geral que os eleger. § 3º. As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos e lançadas no livro próprio.
CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL E DESTINAÇÃO DE RESULTADOS.
Artigo 12º. O exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao
fim de cada exercício a Diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras
previstas em lei, observadas as normas então vigentes, as quais compreenderão a proposta de destinação do lucro líquido do exercício. Artigo 13º. Do resultado apurado no exercício, após a dedução dos prejuízos acumulados, se houver, 5% (cinco por cento) serão aplicados na constituição da reserva legal, a
qual não exceder o importe de 20% (vinte por cento) do capital social. Do saldo,
ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, se existente, (a) 25% (vinte
e cinco por cento) serão atribuídos ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório e (b) até 75% (setenta e cinco por cento) poderão ser retidos com base em
orçamento de capital, nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/76, e/ou destinados à constituição de reserva de investimento para assegurar a manutenção
do nível de capitalização da Companhia, a expansão das atividades sociais e/
ou o reforço do capital de giro, sendo que o saldo das reservas de lucros, com
as exceções legais, não excederá o valor do capital social. O saldo do lucro líquido ajustado, se houver, que não seja destinado na forma deste Artigo, será
capitalizado ou distribuído aos acionistas como dividendo complementar.
§ 1º. A Companhia poderá levantar balanços semestrais, trimestrais ou em períodos menores, sendo facultado à Diretoria declarar dividendos à conta do lucro apurado nesses balanços, observadas as limitações impostas por Lei, bem
como declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou reservas, obedecidos os limites legais. § 2º. A Companhia poderá, ainda, pagar
juros sobre o capital próprio, na forma e nos limites da legislação aplicável.
§ 3º. Os dividendos intermediários e os juros sobre o capital próprio declarados
em cada exercício social serão computados, por seu valor líquido para satisfação do dividendo obrigatório do exercício social em que forem distribuídos e
serão creditados como antecipação de dividendos. CAPÍTULO VII - DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO. Artigo 14º. A Companhia somente
será dissolvida e entrará em liquidação por deliberação dos acionistas ou nos
demais casos previstos em lei. § 1º. A Assembleia Geral que deliberar sobre a
liquidação caberá nomear o respectivo liquidante e fixar-lhe a remuneração.
§ 2º. A Assembleia Geral, se assim solicitarem acionistas que representem o
número fixado em lei, elegerá o Conselho Fiscal para o período da
liquidação. Artigo 15º. A Companhia poderá transformar seu tipo jurídico mediante deliberação da maioria dos votos na Assembleia Geral.” Resende, 25 de
abril de 2022. Gabriel Roberti - Presidente; Thiago Contage Damaceno Secretário. Jucerja nº 4950282 em 13/06/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho Secretário Geral.

para 7,1%. O resultado foi
puxado pela revisão baixista
da carteira Pessoa Jurídica,
de alta de 2,5% para 1,9%,
ainda que contrabalanceada
pela revisão positiva da carteira Pessoa Física, cuja expectativa avançou de 9,6%
para 10,8%.
Para 2023, a média das
projeções para a expansão da
carteira total também avançou (de alta de 6,3% para
7,0%). A revisão positiva foi
generalizada, com alta tanto na carteira com recursos
livres (de 7,7% para 8,7%)
quanto na carteira direcionada (de 4,7% para 4,9%).

A pesquisa também registrou piora na expectativa para a taxa de inadimplência da carteira livre
deste ano, que saiu de
3,8% na pesquisa de maio,
para os atuais 4,0%. No
entanto, este resultado não
revela ainda um cenário de
preocupação entre os entrevistados.
A perspectiva não é de
grande deterioração, com
a taxa mantendo-se próxima ao patamar pré-pandemia (3,8% em fevereiro de
2020). Para o ano que vem,
a expectativa ficou estável
em 4,1%.

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ/ME n° 18.593.815/0001-97 - NIRE nº 33.3.0031102-5
Companhia Aberta de Capital Autorizado
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados, em segunda convocação, os Srs. acionistas da PRINER
SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. (“Companhia”), a se reunirem em Assembleia
Geral Extraordinária, a ser realizada em 14 de julho de 2022, às 11:00 horas
(a “AGE”), na sede da Companhia, na Avenida Geremário Dantas, nº 1.400,
lojas 249 e 267, Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22.760-401, na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para deliberarem acerca das matérias previstas
na Proposta da Administração, divulgada pela Companhia em 30 de março de
2022, conforme abaixo: (i) Alterar o estatuto social da Companhia para atualizar o
caput do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, com a finalidade de alterar o
endereço da sede social da Companhia; (ii) Alterar o estatuto social da Companhia
para atualizar o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de modo a
refletir os aumentos de capital aprovados em sede de Conselho de Administração,
dentro do limite do capital autorizado, em reuniões realizadas em (a) 26 de agosto
de 2020; (b) 30 de setembro de 2020; (c) 25 de novembro de 2020; (d) 30 de
março de 2021; e (e) 13 de dezembro de 2021, decorrentes do exercício do direito
previsto no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado na
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 8 de julho de 2020; (iii) Alterar o
estatuto social da Companhia de modo a excluir o artigo 43 do Estatuto Social
da Companhia; e (iv) Consolidar o Estatuto Social da Companhia para refletir as
alterações acima indicadas. Informações Gerais: Os acionistas encontrarão os
documentos e informações obrigatórias, conforme previsto na Lei nº 6.404/1976 e
na Instrução CVM nº 481/2009, e que são necessárias para melhor entendimento
da matéria acima, além do Manual do Acionista para a AGE, disponíveis no
escritório da Companhia, na Avenida Geremário Dantas, 1400, lojas 249 a 267,
Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22.760-401, no seu site (www.priner.com.br) e nos
sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A – BRASIL, BOLSA, BALCÃO (a “B3”)
(www.b3.com.br). Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores,
poderão participar da AGE por meio de (i) voto à distância; ou (ii) presencialmente,
munidos de documento de identidade com foto, comprovação de poderes e
extrato de titularidade das ações, consoante artigo 126 da Lei 6.404/76 e Manual
de Acionistas para a AGE. Com relação à participação por meio de procurador, a
outorga de poderes de representação para participação na AGE deverá ter sido
realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos do art. 126, § 1º, da Lei 6.404/76.
As acionistas pessoas jurídicas podem ser representadas por meio de seus
representantes legais ou procuradores devidamente constituídos, de acordo
com os seus atos constitutivos, não precisando, nesse caso, o procurador ser
acionista, administrador da Companhia ou advogado. A Companhia dispensa o
reconhecimento de firma, a notarização e consularização de procurações, bem
como a tradução juramentada no caso de procurações outorgadas no exterior.
Para fins de melhor organização da AGE, a Companhia solicita, nos termos
do art. 8º do estatuto social da Companhia, o depósito prévio dos documentos
necessários para participação na AGE com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas
de antecedência, aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores.
Ressalta-se que os acionistas poderão participar da AGE ainda que não realizem
o depósito prévio acima referido, bastando apresentarem os documentos na
abertura da AGE, conforme o disposto no art. 5º, § 2º, da ICVM 481/09. O acionista
que desejar participar da AGE por meio do sistema de votação à distância, nos
termos da ICVM 481/09, deverá enviar o boletim de voto à distância por meio
de seus respectivos agentes de custódia, ao banco escriturador das ações ou
diretamente à Companhia, conforme as orientações constantes no Manual de
Acionistas para a AGE e no próprio boletim. Nos termos do artigo 3º da ICVM
nº 165/91 e do artigo 4º da ICVM 481/09, o percentual mínimo de participação
no capital votante necessário à requisição da adoção de voto múltiplo é de 5%
(cinco por cento), devendo essa faculdade ser exercida pelos acionistas em até
48 (quarenta e oito) horas antes da Assembleia, conforme §1º do artigo 141 da
Lei nº 6.404/76.
Pedro Henrique Chermont de Miranda
Presidente do Conselho de Administração

SPE Santa Lucia Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 24.081.843/0001-28 - NIRE 33.3.0032649-9
Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 10/06/2022.
1. Data, Hora e Local: Realizada em 10/06/2022, às 11h30min, na sede social da SPE Santa Lucia Transmissora de Energia S.A. (“Cia.”), localizada na Praia de Botafogo n° 228, Edifício Argentina, sala 1201 F, Botafogo/
RJ, e por teleconferência. 2. Convocação e Presença: Realizada a convocação nos termos do estatuto social, verifica-se a presença da totalidade
dos Conselheiros da Cia., a saber: Srs. Manlio Francesco Coviello, Leonardo Borri Roselli e Luigi Rosati. Registra-se que os Conselheiros participaram por teleconferência, conforme autorizado pelo Estatuto Social. Assim,
o Sr. Manlio Francesco Coviello conectou-se à teleconferência da cidade de
Santiago, no Chile, e os Srs. Leonardo Borri Roselli e Luigi Rosati conectaram-se à teleconferência da cidade de Baldim, Estado de Minas Gerais, no
Brasil. Os Conselheiros declararam conhecer as matérias da pauta, não se
opondo à análise e deliberação dessas matérias. Participaram igualmente
da reunião, a convite dos Conselheiros, por teleconferência, conectando-se
da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, o Diretor Financeiro João Gabriel
Gonçalves Ratton, o Diretor Jurídico e Regulatório e Secretário de Governança Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Manlio Francesco Coviello, que convidou a mim,
Sr. Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto, para secretariá-lo. 4. Ordem
do Dia: Reeleição da Diretoria, em função da proximidade do término de
mandato (26.6.2022). 5. Deliberações: Os Conselheiros aprovaram, por
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, reeleger, interinamente,
a atual Diretoria a um novo mandato unificado de 3 anos. O novo mandato terá início na data de término do mandato unificado corrente, ou seja,
26/06/2022, devendo encerrar-se em 26/06/2025. Os Diretores reeleitos
interinamente poderão ter seus mandatos encerrados antecipadamente, de
acordo com uma eventual decisão a ser tomada pelo Conselho de Administração a ser nomeado pelo futuro novo acionista controlador da Cia.,
nos termos da operação de M&A divulgada ao mercado em 29.4.2022. Foram reeleitos interinamente, portanto: (i) no cargo de Diretor Presidente o
Sr. Luigi Rosati, italiano, casado, administrador de empresas, portador do
Registro Nacional Migratório nº F299359I, DPF, CPF nº 066.026.057-39,
residente e domiciliado na Praia de Botafogo n° 228, 12º andar, Botafogo/
RJ; (ii) no cargo de Diretor Financeiro, o Sr. João Gabriel Gonçalves
Ratton, brasileiro, casado, engenheiro, CPF/MF nº 091.688.967-00 e RG
nº 116334392, DETRAN/RJ, residente e domiciliado na Praia de Botafogo
n° 228, 12º andar, Botafogo/RJ; (iii) no cargo de Diretor Jurídico e Regulatório, o Sr. Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto, brasileiro, casado,
advogado, CPF/MF nº 082.175.427-08 e OAB nº 138.788, OAB/RJ, residente e domiciliado na Praia de Botafogo n° 228, 12º andar, Botafogo/RJ; e
(iv) no cargo de Diretor Técnico, o Sr. Artur Fabiano Marques Nogueira
Hoff, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, RG 4.953.315-2, SESP/PR,
CPF nº 874.416.089-53, residente e domiciliado na Praia de Botafogo n°
228, 12º andar, Botafogo/RJ. Os Diretores reeleitos assumiram o compromisso de permanecer em seus respectivos cargos até a posse e investidura
de seus substitutos. Os Diretores ora reeleitos declaram, sob as penas da
lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade e
que não se acham incursos em quaisquer das hipóteses previstas por lei
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob
os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos, bem como não se acham incursos em crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as relações
de consumo, fé pública, ou a propriedade, bem como assumiram o compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e
normas estabelecidos no Código de Ética da Cia.. A posse e a investidura
dos Diretores reeleitos ficam condicionadas à assinatura do respectivo termo de posse, na forma da legislação aplicável. 6. Encerramento: Nada
mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, o
Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a ata que,
lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas:
Manlio Francesco Coviello (Presidente do Conselho de Administração); Leonardo Borri Roselli (Conselheiro); Luigi Rosati (Conselheiro); e Arnaldo de
Mesquita Bittencourt Neto (Secretário). RJ, 10/6/2022. Arnaldo de Mesquita
Bittencourt Neto - Secretário. Jucerja em 21/06/2022 sob o nº 4958949.
Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.
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Está mais fácil comprar carro na China
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Petrobras desenvolve mapeamento digital
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KOVR PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ: 17.479.056/0001-73 - NIRE: 35300555571
Ata da AGE realizada em 06/09/21: 1 - Data, Hora e Local: Aos 06/09/21, às 11h, na sede social da KOVR Previdência S.A., situada na Capital do Estado de SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº
3.477, Torre B, 2º andar, parte, bairro Itaim Bibi. 2 - Convocação: Dispensada, tendo em vista a presença do único acionista da Cia., conforme disposto no art. 124, §4º da Lei 6.404/76 e alterações
posteriores. 3 - Presença: Compareceu, identificou-se e assinou o Livro de Presença, o único acionista da Cia., representando 100% do capital votante, SEGPAR Participações S.A., sociedade por
ações, com sede na Av. Atlântica, nº 1130, 12º andar, Bairro Copacabana, na Cidade e Estado do RJ, CEP 22.021-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.404.895/0001-37, devidamente representada
por seu Diretor Presidente Thiago Coelho Leão de Moura, brasileiro, casado, administrador, RG nº 25.075.806 - SSP/SP, CPF/MF sob o nº 226.111.128-27, com endereço na Av. Brigadeiro Faria Lima,
nº 3.477, Torre B, 2º andar, Cidade de SP, Estado de SP, CEP 04538-133 e pelo seu Diretor Alexandre Tadeu Seguim, brasileiro, divorciado, advogado, carteira de identidade nº 21.870.359-4 SSP/SP,
CPF/ME sob o nº 195.530.718-05, com endereço na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, Cidade de SP, Estado de SP, CEP 04538-133. 4 - Mesa: Presidente da Assembleia, Sr.
Thiago Coelho Leão de Moura, e o Sr. Alexandre Tadeu Seguim, representantes da acionista SEGPAR Participações S.A., tendo convidado para secretariá-la a Sra. Luisa Vargas Guimarães, advogada
da Cia. Ordem do Dia: 1 - Renúncia de Diretor em 27.07.21; 2 - Em razão da renúncia do Sr. Wilson Fontolan ao cargo de Diretor Estatutário (CPF: 049.935.848-14) na data de 27/07/21, remanejar
as funções por ele exercida para demais Diretores para complementar o mandato no biênio de 2020/2021, com mandato até a AGE do ano de 2022 que deliberar sobre o mesmo assunto; 3 - Designação do Diretor Responsável pelo Departamento Jurídico e do Diretor Responsável pelo cumprimento da Resolução CNSP nº 416, de 2021. 4 - Consolidação dos nomes dos Diretores Estatutários
responsáveis perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, em atendimento à regulamentação vigente, especialmente a CARTA-CIRCULAR SUSEP/CGRAT Nº 001/16; 5 - Alteração do art.
18 do Estatuto Social da Cia., para inclusão de §3º que dispõe sobre a possibilidade de representação da Cia. por dois diretores que não necessariamente o Diretor Responsável pelo Departamento
Jurídico, para fins de movimentações financeiras junto a bancos, corretoras de valores, corretoras de câmbio e/ou instituições de pagamento; 6 - Consolidação do Estatuto Social da Cia.
7 - Assuntos Gerais. Assuntos/Deliberações: Constituída a mesa, o Sr. Presidente deu por instalada a assembleia e após estudos e debates sobre as matérias da ordem do dia, o Sr. Presidente
passou então ao item “1” da Ordem do Dia e informou aos presentes a renúncia do Sr. Wilson Fontolan, do cargo de Diretor da Cia. em 27/07/21. Em prosseguimento, passando ao item “2” da Ordem
do Dia, tendo em vista a renúncia supracitada, o Sr. Presidente propôs aos presentes o remanejamento do Sr. Eduardo Viegas Silva, brasileiro, casado, administrador, RG nº 52.862.039-3 - SSP/SP,
CPF/MF sob o nº 300.005.028-04, residente e domiciliado na Rua Antônio Bastos, nº 115, apt. 12, bairro Vila Bastos, Santo André, Estado de SP, CEP 09040-220, para ocupar as funções anteriormente ocupadas pelo Sr. Wilson Fontolan, sendo a proposta aceita por todos os presentes. Desta forma, em face da renúncia e do remanejamento dos diretores supracitados, a Diretoria Executiva
da Cia., com mandato até a Assembleia Geral dos Acionistas do ano de 2022, que deliberar sobre o mesmo assunto, ficou assim composta: Diretor Presidente: Geraldo Henrique de Castro,
brasileiro, casado, economista, RG nº MG 5.225.689 - SSP/MG, CPF/MF sob o nº 749.689.716-72, residente e domiciliado na Rua Ceará, nº 1267, apto. 300, bairro Funcionários, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.150-311; Diretor: Eduardo Viegas Silva, brasileiro, casado, administrador, RG nº 52.862.039-3 - SSP/SP, CPF/MF sob o nº 300.005.028-04, residente e domiciliado na
Rua Antônio Bastos, nº 115, apt. 12, bairro Vila Bastos, Santo André, Estado de SP, CEP 09040-220; Diretor: Alexandre Tadeu Seguim, brasileiro, divorciado, advogado, RG nº 21.870.359-4 - SSP/
SP, CPF/MF sob o nº 195.530.718-05, residente e domiciliado na Av. Campinas, nº 192, bairro Tamboré, Barueri, Estado de SP, CEP 06458-000, o que foi aprovado por todos. Passando-se ao item
“3” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente sugeriu aos presentes a designação do Diretor responsável pelo Departamento Jurídico da Cia., nos termos previstos no Art. 18, incisos XIV e XV e §2º, do Estatuto Social, e do Diretor Responsável pelo cumprimento da Resolução CNSP nº 416, de 2021, sendo sugerida a nomeação do Sr. Alexandre Tadeu Seguim, cuja indicação e eleição para exercício
de tais funções foi aprovada por unanimidade. Passando-se ao item “4” da Ordem do Dia, tendo em vista as alterações supracitadas, era necessário alterar os nomes dos diretores estatutários como
responsáveis perante a SUSEP, conforme a seguir: a) ao Diretor Presidente Geraldo Henrique de Castro: (i) responsabilidade pelas relações com a SUSEP; (ii) responsabilidade pelo administrativo-financeiro; (iii) responsabilidade pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade previstos na regulamentação em vigor; (iv) responsabilidade
pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de auditoria independente previstos na regulamentação em vigor; b) ao Diretor Eduardo Viegas Silva: (i) responsabilidade técnica, cabendo a supervisão das atividades técnicas, englobando a elaboração de produtos, respectivos regulamentos, condições gerais e notas técnicas, bem como os cálculos que
permitam a adequada constituição das provisões, reservas e fundos; (ii) responsabilidade pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados; (iii) responsabilidade pelo registro de operações de que trata a Resolução CNSP nº 383, de 2020; (iv) responsabilidade pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento dos procedimentos atuariais
previstos nas normas em vigor; (v) responsabilidade pelo registro das apólices e endossos emitidos e dos cosseguros aceitos; c) ao Diretor Alexandre Tadeu Seguim: (i) responsabilidade pelo
cumprimento do disposto na Lei 9.613/98; (ii) responsabilidade pelos controles internos; (iii) responsabilidade pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes; (iv) responsabilidade pela política institucional de conduta, conforme disposto na Resolução CNSP nº 382, de 2020, (v) responsabilidade pelo Sistema de Controles Internos, a Estrutura de Gestão de Riscos e a
atividade de Auditoria Interna, nos termos da Resolução CNSP nº 416, de 2021 e (vi) responsabilidade pelo Departamento Jurídico da Cia. Passando-se ao item “5” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente propôs a alteração do art. 18 do Estatuto Social da Cia., para inclusão de §3º que dispõe sobre a possibilidade de representação da Cia. por dois diretores que não necessariamente o Diretor
Responsável pelo Departamento Jurídico, para fins de movimentações financeiras junto a bancos, corretoras de valores, corretoras de câmbio e/ou instituições de pagamento, o que foi aprovado
pelos presentes. Desta forma, o art. 18 do Estatuto Social da Cia. passará a vigorar com a seguinte redação: “Art. 18 - Compete ainda a Diretoria: I. convocar a Assembleia Geral de Acionistas; II.
praticar todos os atos de administração da Cia. que, nos limites da lei e deste Estatuto, sejam necessários ao bom desempenho de suas funções; III. cumprir e fazer cumprir o Estatuto da Cia. e as
deliberações da Assembleia Geral; IV. criar cargos e funções, nomear e demitir assessores, funcionários e representantes, determinando-lhes atribuições e responsabilidades e fixando-lhes a remuneração; V. deliberar sobre a aplicação de fundos sociais, transigir, renunciar direitos, contrair obrigações, adquirir, alienar ou gravar bens e autorizar a prestação de garantias e obrigações de
terceiros, observadas as prescrições legais; VI. resolver sobre a abertura, alteração de endereço e encerramento das sucursais, filiais ou outras dependências; VII. decidir sobre a contratação e
destituição de auditores independentes; VIII. aprovar o orçamento anual e plurianual da Cia., bem como as propostas de aumento de capital e os planos de investimentos; IX. examinar e decidir
sobre novas atividades e/ou expansão dos setores existentes; X. examinar e decidir sobre mudanças na estrutura organizacional da Cia.; XI. propor a criação ou extinção de cargos e funções a nível
de Diretoria, submetendo-as à Assembleia Geral; XII. propor alteração do estatuto social, a ser encaminhada à deliberação da Assembleia Geral; XIII. criar Comitês e definir sua competência; XIV.
representar a Cia., ativa e passivamente em juízo ou fora dele; sendo que em atos ou operações que envolvam a responsabilidade dela, será sempre exercida: i) por dois Diretores, sendo um deles
obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico; ii) pelo Diretor responsável pelo departamento jurídico e um procurador; iii) por dois procuradores constituídos na forma dos incisos seguintes deste Art.; XV. representada por dois Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico, nomear e constituir mandatários para representar
a Cia. e praticar os atos e operações especificados nos respectivos instrumentos, que sempre particularizarão os poderes, alçadas e o prazo do mandato que, no caso de mandato judicial, poderá
ser por prazo indeterminado; XVI. o Diretor responsável pelo Departamento Jurídico poderá nomear procurador(es) para representá-lo na forma prevista no inc. XIV deste Art.. §1º - A representação
da Cia. perante a repartição fiscalizadora de suas operações e nos casos de recebimento de citações ou notificação de depoimento pessoal, caberá a qualquer Diretor. §2º - Os documentos referentes às operações da Cia. nos planos de seguros e de previdência privada aberta, nas modalidades de pecúlio e renda, bem como os equivalentes ou complementares, serão sempre assinados: i) por
dois Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico; ii) pelo Diretor responsável pelo departamento jurídico e um procurador; iii) por dois procuradores
constituídos na forma deste Art.. §3º - Os incisos XIV e XV deste Art. não se aplicam para representação da Cia. para fins de movimentações financeiras, assinatura de cheques e de contratos
atrelados às movimentações financeiras, junto a bancos, instituições financeiras, corretoras de valores, corretoras de câmbio e/ou instituições financeiras de pagamento, podendo a Cia. nestas
hipóteses ser representada por quaisquer dois Diretores e/ou procuradores constituídos para tal objetivo.” Na sequência, passando ao item “6” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente mencionou que o
novo Estatuto Social da Cia. consolidado, contendo todas as modificações aqui aprovadas, passará a vigorar conforme Estatuto Social em anexo, que passa a fazer parte integrante e indissociável
da presente ata. Por fim, dando sequência, passou-se ao item “7” da Ordem do Dia, ou seja, assuntos gerais, nada havendo a tratar a este respeito. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o
Sr. Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho Fiscal da Cia. não foi ouvido por não se encontrar instalado no período e, dispensado o comparecimento do representante
da auditoria independente, os trabalhos desta AGE foram encerrados, lavrando-se a presente ata no livro próprio, que vai assinada pelo Presidente da Assembleia, Sr. Thiago Coelho Leão de Moura,
por mim Secretária, Luisa Vargas Guimarães e pela acionista SEGPAR Participações S.A. Thiago Coelho Leão de Moura - Presidente da Assembleia e representante da acionista SEGPAR Participações S.A.; Luisa Vargas Guimarães - Secretária da Assembleia e Advogada da Cia. Acionista Presente: SEGPAR Participações S.A.; Thiago Coelho Leão de Moura - Diretor Presidente; Alexandre
Tadeu Seguim - Diretor. Estatuto Social: Capítulo I: Denominação, Sede, Foro, Duração e Objeto: Art. 1º - A KOVR Previdência S.A., constituída sob a forma de S.A. de capital fechado, é uma sociedade de previdência privada e seguros, e reger-se-á pelo presente estatuto e pela legislação que lhe for aplicável. Art. 2º - A Sociedade tem como objetivo operar em seguros de vida e planos de
previdência privada aberta de pecúlios e/ou rendas, podendo ainda participar, como sócia ou acionista de outras sociedades, observadas as prescrições legais. Art. 3º - A sociedade tem sede e foro
na Cidade de SP, Estado de SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, CEP 04538-133, podendo criar e extinguir sucursais, filiais e outras dependências,
bem como constituir e destituir representantes, observadas as prescrições legais. Art. 4º - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. Capítulo II: Do Capital Social: Art. 5º - O Capital Social
é de R$23.700.099,79, representados por 23.507 ações ON, sem valor nominal. §1º - A Sociedade poderá emitir títulos múltiplos, certificados e cautelas de ações, cujo desdobramento ficará a critério do acionista interessado. §2º - Os documentos referidos no § anterior serão assinados por 2 diretores ou por mandatários com poderes especiais, facultada a utilização de chancela mecânica,
nos termos da lei. §3º - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. §4º - A ação é indivisível em relação à sociedade, sendo certo que, quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos por ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio. §5º - No caso de aumento de capital, será assegurado aos acionistas, na proporção das
ações que possuírem, o direito de preferência à subscrição de novas ações. Capítulo III: Da Assembleia Geral: Art. 6º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 3 primeiros meses
após o término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que exigirem os interesses sociais. §1º - A convocação e instalação de Assembleia Geral será efetivada nos termos da legislação
societária vigente. §2º - A Assembleia Geral será instalada, observado o quorum legal de instalação para cada matéria, sendo eleitos, entre os acionistas presentes, o Presidente e Secretário que
irão dirigir os trabalhos. §3º - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco.
Art. 7º - Uma vez convocada a Assembleia Geral ficam suspensas as transferências de ações, até que a mesma se realize ou fique sem efeito a convocação. Art. 8º - Além das atribuições definidas
em lei e das mencionadas neste Estatuto, compete à Assembleia Geral: I. fixar a remuneração mensal e global dos administradores, sem prejuízo da participação nos lucros do exercício social, observado o disposto no art. 25, inciso II, deste estatuto. II. estabelecer os objetivos, a política e a orientação geral dos negócios da Cia.; III. eleger e destituir os Diretores da Cia. e fixar-lhes as atribuições, observado o que a respeito dispuser o Estatuto; IV. fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Cia. e solicitar informações sobre quaisquer de seus
atos; V. manifestar sobre o Relatório de Administração e as contas da Diretoria; VI. resolver os casos omissos e as dúvidas suscitadas no âmbito das competências estatutárias e regimentar; VII.
destinar o lucro líquido do exercício. Capítulo IV: Da Administração: Art. 9º - A Sociedade será administrada por uma Diretoria, cujas atribuições e poderes são conferidos por lei e por este Estatuto
Social. Art. 10 - Podem ser eleitos para os órgãos de administração pessoas naturais residentes no País. § Único - A Ata de Assembleia Geral que eleger administradores, deverá conter a qualificação de cada um dos eleitos e o prazo de gestão, ser arquivada no registro do comércio e publicada. Art. 11 - Os eleitos, na forma prevista neste Estatuto, serão investidos em seus cargos mediante
assinatura do “Termo de Posse”, no livro de Atas da Diretoria. Art. 12 - O prazo de mandato dos administradores, que poderão ser reeleitos, é de 2 anos, mas se estende até a posse dos novos administradores eleitos. § Único - O substituto ou novo membro eleito para preencher cargo vago completará o prazo da gestão do substituído. Art. 13 - Serão arquivadas no registro do Comércio e
publicadas as atas das reuniões da Diretoria que contiverem deliberações destinadas a produzir efeito perante terceiros. Seção I: Diretoria: Art. 14 - A Diretoria é o órgão de administração executiva da Cia., ao qual compete, para o exercício dos atos necessários ao funcionamento regular da Sociedade, o uso de poderes e das atribuições que a lei e este Estatuto lhe conferem e os que lhe
forem outorgados pela Assembleia Geral. Art. 15 - A Diretoria será composta de, no mínimo, 2 e, no máximo, 6 Diretores, acionistas ou não, residentes no país, eleitos e destituíveis a qualquer
tempo pela Assembleia Geral, sendo 1 Diretor Presidente e até 5 Diretores, sem designação especial. § Único - O prazo de gestão da Diretoria será de 2 anos, permitida a reeleição. Art. 16 - Em caso
de vacância de qualquer cargo na Diretoria ou do impedimento definitivo do titular competirá à Assembleia Geral eleger o substituto. § Único - Sendo temporário o impedimento ou a ausência, poderá a Diretoria, em reunião convocada para este fim, designar um dos Diretores para substituir o ausente ou o impedido, sendo ele o Diretor Presidente ou algum dos Diretores. Art. 17 - A Diretoria
reunir-se-á por convocação do Diretor Presidente ou de seu substituto. §1º - Para a validade das reuniões faz-se necessária a presença da maioria dos membros da Diretoria, tomando-se as deliberações por maioria dos presentes, cabendo ao Diretor-Presidente, em caso de empate, além do pessoal, o voto de desempate. §2º - As deliberações da Diretoria deverão, sempre que necessário,
constar de atas lavradas em livro próprio. Art. 18 - Compete ainda a Diretoria: I. convocar a Assembleia Geral de Acionistas; II. praticar todos os atos de administração da Cia. que, nos limites da
lei e deste Estatuto, sejam necessários ao bom desempenho de suas funções; III. cumprir e fazer cumprir o Estatuto da Cia. e as deliberações da Assembleia Geral; IV. criar cargos e funções, nomear e demitir assessores, funcionários e representantes, determinando-lhes atribuições e responsabilidades e fixando-lhes a remuneração; V. deliberar sobre a aplicação de fundos sociais, transigir,
renunciar direitos, contrair obrigações, adquirir, alienar ou gravar bens e autorizar a prestação de garantias e obrigações de terceiros, observadas as prescrições legais; VI. resolver sobre a abertura, alteração de endereço e encerramento das sucursais, filiais ou outras dependências; VII. decidir sobre a contratação e destituição de auditores independentes; VIII. aprovar o orçamento anual e
plurianual da Cia., bem como as propostas de aumento de capital e os planos de investimentos; IX. examinar e decidir sobre novas atividades e/ou expansão dos setores existentes; X. examinar e
decidir sobre mudanças na estrutura organizacional da Cia.; XI. propor a criação ou extinção de cargos e funções a nível de Diretoria, submetendo-as à Assembleia Geral; XIl. propor alteração do
estatuto social, a ser encaminhada à deliberação da Assembleia Geral; XIII. criar Comitês e definir sua competência; XIV. representar a Cia., ativa e passivamente em juízo ou fora dele; sendo que
em atos ou operações que envolvam a responsabilidade dela, será sempre exercida: i) por dois Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico; ii) pelo
Diretor responsável pelo departamento jurídico e um procurador; iii) por dois procuradores constituídos na forma dos incisos seguintes deste Art.; XV. representada por dois Diretores, sendo um
deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico, nomear e constituir mandatários para representar a Cia. e praticar os atos e operações especificados nos respectivos instrumentos, que sempre particularizarão os poderes, alçadas e o prazo do mandato que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado; XVI. o Diretor responsável pelo Departamento Jurídico poderá nomear procurador(es) para representá-lo na forma prevista no inc. XIV deste Art.. §1º - A representação da Cia. perante a repartição fiscalizadora de suas operações e nos casos
de recebimento de citações ou notificação de depoimento pessoal, caberá a qualquer Diretor. §2º - Os documentos referentes às operações da Cia. nos planos de seguros e de previdência privada
aberta, nas modalidades de pecúlio e renda, bem como os equivalentes ou complementares, serão sempre assinados: i) por dois Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável
pelo departamento jurídico; ii) pelo Diretor responsável pelo departamento jurídico e um procurador; iii) por dois procuradores constituídos na forma deste Art.. §3º - Os incisos XIV e XV deste Art.
não se aplicam para representação da Cia. para fins de movimentações financeiras, assinatura de cheques e de contratos atrelados às movimentações financeiras, junto a bancos, instituições financeiras, corretoras de valores, corretoras de câmbio e/ou instituições financeiras de pagamento, podendo a Cia. nestas hipóteses ser representada por quaisquer dois Diretores e/ou procuradores
constituídos para tal objetivo. Art. 19 - Compete ao Diretor-Presidente: I. convocar a Assembleia Geral e convocar e presidir as reuniões da Diretoria; II. executar, dentro de suas atribuições, o presente Estatuto e as deliberações da Assembleia Geral e da Diretoria; Art. 20 - Compete aos demais Diretores: I. substituir o Diretor-Presidente em seus impedimentos e ausências temporários, observado o disposto no § único do art. 16 deste Estatuto; II. gerir as respectivas áreas de administração conforme as atribuições específicas que lhes forem outorgadas pela Assembleia Geral. Capítulo V: Do Conselho Fiscal: Art. 21 - O Conselho Fiscal compor-se-á de 3 membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, escolhidos pela Assembleia Geral e será eleito e instalado apenas quando houver pedido de acionistas que representem, no mínimo, um décimo das ações. §1º - Os membros do Conselho Fiscal terão as atribuições e os poderes que a lei lhes confere e a
sua remuneração será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, observados os limites mínimos legais. §2º - No caso de vaga, impedimento ou ausência, os suplentes serão convocados segundo
a ordem de colocação em que forem eleitos. Capítulo VI: Exercício Social, Lucros e sua Distribuição: Art. 22 - O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras exigidas em lei. Art. 23 - Dos resultados apurados em balanço, levantados com observância da lei, serão deduzidos antes de quaisquer participações: I. a
provisão para o IR; II. os prejuízos acumulados; III. a constituição das reservas obrigatórias. Art. 24 - Atendido o disposto no Art. anterior, do lucro remanescente serão feitas as seguintes deduções:
I. participação nos lucros dos empregados, de acordo com os critérios estabelecidos pela Diretoria; II. participação no lucro dos administradores, observadas as limitações legais. Art. 25 - O lucro
líquido resultante terá a destinação que se segue: I. uma cota de 5% para a reserva legal, até perfazer 20% do capital social; II. dividendo aos acionistas, fixado em no mínimo 25% do lucro líquido do exercício social, ajustado pela diminuição ou acréscimo de valores, conforme definido no art. 202 da Lei 6.404, de 15/12/76; § Único - A Diretoria proporá à Assembleia Geral a destinação a
ser dada ao saldo que acaso remanescer. Art. 26 - O dividendo deverá ser pago ou creditado, salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, no prazo de 60 dias da data em que for declarado
e, em qualquer caso, dentro do exercício social. § Único - Os dividendos não recebidos prescreverão em favor da Cia. no prazo de 3 anos, contados da data em que tenham sido colocados à disposição do acionista. Capítulo VII: Liquidação: Art. 27 - A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em Lei. Aprovado na AGE realizada no dia 06/09/21, às 11h. Thiago Coelho Leão de
Moura - Presidente da Assembleia e Diretor Presidente da Acionista SEGPAR Participações S.A.; Luisa Vargas Guimarães - Secretária da Assembleia e Advogada da Cia. Acionista Presente: SEGPAR
Participações S.A.; Thiago Coelho Leão de Moura - Diretor Presidente; Alexandre Tadeu Seguim - Diretor. JUCESP em 09/11/21 sob o nº 541.537/21-0. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Águas de Araçoiaba S.A.
CNPJ n 11 347 020 0001 50 N RE 35300374100
A a de Assemb e a Ge a O d ná a e Ex ao d ná a Rea zada em 28 de Ab de 2022
1 Ho a Da a e Loca Às 08h do d a 28 04 2022 na sede soc a da Companh a na Rua P o esso
To edo n 960 Cen o A aço aba da Se a São Pau o 2 Convocação e P esença Ed a s de
convocação pub cados no Jo na Mon o Me can nos d as 13 14 e 15 04 2022 de o ma d g a e
mp essa nas pág nas 04 12 03 espec vamen e 3 Mesa P es den e van M n ne da S va
Sec e á o Ca os We ne Benzec y 4 O dem do D a e De be ações Obse vados os mped men os
ega s o am omadas as segu n es de be ações pe a ac on s a p esen e ep esen ando 99 99% da
o a dade do cap a soc a vo an e 4 1 Ap ova depo s de exam nadas e d scu das as con as dos
adm n s ado es as demons ações con ábe s e o Re a ó o dos Aud o es ndependen es e e en es
ao exe c c o soc a ence ado em 31 12 2021 documen os es es pub cados em 31 03 2022 no o na
D á o do Ac on s a à pág na 18 documen os es es d spon ve s em mesa e que e am do conhec men o
p év o dos ac on s as con o me es abe ece o a 133 capu § 3 e § 4 da Le n 6 404 76 4 2 Tendo
em v s a que a Companh a não ap esen ou uc o qu do no exe c c o não há d v dendos a d s bu 4 3
Re ca o em 4 3 da A a de Assemb e a Ex ao d ná a ea zada em 20 09 2021 no que se e e e à
n eg a zação do aumen o de cap a devendo o e e do em passa a e a segu n e edação 4 3
Tendo em v s a a enúnc a dos dema s ac on s as Saneamen o Amb en a Águas do B as S A
subsc eve as 7 500 000 novas ações no o a va o de R$ 7 500 000 00 sendo
R$ 104 450 25
n eg a zado nes e a o med an e cap a zação de c éd os de dos pe a Subsc o a con a a Companh a
na o ma do Bo e m de Subsc ção que au en cado pe a Mesa ca a qu vado na sede da Companh a
e o sa do de R$ 7 395 549 75 a n eg a za a é o na do p óx mo exe c c o 4 4 A e a o A go 7
do Es a u o Soc a a m de aze cons a que a D e o a se á compos a po no m n mo 01 e no
máx mo 03 D e o es passando o mesmo a v go a com a edação do Es a u o Soc a cons an e do
Anexo nes e a o ap ovado 4 5 Em azão da a e ação p ev s a no em 4 4 sup a ace a a enúnc a
do S Ca os We ne Benzec y ao ca go de D e o da Companh a con o me Te mo de Renúnc a que
ca a qu vado na sede da Companh a ag adecendo he pe os se v ços p es ados no exe c c o de suas
unções e desde á ap ovando n eg a men e suas con as ou o gando he e de e ecebendo a ma s
amp a e ge a qu ação pa a nada ma s ec ama a qua que u o 4 6 Em azão da a e ação ac ma a
Companh a a ca a nomeação do D e o van M n ne da S va b as e o casado engenhe o
po ado da ca e a de den dade n 30 522 138 3 em da pe a SSP SP e nsc o no CPF sob o n
212 618 048 48 com ende eço come c a na Rua P o esso To edo n 960 Cen o A aço aba da Se a
São Pau o pa a con nua o manda o em cu so 4 7 F xa a emune ação anua g oba da D e o a em
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2 3 do cap a soc a passando o mesmo a v go a com a edação do Es a u o Soc a cons an e do
Anexo nes e a o ap ovado 4 9 Em cump men o ao a go 9 § 1 e e g do Es a u o Soc a o
ap ovada a con a ação de nanc amen os em ge a nc u ndo mas não se m ando a po F NAME
F nanc amen o de máqu nas e equ pamen os Leas ng A endamen o Me can
Cap a de G o
Con a Ga an da Cédu as de C éd o Bancá a CCB Con a os de Câmb o F ança e Emp és mo
n e nac ona 4131 com as ns u ções bancá as e BNDES Au omá co no va o de a é R$
35 000 000 00 po con a o podendo o p azo se supe o ou n e o a 24 meses 4 10 Ap ova a
e o mu ação e conso dação do Es a u o Soc a da Companh a nc us ve pa a e e as a e ações
es a u á as ap ovadas ac ma udo con o me edação conso dada cons an e do documen o ap ovado
nume ado e au en cado pe a Mesa Anexo passando o es a u o soc a a v go a com essa edação
conso dada 4 11 Au o za pa a odos os ns e e e os ega s a D e o a da Companh a a oma odas
as med das e ass na odo e qua que documen o necessá o à mp emen ação das de be ações
ap ovadas ac ma 5 Ence amen o Nada ma s havendo a a a av ou se a a a a que se e e e es a
Assemb e a sob a o ma sumá a nos e mos do a 130 § 1 da Le das S A a qua o da ap ovada
e ass nada 6 Ass na u as van M n ne da S va P es den e Ca os We ne Benzec y Sec e á o
G áuc o Du a da S va Rep esen an e do Aud o ndependen e Saneamen o Amb en a Águas do
B as S A p C áud o Becha a Abduche e Ma ce o Augus o Raposo da Mo a ac on s a p esen e
Con e e com o o g na av ado em v o p óp o A aço aba da Se a 28 04 2022 van M n ne da S va
P es den e Ca os We ne Benzec y Sec e á o JUCESP n 326 813 22 6 em 28 06 2022 G se a
S m ema Cesch n Sec e á a Ge a

KOVR CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ: 93.202.448/0001-79 - NIRE: 35300538382
Ata da AGE realizada em 06/09/21. Data, Hora e Local: Aos 06/09/21, às 10h, na sede social da KOVR Capitalização S.A., situada na Capital do Estado de SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3477,
Torre B, 2º andar, parte, bairro Itaim Bibi, CEP 04538-133. Convocação: Dispensada a convocação por edital, em consonância com o disposto no §4º, do Art. 124, da Lei 6.404/76. Quórum: Compareceu, identificou-se e assinou o Livro de Presença, o único acionista da Cia., representando 100% do capital votante, KOVR Seguradora S.A., sociedade seguradora, com sede na Av. Brigadeiro
Faria Lima, nº 3477, Torre B, 2º andar, parte, bairro Itaim Bibi, Cidade de SP, Estado de SP, CEP 04538-133, devidamente representada por seu Diretor Presidente Thiago Coelho Leão de Moura,
brasileiro, casado, administrador, RG 25.075.806 - SSP/SP, CPF 226.111.128-27, com endereço na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, Cidade de SP, Estado de SP, CEP 04538-133
e pelo seu Diretor Alexandre Tadeu Seguim, brasileiro, divorciado, advogado, carteira de identidade nº 21.870.359-4 SSP/SP, CPF 195.530.718-05, com endereço na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº
3.477, Torre B, 2º andar, Cidade de SP, Estado de SP, CEP 04538-133. Constituição da Mesa: Presidente da Assembleia, Sr. Thiago Coelho Leão de Moura e para Secretário, o Sr. Alexandre Tadeu
Seguim. Ordem do Dia: 1 – Eleição de Diretor para complementar o mandato no triênio 2020/21/22, com mandato até a AGE do ano de 2023 que deliberar sobre o mesmo assunto; 2 – Designação
do Diretor Responsável pelo Departamento Jurídico e do Diretor Responsável pelo cumprimento da Resolução CNSP nº 416, de 2021. 3 – Indicação/Rerratificação dos nomes dos Diretores Estatutários
responsáveis perante a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, em atendimento à regulamentação vigente e em face dos itens “1” e “2” da Ordem do Dia; 4 – Alteração do art. 18 do Estatuto Social da Cia., para inclusão de §3º que dispõe sobre a possibilidade de representação da Cia. por dois diretores que não necessariamente o Diretor Responsável pelo Departamento Jurídico,
para fins de movimentações financeiras junto a bancos, corretoras de valores, corretoras de câmbio e/ou instituições de pagamento; 5 – Consolidação do Estatuto Social da Cia. 6 – Assuntos Gerais.
Deliberações: Constituída a mesa, o Sr. Presidente deu por instalada a assembleia e iniciados os trabalhos solicitou a mim, Secretário, que procedesse com a leitura do Edital de Convocação, já
integralmente transcrito na presente ata. Após a leitura, o Sr. Presidente passou então ao item “1” da Ordem do Dia e propôs aos presentes a eleição do Sr. Alexandre Tadeu Seguim, brasileiro,
divorciado, advogado, RG 21.870.359-4 - SSP/SP, CPF/MF sob o nº 195.530.718-05, residente e domiciliado na Av. Campinas, nº 192, bairro Tamboré, Barueri, Estado de SP, CEP 06458-000, para
ocupar o cargo de Diretor, sendo a proposta aceita por todos os presentes. Desta forma, em face da eleição do diretor supracitado, a Diretoria Executiva da KOVR Capitalização S.A., com mandato
até a Assembleia Geral dos Acionistas do ano de 2023, que deliberar sobre o mesmo assunto, ficou assim composta: Diretor Presidente: Thiago Coelho Leão de Moura, brasileiro, casado,
administrador, RG 25.075.806 - SSP/SP, CPF/MF sob o nº 226.111.128-27, residente e domiciliado na Al. Sarutaia, nº 125, apt. 11, bairro Jardim Paulista, na Cidade e Estado de SP, CEP 01403-010;
Diretor: Geraldo Henrique de Castro, brasileiro, casado, economista, RG MG 5.225.689 - SSP/MG, CPF/MF sob o nº 749.689.716-72, residente e domiciliado na Rua Ceará, nº 1267, apto. 300,
bairro Funcionários, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.150-311, Diretor: Luciano Graneto Vieira, brasileiro, securitário, solteiro, CPF/MF sob o nº 575.633.300-20, RG 5035022564 –
SSP/RS, residente na Rua Diogo Jacome, nº 954, apt. 1.307, bairro Vila Nova Conceição, na Cidade e Estado de SP, CEP: 04512-001; Diretor: Alexandre Tadeu Seguim, brasileiro, divorciado, advogado, RG 21.870.359-4 - SSP/SP, CPF/MF sob o nº 195.530.718-05, residente e domiciliado na Av. Campinas, nº 192, bairro Tamboré, Barueri, Estado de SP, CEP 06458-000. Em atenção ao disposto na Resolução CNSP nº 330, de 2015 e na Circular SUSEP nº 526, de 2016, declara-se que o diretor ora eleito, Alexandre Tadeu Seguim, preenche as condições de elegibilidade previstas nestes
normativos, sendo a sua eleição realizada nos termos do §2º, do art.1º, do Anexo II, da Resolução CNSP nº 330, de 2015. Passando-se ao item “2” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente sugeriu aos
presentes a designação do Diretor responsável pelo Departamento Jurídico da Cia., nos termos previstos nos Artigos 18 e 23º, alínea “a” do Estatuto Social, e do Diretor Responsável pelo cumprimento da Resolução CNSP nº 416, de 2021, sendo sugerida a nomeação do Sr. Alexandre Tadeu Seguim, cuja indicação e eleição para exercício de tais funções foi aprovada por unanimidade.
Passando-se ao item “3” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente informou aos presentes que, tendo em vista as alterações supracitadas, era necessário alterar os nomes dos diretores estatutários como
responsáveis perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, conforme a seguir: a) Ao Diretor-Presidente Thiago Coelho Leão de Moura: (i) responsabilidade pelas relações com a SUSEP;
b) Ao Diretor Geraldo Henrique de Castro: (i) responsabilidade pelo administrativo-financeiro; (ii) responsabilidade pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos
de contabilidade previstos na regulamentação em vigor; (iii) responsabilidade pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de auditoria independente previstos
na regulamentação em vigor; c) Ao Diretor Luciano Graneto Vieira: (i) responsabilidade técnica, cabendo a supervisão das atividades técnicas, englobando a elaboração de produtos, respectivos
regulamentos, condições gerais e notas técnicas, bem como os cálculos que permitam a adequada constituição das provisões, reservas e fundos; (ii) responsabilidade pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento dos procedimentos atuariais previstos nas normas em vigor; (iii) responsabilidade pelo registro de operações de que trata a Resolução CNSP nº 383, de 2020; d) ao Diretor
Alexandre Tadeu Seguim: (i) responsabilidade pelo cumprimento do disposto na Lei 9.613/98; (ii) responsabilidade pelos controles internos; (iii) responsabilidade pelos controles internos específicos
para a prevenção contra fraudes; (iv) responsabilidade pela política institucional de conduta, conforme disposto na Resolução CNSP nº 382, de 2020, (v) responsabilidade pelo Sistema de Controles
Internos, a Estrutura de Gestão de Riscos e a atividade de Auditoria Interna, nos termos da Resolução CNSP nº 416, de 2021 e (vi) responsabilidade pelo Departamento Jurídico da Cia.; Passando-se
ao item “4” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente propôs a alteração do art. 18 do Estatuto Social da Cia., para inclusão de §3º que dispõe sobre a possibilidade de representação da Cia. por dois diretores que não necessariamente o Diretor Responsável pelo Departamento Jurídico, para fins de movimentações financeiras junto a bancos, corretoras de valores, corretoras de câmbio e/ou instituições de pagamento, o que foi aprovado pelos presentes. Desta forma, o art. 18 do Estatuto Social da Cia. passará a vigorar com a seguinte redação: Art. 18 - A representação ativa e passiva da Cia.
será sempre exercida pela Diretoria, sendo que em atos ou operações que envolvam a responsabilidade dela, será exercida: i) por 2 Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável
pelo departamento jurídico; ii) pelo Diretor responsável pelo departamento jurídico e 1 procurador; iii) por 2 procuradores constituídos na forma do §1º deste Art.. §1º - A Diretoria da Cia., representada por 2 Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico, poderá nomear e constituir mandatários para representar a Cia. e praticar os atos e operações
especificados nos respectivos instrumentos, que sempre particularizarão os poderes e o prazo do mandato que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado. §2º - O Diretor
responsável pelo Departamento Jurídico poderá nomear procurador(es) para representá-lo na forma prevista no caput deste Art.. §3º – O disposto no caput deste Art. não se aplica para representação da Cia. para fins de movimentações financeiras, assinatura de cheques e de contratos atrelados às movimentações financeiras, junto a bancos, instituições financeiras, corretoras de valores,
corretoras de câmbio e/ou instituições financeiras de pagamento, podendo a Cia. nestas hipóteses ser representada por quaisquer dois Diretores e/ou procuradores constituídos para tal objetivo. Na
sequência, passando ao item “5” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente mencionou que o novo Estatuto Social da Cia. consolidado, contendo todas as modificações aqui aprovadas, passará a vigorar
conforme Estatuto Social em anexo, que passa a fazer parte integrante e indissociável da presente ata. Por fim, dando sequência, passou-se ao item “6” da Ordem do Dia, ou seja, assuntos gerais,
nada havendo a tratar a este respeito. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho Fiscal da Cia. não foi ouvido por não se
encontrar instalado no período e, dispensado o comparecimento do representante da auditoria independente, os trabalhos desta AGE foram encerrados, lavrando-se a presente ata no livro próprio, que
vai assinada pelo Presidente da Assembleia, Sr. Thiago Coelho Leão de Moura, por mim Secretário, Alexandre Tadeu Seguim e pela acionista SEGPAR Participações S.A. Thiago Coelho Leão de Moura
- Presidente da Assembleia e Diretor Presidente da Acionista Kovr Seguradora S.A., Alexandre Tadeu Seguim - Secretário da Assembleia e Diretor da Acionista Kovr Seguradora S.A.. Acionista Presente: KOVR Seguradora S.A. - Thiago Coelho Leão de Moura - Diretor Presidente, Alexandre Tadeu Seguim - Diretor.
ESTATUTO SOCIAL - Capítulo I - Da Denominação, Sede e Duração: Art. 1º - A Cia. denomina-se KOVR Capitalização S.A., é uma S.A. de capitalização que se regerá pelo Estatuto Social e pelas
disposições legais que forem aplicáveis. Art. 2º - A Cia. tem sua sede e foro na Cidade de SP, Estado de SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, CEP
04538-133, podendo criar sucursais, filiais, agências, escritórios, representações, no país e no exterior, obedecida a legislação vigente. Art. 3º - O prazo de duração da Cia. é por tempo indeterminado.
Capítulo II - Dos Objetivos Sociais: Art. 4º - A Cia. tem por objetivo social a comercialização de títulos de capitalização, podendo participar como sócia ou acionistas de outras sociedades, observadas
as disposições legais pertinentes. § Único : A Cia. desenvolverá suas atividades em todo o Território Nacional, sendo as regiões: 1ª Região: Amazonas, Pará, Acre, Roraima, Amapá e Rondônia; 2ª
Região: Piauí, Maranhão e Ceará; 3ª Região: Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas; 4ª Região: Sergipe e Bahia; 5ª Região: Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Espírito Santo, Tocantins,
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; 6ª Região: Rio de Janeiro; 7ª Região: SP e 8ª Região: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Capítulo III - Do Capital e das Ações: Art. 5º - O Capital da Cia. é
de R$ 11.300.001,33, dividido em 84.840 ações ON, sem valor nominal. §1º - A Cia. poderá emitir ações preferenciais para subscrição em futuros aumentos de capital, dentro dos limites permitidos
por Lei. §2º - As ações preferenciais não terão direito de voto, mas gozarão da vantagem de prioridade no reembolso do capital, na hipótese de liquidação da Cia. e participação dos dividendos em
igualdade de condições com as ações ordinárias. §3º - Os aumentos de Capital da Cia. poderão compreender ações ordinárias ou preferenciais, ou somente de um tipo, sem guardar proporção entre
as ações de cada espécie ou classe, observando-se, quanto às ações preferenciais, o limite máximo previsto em Lei. Art. 6º - A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações da Assembleia
Geral. As ações preferenciais adquirirão o direito de voto se a Cia., pelo prazo de 3 exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos mínimos, não cumulativos, a que fizerem jus, direito que
conservarão até o primeiro posterior pagamento que a Sociedade vier a efetuar. §1º - As ações são indivisíveis em relação à Cia. e poderão ser representadas por certificados múltiplos de ações e por
títulos múltiplos e seus desdobramentos, ao preço de custo, serão procedidos a pedido de seus titulares e serão assinadas por dois Diretores. §2º - Salvo determinações legais, é livre a qualquer
tempo a negociação das ações. §3º - Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos por ela conferidos serão exercitados pelo representante do Condomínio. §4º - Em caso de extravio de
cautelas ou títulos de ações nominativas, serão expedidas segundas vias, por solicitação do titular, atendidas as formalidades legais, ficando o requerente sujeito ao pagamento de quaisquer despesas que ocorrerem. Art. 7º - Na hipótese de aumento de capital, será assegurado aos acionistas, na proporção das ações que possuírem, o direito de preferência à subscrição de novas ações. §1º Sempre que ocorrer a verificação de mora do acionista, a Cia. adotará, a seu critério, qualquer das providências previstas no Art. 107 e seus §§ da Lei 6.404/76, e, sendo o caso, cobrado do remisso
o valor do débito em atraso corrigido monetariamente, além dos juros de doze por cento ao ano, mais multa de 10%. §2º - O prazo de carência para o exercício do direito de preferência será 30 dias,
contados da data de publicação do aviso respectivo. Art. 8º - Os títulos representativos das ações provenientes de aumento de capital e/ou de desdobramento do número delas, aprovado em Assembleia
Geral, sendo encaminhados aos acionistas, em até sessenta dias da publicação da respectiva ata no Diário Oficial, depois de aprovada pelas autoridades competentes. Capítulo IV - Da Administração:
Art. 9º - A administração da Cia. competirá à Diretoria, cujos integrantes deverão ser brasileiros, com mandato de 3 anos, dispensados de prestar caução. Seção I - Normas Comuns: Art. 10 - A Diretoria compõe-se de até 6 Diretores eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, admitida a reeleição. § Único - Não impede a existência de contrato de trabalho entre a Cia. e o empregado, na eleição
para o cargo de administrador, ficando o respectivo contrato suspenso na duração do mandato, prevalecendo a respeito o que dispõe a legislação sobre a matéria. Art. 11 - Os eleitos, na forma prevista neste Estatuto, serão investidos em seus cargos mediante assinatura do “Termo de Posse”, no livro de Atas da Diretoria. Art. 12 - Os integrantes da Diretoria perceberão a remuneração mensal
que, de modo global, for fixada pela Assembleia Geral dos Acionistas, cabendo à Assembleia determinar de que modo deve ser esta remuneração dividida entre seus integrantes, podendo ser diversa
para cada um deles. §1º - É facultada a fixação do montante da remuneração sob a forma indexada. §2º - Compete, igualmente, à Assembleia Geral dos Acionistas determinar a divisão, na proporção
em que se distribuírem os encargos, da participação da administração nos lucros líquidos da Cia., até o máximo fixado pelo Estatuto, observados os limites e condições previstas em Lei. Art. 13 - No
caso de ausência temporária ou vaga em cargos da Diretoria, serão observadas as seguintes normas: §1º - No caso de vacância de cargo de Diretor, a Assembleia Geral poderá eleger um novo Diretor,
para o restante do mandato, devendo sempre fazê-lo quando se tratar do cargo do Diretor Presidente. §2º - Será considerado vago o cargo de Diretor que, sem motivo justificado ou sem estar devidamente licenciado, deixar de exercer suas funções por mais de trinta dias consecutivos ou, pelo mesmo prazo, deixar de assinar o termo de posse, quando eleito e homologado. Art. 14 - Os integrantes
da diretoria terão direito a um período de férias de trinta dias, consecutivos ou não, sem prejuízo das respectivas vantagens. § Único – O exercício da faculdade do gozo de férias pelos Diretores ficará condicionado às seguintes normas: a) as férias não serão cumulativas, e quando gozadas, o serão dentro do correspondente exercício social; b) as férias serão gozadas necessariamente na vigência plena do mandato de Diretor, ficando perempto o exercício do direito fora desse prazo; c) em hipótese alguma, as férias serão indenizadas ou convertidas em espécie. Seção II - Da Diretoria: Art.
15 - A Diretoria é o órgão de administração executiva da Cia., cabendo-lhe gerir os interesses sociais e executar a política estabelecida pela Assembleia Geral, nas áreas e com as atribuições por ela
fixadas. Art. 16 - A Diretoria será constituída de, no mínimo, 2 e, no máximo, 6 Diretores, acionistas ou não, residentes no país, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, sendo 1
Diretor Presidente e até 5 Diretores, sem designação especial. Art. 17 - A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, nas ocasiões a ela determinadas e, extraordinariamente, sempre que necessário ou
conveniente, por convocação do Diretor Presidente ou por dois dentre seus membros. §1º - As reuniões da Diretoria instalar-se-ão com a presença da maioria de seus membros, em primeira convocação. As deliberações serão tomadas por maioria de votos e constarão de atas lavradas em livro próprio. §2º - Tanto para os fins de “quórum” de instalação, quanto de “quórum” de deliberação, é
admitido o voto escrito antecipado. O Diretor Presidente, que presidirá as reuniões, nelas terá o voto de qualidade, além de seu próprio. §3º - A Diretoria poderá deliberar a criação de comitês, a serem
integrados por um ou mais dentre os seus membros, com ou sem participação de empregados da Sociedade, com o fim de coordenar e/ou orientar o exercício de determinadas atividades ou operações
sociais. Art. 18 - A representação ativa e passiva da Cia. será sempre exercida pela Diretoria, sendo que em atos ou operações que envolvam a responsabilidade dela, será exercida: i) por 2 Diretores,
sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico; ii) pelo Diretor responsável pelo departamento jurídico e 1 procurador; iii) por 2 procuradores constituídos na forma
do §1º deste Art.. §1º - A Diretoria da Cia., representada por 2 Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico, poderá nomear e constituir mandatários
para representar a Cia. e praticar os atos e operações especificados nos respectivos instrumentos, que sempre particularizarão os poderes e o prazo do mandato que, no caso de mandato judicial,
poderá ser por prazo indeterminado. §2º - O Diretor responsável pelo Departamento Jurídico poderá nomear procurador(es) para representá-lo na forma prevista no caput deste Art.. §3º – O disposto
no caput deste Art. não se aplica para representação da Cia. para fins de movimentações financeiras, assinatura de cheques e de contratos atrelados às movimentações financeiras, junto a bancos,
instituições financeiras, corretoras de valores, corretoras de câmbio e/ou instituições financeiras de pagamento, podendo a Cia. nestas hipóteses ser representada por quaisquer dois Diretores e/ou
procuradores constituídos para tal objetivo. Art. 19 - A representação da Cia. perante os órgãos fiscalizadores de suas operações, em juízo e nos atos de simples administração social, entendidos
estes como os que não gerem obrigações para com a Cia., nem exonerem terceiros de obrigações para com ela, poderá ser exercida por um Diretor. Art. 20 - A Diretoria estabelecerá normas reguladoras de alçada e competência dos procuradores. § Único – Os procuradores, quando convocados, poderão participar das reuniões da Diretoria, mas, não terão direito a voto. Art. 21º - É vedado à Diretoria prestar garantias e obrigações a terceiros em nome da Cia. Art. 22º - Com as exceções previstas neste Estatuto, qualquer ato ou contrato que implique em responsabilidade ou obrigação da Cia.
perante terceiros ou a exoneração destes perante ela, serão obrigatoriamente assinados: a) pelo Diretor Presidente, ou seu substituto, em conjunto com qualquer Diretor; b) por 1 Diretor em conjunto
com 1 procurador nomeado nos termos do §2º do Art. 18 deste Estatuto Social; c) por 2 procuradores nomeados nos termos do §2º do Art. 18 deste Estatuto Social. Art. 23º - Compete ainda à Diretoria:
a) executar e fazer executar este Estatuto e as deliberações da Assembleia Geral; b) examinar os balancetes mensais; c) escolher e destituir os auditores independentes; d) submeter à Assembleia
Geral o Relatório da Administração, as Contas da Cia. e a distribuição de dividendos, bem como proposta para alteração do Estatuto Social; e) convocar a Assembleia Geral, quando julgar conveniente e nos casos previstos em Lei; f) aprovar planos de benefícios a funcionários e administradores; g) deliberar “ad referendum” da Assembleia Geral sobre o pagamento de dividendos, inclusive intermediários; h) avocar para sua decisão qualquer assunto que julgar importante à orientação dos negócios da Cia., respeitada a competência da Assembleia Geral; i) aprovar a tomada de empréstimos;
j) aprovar a celebração de quaisquer contratos, alterações ou rescisões contratuais entre a Cia. e seus acionistas; k) fixar a orientação da Cia. nas sociedades de que participar e estabelecer o conteúdo de voto a ser exercício pela Cia. em quaisquer assuntos mais especialmente, quanto à eleição e destituição de administradores e a alteração de estatutos ou contratos sociais das ditas sociedades. l) executar, dentro da orientação geral estabelecida pela Assembleia Geral, os negócios e as operações no Art. 4º deste Estatuto; m) transigir, renunciar direitos, contrair obrigações, adquirir,
vender, emprestar, alienar ou onerar bens e valores mobiliários, observadas as restrições legais e o que, pelo Estatuto, compete à Assembleia Geral aprovar ou autorizar; n) representada por 2 Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico, nomear e constituir mandatários para representar a Cia. e praticar os atos e operações especificados nos respectivos instrumentos, que sempre particularizarão os poderes e o prazo do mandato que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado; o) executar a política de produção administrativa e financeira da Cia.; p) decidir sobre a abertura e encerramento de sucursais, filiais, agências, escritórios e nomear representantes, dentro e fora do país; q) nomear ou contratar gerentes
de sucursais, agências ou representantes e resolver sobre sua destituição; r) admitir e demitir empregados, fixando-lhes a remuneração, funções que poderá atribuir, em todo ou em parte, a um ou
mais Diretores; s) deliberar sobre a estruturação e modificação do quadro de funcionários, fixando padrões de remuneração e eventuais vantagens; t) elaborar o organograma e/ou regulamento funcional da Cia. e suas alterações; u) elaborar e executar os orçamentos anuais setoriais, dentro das diretrizes básicas estabelecidas pela Assembleia Geral; v) elaborar e implementar os planos e
programas aprovados pela Assembleia Geral; w) contratar os serviços de auditoria externa; § Único - Serão nulos e não gerarão responsabilidades para a Cia. os atos praticados em desconformidade
às regras estabelecidas neste Estatuto. Capítulo V - Da Assembleia Geral: Art. 24º - As Assembleias Gerais serão realizadas, ordinariamente até o dia 31 de março e, extraordinariamente, sempre que
o exigirem os interesses sociais ou nos casos previstos em Lei. Art. 25º - As Assembleias Gerais serão instaladas e presididas pelo Presidente da Diretoria ou seu substituto, que escolherá dentre os
acionistas presentes, um ou mais secretários. Art. 26º - Poderão participar de Assembleia Geral os titulares de ações nominativas que estiverem inscritos no competente Livro até cinco dias antes da
realização da mesma. No mesmo período ficarão suspensos os serviços de transferência e conversão de ações, substituição, desdobramento e agrupamento de certificados de ações. Art. 27º - Para
tomar parte e vetar nas Assembleias Gerais, os procuradores e representantes legais dos acionistas deverão apresentar à Cia., em sua sede, até as dezessete horas do quinto dia útil anterior à reunião,
os documentos comprobatórios de sua qualidade, os quais serão arquivados pela mesa, com os documentos relativos às mesmas. Art. 28º - Compete à Assembleia Geral: a) estabelecer a orientação
e os critérios gerais da política administrativa e operacional da Cia.; c) eleger e destituir diretores; d) autorizar a aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis; e) autorizar a aquisição de ações
da própria Cia., para cancelamento ou permanência em tesouraria e posterior alienação; f) distribuir entre os membros da Diretoria a remuneração mensal global até o limite fixado em Assembleia
Geral, bem como distribuir a participação da Administração nos lucros líquidos; g) conceder licença aos membros da Diretoria; h) dirimir dúvidas suscitadas no âmbito das competências estatutárias
e regimentais, como também deliberar e decidir sobre casos omissos e quaisquer outras matérias deste Estatuto. i) decidir sobre participações permanentes em outras sociedades, observadas às
restrições legais; j) aprovar e/ou alterar o organograma e/ou regulamento funcional da Cia., elaborado pela Diretoria. Capítulo VI - Do Conselho Fiscal. Art. 29º - O Conselho Fiscal será composto de
três membros e igual número de suplentes, acionistas, eleitos em Assembleia Geral. Art. 30º - O funcionamento do Conselho Fiscal não será permanente e só será instalado a pedido de acionistas na
forma da legislação vigente e seu mandato terminará na primeira AGO, após sua instalação. § Único: O membro efetivo será substituído, interinamente, nos casos de ausência ou impedimento, e, até
o término do mandato nos casos de vaga por seu respectivo suplente. Capítulo VII - Do Exercício Social, Balanço, Lucros e Dividendos. Art. 31º - O exercício social corresponderá ao ano civil, devendo a Administração levantar balanços gerais em 30/06 e 31/12 cada ano, observando-se com relação a esses balanços, os mesmos critérios em vigor para o balanço de encerramento do exercício. §1º
- Sempre que for levantado o balanço semestral e, com base nele, forem pagos dividendos intermediários, em v
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ELUAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 05.119.676/0001-12 - NIRE 35300319711
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01 de junho de 2022
1. Data, Hora e Local: Às 10:00 horas do dia 01 de junho de 2022, na sede da Elual Participações S.A.
(“Companhia”), localizada na cidade de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, na Rua Bering,
nº 114, CEP 09750-510. 2. Convocação: Dispensada a convocação prévia, de acordo com o parágrafo
4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. 3. Presença: Compareceram os acionistas representando a
totalidade do capital social subscrito da Companhia. 4. Mesa: Presidente: Erik Brunno Augusto; e
Secretária: Fernanda Moreira Sampaio De Franco. 5. Ordem do Dia: 5.1. Registrar a renúncia do
Diretor sem Designação Específica da Companhia; e 5.2. Deliberar sobre a eleição de novo membro da
Diretoria da Companhia. 6. Deliberações tomadas por unanimidade: 6.1. Foi recebida e registrada
a renúncia do Sr. Ricardo Clemente ao cargo de Diretor sem Designação Específica, conforme
termo de renúncia presente nesta ata como Anexo I. 6.2. Em razão da renúncia registrada acima,
foi aprovada a eleição da Sr. ª Maiana Stephanes, brasileira, divorciada, economista, portadora da
carteira de identidade nº 952.427 expedida pela SSP/DF, inscrita no CPF/MF 149.298.358-60, com
endereço comercial na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, Ed. EZ Tower - Torre B, 8º andar,
A, São Paulo/SP, CEP:04711-904 ao cargo de Diretora sem Designação Específica da Companhia.
A diretora foi eleita para o exercício de um mandato mandado unificado até 17/09/2023 a partir desta
data, conforme Estatuto Social da Companhia. Conforme termo de posse presente nesta ata como
Anexo II, a Diretora sem Designação Específica, ora eleita, declara: (i) não estar impedida por lei
especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii)
atender aos requisitos de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii)
não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e que não
tenha, nem represente, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do
art. 147 da Lei nº 6.404/76. 6.2.1. Em consequência da deliberação aprovada acima, fica ratificada a
atual composição da Diretoria Estatutária da Companhia, conforme a seguir: Diretor sem Designação
Específica – Erik Brunno Augusto; Diretora sem Designação Específica – Maiana Stephanes.
7. Encerramento: Não havendo nenhuma manifestação, o Sr. Presidente declarou suspensos os
trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata, que, lida e aprovada, foi devidamente
assinada pelos acionistas presentes e pelos integrantes da mesa da Assembleia Geral. São Bernardo
do Campo, 01 de junho de 2022. MESA: Erik Brunno Augusto - Presidente. Fernanda Moreira
Sampaio De Franco - Secretária. JUCESP 326.634/22-8, em 28/06/2022. Gisela Simiema Ceschin
- Secretária Geral.

KOVR SEGURADORA S.A.
CNPJ 42.366.302/0001-28 - NIRE 35300538757
Ata da AGE realizada em 31/08/21. 1 - Data, Hora e Local: Aos 31/08/21, às 10h, na sede social da KOVR Seguradora S.A., situada
na Capital do Estado de SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, bairro Itaim Bibi. 2 - Convocação:
Dispensada, tendo em vista a presença do único acionista da Cia., conforme disposto no art. 124, §4º da Lei 6.404/76 e alterações
posteriores. 3 - Presença: Compareceu, identificou-se e assinou o Livro de Presença, o único acionista da Cia., representando 100%
do capital votante, SEGPAR Participações S.A., S.A., com sede na Av. Atlântica, nº 1130, 12º andar, Bairro Copacabana, na Cidade
e Estado do RJ, CEP 22.021-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.404.895/0001-37, devidamente representada por seu Diretor
Presidente Thiago Coelho Leão de Moura, brasileiro, casado, administrador, RG nº 25.075.806 - SSP/SP, CPF/MF sob o nº
226.111.128-27, com endereço na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, Cidade de SP, Estado de SP, CEP 04538-133
e pelo seu Diretor Alexandre Tadeu Seguim, brasileiro, divorciado, advogado, carteira de identidade nº 21.870.359-4 SSP/SP, CPF/
ME sob o nº 195.530.718-05, com endereço na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, Cidade de SP, Estado de SP,
CEP 04538-133. 4 - Mesa: Presidente da Assembleia, Sr. Thiago Coelho Leão de Moura, e o Sr. Alexandre Tadeu Seguim, representantes da acionista SEGPAR Participações S.A., tendo convidado para secretariá-la o Sr. André Rodrigues Chaves, advogado da Cia.
Ordem do Dia: 1 - Renúncia de Diretor em 27.07.21; 2 - Em razão da renúncia do Sr. Wilson Fontolan ao cargo de Diretor Estatutário (CPF: 049.935.848-14) na data de 27/07/21, remanejar as funções por ele exercida para demais Diretores para complementar o
mandato no biênio de 2020/2021, com mandato até a AGE do ano de 2022 que deliberar sobre o mesmo assunto; 3 - Designação do
Diretor Responsável pelo Departamento Jurídico e do Diretor Responsável pelo cumprimento da Resolução CNSP nº 416, de 2021.
4 - Consolidação dos nomes dos Diretores Estatutários responsáveis perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, em
atendimento à regulamentação vigente, especialmente Carta-Circular SUSEP/CGRAT Nº 001/16; 5 - Alteração do art. 19 do Estatuto
Social da Cia., para inclusão de §3º que dispõe sobre a possibilidade de representação da Cia. por dois diretores que não necessariamente o Diretor Responsável pelo Departamento Jurídico, para fins de movimentações financeiras junto a bancos, corretoras de
valores, corretoras de câmbio e/ou instituições de pagamento; 6 - Consolidação do Estatuto Social da Cia. 7 - Assuntos Gerais. Assuntos/Deliberações: Constituída a mesa, o Sr. Presidente deu por instalada a assembleia e após estudos e debates sobre as matérias da ordem do dia, o Sr. Presidente passou então ao item “1” da Ordem do Dia e informou aos presentes a renúncia do Sr. Wilson
Fontolan, do cargo de Diretor da Cia. em 27.07.21. Em prosseguimento, passando ao item “2” da Ordem do Dia, tendo em vista a
renúncia supracitada, o Sr. Presidente propôs aos presentes o remanejamento do Sr. Eduardo Viegas Silva, brasileiro, casado, administrador, RG nº 52.862.039-3 - SSP/SP, CPF/MF sob o nº 300.005.028-04, residente e domiciliado na Rua Antônio Bastos, nº 115,
apt. 12, bairro Vila Bastos, Santo André, Estado de SP, CEP 09040-220, para ocupar as funções anteriormente ocupadas pelo Sr.
Wilson Fontolan de modo que, em virtude do quanto estabelecido pela Carta-Circular SUSEP/CGRAT Nº 001, de 29.02.16, propôs o
remanejamento das funções de Diretor responsável pelo cumprimento do disposto na Lei 9.613/98, de Diretor responsável pelos
controles internos, de Diretor responsável pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes e de Diretor responsável pela política institucional de conduta prevista na Resolução CNSP nº 382/20 ao Sr. Alexandre Tadeu Seguim, brasileiro, divorciado, advogado, RG nº 21.870.359-4 - SSP/SP, CPF/MF sob o nº 195.530.718-05, residente e domiciliado na Av. Campinas, nº
192, bairro Tamboré, Barueri, Estado de SP, CEP 06458-000, sendo a proposta aceita por todos os presentes. Desta forma, em face
da renúncia e do remanejamento dos diretores supracitados, a Diretoria Executiva da Cia., com mandato até a Assembleia Geral
dos Acionistas do ano de 2022, que deliberar sobre o mesmo assunto, ficou assim composta: Diretor Presidente: Thiago Coelho
Leão de Moura, brasileiro, casado, administrador, RG nº 25.075.806 - SSP/SP, CPF/MF sob o nº 226.111.128-27, residente e domiciliado na Al. Sarutaia, nº 125, apt. 11, bairro Jardim Paulista, na Cidade e Estado de SP, CEP 01403-010; Diretor: Geraldo Henrique
de Castro, brasileiro, casado, economista, RG nº MG 5.225.689 - SSP/MG, CPF/MF sob o nº 749.689.716-72, residente e domiciliado
na Rua Ceará, nº 1267, apto 300, bairro Funcionários, Belo Horizonte, Estado de MG, CEP 30.150-311; Diretor: Eduardo Viegas
Silva, brasileiro, casado, administrador, RG nº 52.862.039-3 - SSP/SP, CPF/MF sob o nº 300.005.028-04, residente e domiciliado na
Rua Antônio Bastos, nº 115, apt. 12, bairro Vila Bastos, Santo André, Estado de SP, CEP 09040-220 e Diretor: Alexandre Tadeu
Seguim, brasileiro, divorciado, advogado, RG nº 21.870.359-4 - SSP/SP, CPF/MF sob o nº 195.530.718-05, residente e domiciliado
na Av. Campinas, nº 192, bairro Tamboré, Barueri, Estado de SP, CEP 06458-000. Passando-se ao item “3” da Ordem do Dia, o Sr.
Presidente sugeriu aos presentes a designação do Diretor responsável pelo Departamento Jurídico da Cia., nos termos previstos no
Art. 19, incisos XIV e XV e §2º, do Estatuto Social, e do Diretor Responsável pelo cumprimento da Resolução CNSP nº 416, de 2021,
sendo sugerida a nomeação do Sr. Alexandre Tadeu Seguim, cuja indicação e eleição para exercício de tais funções foi aprovada
por unanimidade. Passando-se ao item “4” da Ordem do Dia, tendo em vista as alterações supracitadas, era necessário alterar os
nomes dos diretores estatutários como responsáveis perante a SUSEP, conforme a seguir: a) Ao Diretor Presidente Thiago Coelho
Leão de Moura: (i) responsabilidade pelas relações com a SUSEP; (ii) responsabilidade técnica, cabendo a supervisão das atividades técnicas, englobando a elaboração de produtos, respectivos regulamentos, condições gerais e notas técnicas, bem como os
cálculos que permitam a adequada constituição das provisões, reservas e fundos; (iii) responsabilidade pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados; b) Ao Diretor Geraldo Henrique de Castro: (i) responsabilidade pelo departamento administrativo-financeiro; (ii) responsabilidade pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das
normas e procedimentos de contabilidade previstos na regulamentação em vigor; (iii) responsabilidade pelo acompanhamento,
supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de auditoria independente previstos na regulamentação em vigor; c) Ao
Diretor Eduardo Viegas Silva: (i) responsabilidade pelo registro de operações de que trata a Resolução CNSP nº 383, de 2020; (ii)
responsabilidade pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento dos procedimentos atuariais previstos nas normas em vigor;
(iii) responsabilidade pelo registro das apólices e endossos emitidos e dos cosseguros aceitos; d) Ao Diretor Alexandre Tadeu Seguim: (i) responsabilidade pelo cumprimento do disposto na Lei 9.613/98; (ii) responsabilidade pelos controles internos; (iii) responsabilidade pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes; (iv) responsabilidade pela política institucional de
conduta, conforme disposto na Resolução CNSP nº 382, de 2020, (v) responsabilidade pelo Departamento Jurídico da Cia. e (vi)
responsabilidade pelo Sistema de Controles Internos, a Estrutura de Gestão de Riscos e a atividade de Auditoria Interna, nos termos
da Resolução CNSP nº 416, de 2021. Passando-se ao item “5” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente propôs a alteração do art. 19 do
Estatuto Social da Cia., para inclusão de §3º que dispõe sobre a possibilidade de representação da Cia. por dois diretores que não
necessariamente o Diretor Responsável pelo Departamento Jurídico, para fins de movimentações financeiras junto a bancos, corretoras de valores, corretoras de câmbio e/ou instituições de pagamento, o que foi aprovado pelos presentes. Desta forma, o art. 19 do
Estatuto Social da Cia. passará a vigorar com a seguinte redação: Art. 19 - Compete ainda a Diretoria: I. convocar a Assembleia
Geral de Acionistas; II. praticar todos os atos de administração da Cia. que, nos limites da lei e deste Estatuto, sejam necessários
ao bom desempenho de suas funções; III. cumprir e fazer cumprir o Estatuto da Cia. e as deliberações da Assembleia Geral; IV. criar
cargos e funções, nomear e demitir assessores, funcionários e representantes, determinando-lhes atribuições e responsabilidades
e fixando-lhes a remuneração; V. deliberar sobre a aplicação de fundos sociais, transigir, renunciar direitos, contrair obrigações,
adquirir, alienar ou gravar bens e autorizar a prestação de garantias e obrigações de terceiros, observadas as prescrições legais; VI.
resolver sobre a abertura, alteração de endereço e encerramento das sucursais, filiais ou outras dependências; VII. decidir sobre a
contratação e destituição de auditores independentes; VIII. aprovar o orçamento anual e plurianual da Cia., bem como as propostas
de aumento de capital e os planos de investimentos; IX. examinar e decidir sobre novas atividades e/ou expansão dos setores existentes; X. examinar e decidir sobre mudanças na estrutura organizacional da Cia.; XI. propor a criação ou extinção de cargos e
funções a nível de Diretoria, submetendo-as à Assembleia Geral; XIl. propor alteração do estatuto social, a ser encaminhado à deliberação da Assembleia Geral; XIII. criar o Comitês e definir sua competência; XIV. representar a Cia., ativa e passivamente em juízo
ou fora dele, sendo que em atos ou operações que envolvam a responsabilidade dela, será sempre exercida por dois Diretores, sendo
um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico, pelo Diretor responsável pelo departamento jurídico e
um procurador ou, ainda, por dois procuradores constituídos na forma dos incisos seguintes; XV. representada por dois Diretores,
sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico, nomear e constituir mandatários para representar a Cia. e praticar os atos e operações especificados nos respectivos instrumentos, que sempre particularizarão os poderes e o
prazo do mandato que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado; XVI. o Diretor responsável pelo Departamento Jurídico poderá nomear procurador(es) para representá-lo na forma prevista no inc. XIV deste Art.. §1º - A representação da
Cia. perante a repartição fiscalizadora de suas operações e nos casos de recebimento de citações ou notificação de depoimento
pessoal, caberá a qualquer Diretor. §2º - Os documentos referentes às operações da Cia. nos planos de seguros serão sempre assinados por dois Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico, pelo Diretor responsável pelo departamento jurídico e um procurador ou ainda por dois procuradores constituídos na forma deste Art.. §3º - Os incisos XIV
e XV não se aplicam para representação da Cia. para fins de movimentações financeiras, assinatura de cheques e de contratos
atrelados às movimentações financeiras, junto a bancos, instituições financeiras, corretoras de valores, corretoras de câmbio e/ou
instituições de pagamento, podendo a Cia. nestes casos ser representada por quaisquer dois Diretores e/ou procuradores constituídos para tal fim. Na sequência, passando ao item “6” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente mencionou que o novo Estatuto Social da
Cia. consolidado, contendo todas as modificações aqui aprovadas, passará a vigorar conforme Estatuto Social em anexo, que passa
a fazer parte integrante e indissociável da presente ata. Por fim, dando sequência, passou-se ao item “7” da Ordem do Dia, ou seja,
assuntos gerais, nada havendo a tratar a este respeito. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente esclareceu que,
para as deliberações tomadas, o Conselho Fiscal da Cia. não foi ouvido por não se encontrar instalado no período e, dispensado o
comparecimento do representante da auditoria independente, os trabalhos desta AGE foram encerrados, lavrando-se a presente ata
no livro próprio, que vai assinada pelo Presidente da Assembleia, Sr. Thiago Coelho Leão de Moura, por mim Secretário, André Rodrigues Chaves e pela acionista SEGPAR Participações S.A. Thiago Coelho Leão de Moura - Presidente da Assembleia e representante
da acionista SEGPAR Participações S.A.; André Rodrigues Chaves - Secretário da Assembleia e Advogado da Cia. Acionista Presente: SEGPAR Participações S.A.; Thiago Coelho Leão de Moura - Diretor Presidente; Alexandre Tadeu Seguim - Diretor. Estatuto
Social: Capítulo I: Da Denominação, Sede, Objeto Social e Duração: Art. 1º - A KOVR Seguradora S.A. é uma sociedade Seguradora que reger-se-á pelos presentes Estatutos e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Art. 2º - A sociedade tem sede e
foro na Cidade de SP, Estado de SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, CEP 04538133. § Único - respeitadas as prescrições legais, poderá a sociedade estabelecer ou suprimir dependências em todo o País, assim
como nomear e destituir correspondentes particulares, por simples deliberação da Diretoria. Art. 3º - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. Art. 4º - A Sociedade tem por objetivo operar nos ramos de seguros de danos e de vida, podendo ainda participar como sócia ou acionista de outras Sociedades observadas as disposições legais pertinentes. Capítulo II: Do Capital e das
Ações: Art. 5º - O Capital Social é de R$ 43.611.320,48, representado por 32.936 ações ordinárias, nominativas, todas sem valor
nominal. §1º - A Sociedade poderá emitir títulos múltiplos de ações. §2º - A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações da Assembleia Geral. §3º - As ações da Sociedade ou títulos que as representem serão assinadas por dois membros da Diretoria, sendo obrigatoriamente um deles o Diretor Presidente ou um dos Diretores Vice-Presidentes. Art. 6º - Atendidas as prescrições
legais, o Capital Social será realizado mediante a entrada mínima de 50% no ato da subscrição, e o restante em uma ou mais
chamadas, a critério da Diretoria, no prazo máximo de 12 meses, contados da data de sua aprovação pelas autoridades governamentais competentes. Capítulo III: Da Assembleia Geral: Art. 7º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 3
primeiros meses após o término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que exigirem os interesses sociais. §1º - A convocação e instalação de Assembleia Geral será efetivada nos termos da legislação societária vigente. §2º - A Assembleia Geral será
instalada, observado o quórum legal de instalação para cada matéria, sendo eleitos, entre os acionistas presentes, o Presidente e
Secretário que irão dirigir os trabalhos. §3º - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas exceções previstas em lei, serão
tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco. Art. 8º - Uma vez convocada a Assembleia Geral
ficam suspensas as transferências de ações, até que a mesma se realize ou fique sem efeito a convocação. Art. 9º - Além das atribuições definidas em lei e das mencionadas neste Estatuto, compete à Assembleia Geral: I. fixar a remuneração mensal e global dos
administradores, sem prejuízo da participação nos lucros do exercício social, observado o disposto no art. 26, deste estatuto. II.
estabelecer os objetivos, a política e a orientação geral dos negócios da Cia.; III. eleger e destituir os Diretores da Cia. e fixar-lhes
as atribuições, observado o que a respeito dispuser o Estatuto; IV. fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os
livros e papéis da Cia. e solicitar informações sobre quaisquer de seus atos; V. manifestar sobre o Relatório de Administração e as
contas da Diretoria; VI. resolver os casos omissos e as dúvidas suscitadas no âmbito das competências estatutárias e regimentar;
VII. destinar o lucro líquido do exercício; Capítulo IV: Da Administração: Art. 10º - A Sociedade será administrada por uma Diretoria,
cujas atribuições e poderes são conferidos por lei e por este Estatuto Social. Art. 11º - Podem ser eleitos para os órgãos de administração pessoas naturais residentes no País. § Único - A Ata de Assembleia Geral que eleger administradores, deverá conter a qualificação de cada um dos eleitos e o prazo de gestão, ser arquivada no registro do comércio e publicada. Art. 12º - Os eleitos, na
forma prevista neste Estatuto, serão investidos em seus cargos mediante assinatura do “Termo de Posse”, no livro de Atas da Diretoria. Art. 13º - O prazo de mandato dos administradores, que poderão ser reeleitos, é de 2 anos, mas se estende até a posse dos
novos administradores eleitos. § Único - O substituto ou novo membro eleito para preencher cargo vago completará o prazo da
gestão do substituído. Art. 14º - Serão arquivadas no registro do Comércio e publicadas as atas das reuniões da Diretoria que
contiverem deliberações destinadas a produzir efeito perante terceiros. Seção I: Diretoria: Art. 15º - A Diretoria é o órgão de administração executiva da Cia., ao qual compete, para o exercício dos atos necessários ao funcionamento regular da Sociedade, o uso
de poderes e das atribuições que a lei e este Estatuto lhe conferem e os que lhe forem outorgados pela Assembleia Geral. Art. 16º - A
Diretoria será composta de, no mínimo, 2 e, no máximo, 6 Diretores, acionistas ou não, residentes no país, eleitos e destituíveis a
qualquer tempo pela Assembleia Geral, sendo 1 Diretor Presidente e até 5 Diretores, sem designação especial. § Único - O prazo de
gestão da Diretoria será de 2 anos, permitida a reeleição. Art. 17º - Em caso de vacância de qualquer cargo na Diretoria ou do impedimento definitivo do titular competirá à Assembleia Geral eleger o substituto. § Único - Sendo temporário o impedimento ou a
ausência, poderá a Diretoria, em reunião convocada para este fim, designar um dos Diretores para substituir o ausente ou o impedido, sendo ele o Diretor Presidente ou algum dos Diretores. Art. 18º - A Diretoria reunir-se-á por convocação do Diretor Presidente
ou de seu substituto. §1º - Para a validade das reuniões faz-se necessária a presença da maioria dos membros da Diretoria, tomando-se as deliberações por maioria dos presentes, cabendo ao Diretor-Presidente, em caso de empate, além do pessoal, o voto de
desempate. §2º - As deliberações da Diretoria deverão, sempre que necessário, constar de atas lavradas em livro próprio. Art. 19º
- Compete ainda a Diretoria: I. convocar a Assembleia Geral de Acionistas; II. praticar todos os atos de administração da Cia. que,
nos limites da lei e deste Estatuto, sejam necessários ao bom desempenho de suas funções; III. cumprir e fazer cumprir o Estatuto
da Cia. e as deliberações da Assembleia Geral; IV. criar cargos e funções, nomear e demitir assessores, funcionários e representantes, determinando-lhes atribuições e responsabilidades e fixando-lhes a remuneração; V. deliberar sobre a aplicação de fundos
sociais, transigir, renunciar direitos, contrair obrigações, adquirir, alienar ou gravar bens e autorizar a prestação de garantias e
obrigações de terceiros, observadas as prescrições legais; VI. resolver sobre a abertura, alteração de endereço e encerramento das
sucursais, filiais ou outras dependências; VII. decidir sobre a contratação e destituição de auditores independentes; VIII. aprovar o
orçamento anual e plurianual da Cia., bem como as propostas de aumento de capital e os planos de investimentos; IX. examinar e
decidir sobre novas atividades e/ou expansão dos setores existentes; X. examinar e decidir sobre mudanças na estrutura organizacional da Cia.; XI. propor a criação ou extinção de cargos e funções a nível de Diretoria, submetendo-as à Assembleia Geral; XIl.
propor alteração do estatuto social, a ser encaminhado à deliberação da Assembleia Geral; XIII. criar Comitês e definir sua competência; XIV. representar a Cia., ativa e passivamente em juízo ou fora dele, sendo que em atos ou operações que envolvam a responsabilidade dela, será sempre exercida: i) por dois Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico; ii) pelo Diretor responsável pelo departamento jurídico e um procurador; por dois procuradores constituídos na forma
dos incisos seguintes deste Art.; XV. representada por dois Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo
departamento jurídico, nomear e constituir mandatários para representar a Cia. e praticar os atos e operações especificados nos
respectivos instrumentos, que sempre particularizarão os poderes e o prazo do mandato que, no caso de mandato judicial, poderá
ser por prazo indeterminado; XVI. o Diretor responsável pelo Departamento Jurídico poderá nomear procurador(es) para representá-lo
na forma prevista no inc. XIV deste Art.. §1º - A representação da Cia. perante a repartição fiscalizadora de suas operações e nos
casos de recebimento de citações ou notificação de depoimento pessoal, caberá a qualquer Diretor. §2º - Os documentos referentes
às operações da Cia. nos planos de seguros serão sempre assinados: i) por dois Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico; ii) pelo Diretor responsável pelo departamento jurídico e um procurador; iii) por dois
procuradores constituídos na forma deste Art. §3º - Os incisos XIV e XV não se aplicam para representação da Cia. para fins de
movimentações financeiras, assinatura de cheques e de contratos atrelados às movimentações financeiras, junto a bancos, instituições financeiras, corretoras de valores, corretoras de câmbio e/ou instituições de pagamento, podendo a Cia. nestes casos ser
representada por quaisquer dois Diretores e/ou procuradores constituídos para tal fim. Art. 20º - Compete ao Diretor-Presidente: I.
convocar a Assembleia Geral e convocar e presidir as reuniões da Diretoria; II. executar, dentro de suas atribuições, o presente Estatuto e as deliberações da Assembleia Geral e da Diretoria; Art. 21º - Compete aos demais Diretores: I. substituir o Diretor-Presidente em seus impedimentos e ausências temporários, observado o disposto no § único do art. 16 deste Estatuto; II. gerir as respectivas áreas de administração conforme as atribuições específicas que lhes forem outorgadas pela Assembleia Geral. Capítulo V: Do
Conselho Fiscal: Art. 22º - O Conselho Fiscal, que somente se instalará a pedido de acionistas, nos termos do §2º do art. 161 da Lei
6404/76, será constituído de 3 a 5 membros efetivos, e suplentes em igual número, eleitos pela Assembleia Geral que deliberar o
seu funcionamento, e o seu mandato terminará na primeira AGO que se realizar após a sua instalação. Art. 23º - O Conselho Fiscal
tem as atribuições que lhe confere a Lei, cumprindo-lhe, ainda, atender as convocações extraordinárias da Diretoria, sempre que
esta solicitar seu parecer sobre qualquer assunto. § único - na falta, ausência ou, impedimento de qualquer membro efetivo, a Diretoria convocará seu suplente. Art. 24º - A remuneração do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que o eleger, obedecidas as prescrições legais. Capítulo VI: Dos Balanços, Lucros e suas Aplicações: Art. 25º - O exercício social é anual e termina no
dia 31/12 de cada ano. § único - No último dia de cada semestre serão levantados balanços gerais, os quais serão publicados na
forma estabelecida na Lei e levados, anualmente, à AGO para aprovação, depois de ouvido o Conselho Fiscal, se em funcionamento.
Art. 26º - Os lucros apurados em cada semestre, depois de deduzidos, dentro das recomendações legais, os prejuízos acumulados e
a provisão para o imposto sobre a renda, terão a seguinte destinação sucessivamente: a) - 5% para o Fundo de Reserva Legal, até
alcançar o limite previsto na Lei; b) - pagamento de uma cota proposta pela Diretoria, não inferior a 25% dos lucros, como dividendos aos demais acionistas; c) - dos lucros que remanescerem após a dedução dos prejuízos acumulados, da provisão para o imposto sobre a renda e das parcelas referidas nas letras a e b deste Art., se pagará a participação nos lucros atribuída aos Administradores, distribuída entre seus membros segundo critério fixado pela Assembleia Geral, observados os demais preceitos da Lei das
Sociedades Anônimas. § único - O saldo, se houver, ficará à disposição da Assembleia Geral, a qual caberá dar o destino que lhe
aprouver. Capítulo VII: Da Liquidação: Art. 27º - A Sociedade entrará em liquidação nos casos legais, observadas as disposições
contidas no Art. 68 e seguintes do Decreto nº 60.459, de 13/03/67. Aprovado na AGE realizada no dia 31/08/21, realizada às 10h.
Thiago Coelho Leão de Moura - Presidente da Assembleia e representante da acionista SEGPAR Participações S.A.; André Rodrigues Chaves - Secretário da Assembleia e Advogado da Cia. Acionista Presente: SEGPAR Participações S.A. - Thiago Coelho Leão
de Moura - Diretor Presidente; Alexandre Tadeu Seguim - Diretor. JUCESP em 09/11/21 sob o nº 541.561/21-2. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.

Como lidar com a renda variável
no segundo semestre de 2022?
Diversificação, privilegiando as empresas mais líquidas

C

onversamos com
quatro especialistas sobre os cuidados que um investidor deve
ter com a renda variável nos
próximos 6 meses.
Bernardo Pascowitch,
fundador do Yubb
É importante que o investidor tenha uma estratégia mais diversificada
e focada no longo prazo.
Ele não deve se concentrar,
demasiadamente, em ativos
de renda variável, já que eles
estão muito pressionados
agora.
Por outro lado, ele também não deve ficar somente em renda fixa, já
que ela não é suficiente
para trazer grandes multiplicações de patrimônio.
Na verdade, a renda fixa
serve mais para proteger
da inflação do que para
trazer retornos relevantes
no longo prazo.
Não existe uma fórmula mágica, mas os cuidados
passam por buscar uma
diversificação que seja interessante nesse momento. Ter uma exposição em
renda variável, que tende a
ter uma performance bem
interessante no longo prazo, mas ter uma exposição a
renda fixa no curto prazo, o
que pode proteger de tantas
turbulências surfando na alta da taxa Selic.
Historicamente, o período de eleições traz uma alta do dólar e uma queda da
bolsa, independente do candidato que ganhe. O momento para renda variável
pede cuidado e atenção redobrada, mas o investidor
pode aproveitar eventuais quedas nos preços das
ações para acumular visando o longo prazo.
Pedro Serra, gerente de
research da Ativa Investimentos
No início do ano, nós
tivemos uma alta da Bolsa puxada pelas commodities, muito por conta do
que aconteceu lá fora. Nós
também tivemos a entrada de um fluxo de capital
estrangeiro bem relevante
devido à exposição do Brasil às commodities e à saída de capital da Rússia e da
China. Esse fluxo foi revertido depois em decorrência
do ciclo de juros lá fora,
ao aperto monetário e ao
call de China barata, o que
fez com que alguns investidores realocassem recursos
neste país.
Para os próximos 6
meses, nós achamos que teremos uma Bolsa de lado e
volátil, e que em algum momento ela encontrará um
limite. Os valuations seg-

uem muito baratos. Além
disso, existe um risco dos
resultados das empresas
serem revisados para baixo,
mas não muito. Eu não acho
que o mercado estava muito
otimista quando fez as suas
previsões, e nós não temos
tido muitas revisões. Agora,
se o valuation da Bolsa brasileira está muito barato, lá
fora também está.
A diferença é que nós temos um ciclo de juros mais
a frente do que os outros
países. Enquanto nós tivermos uma eleição para
acontecer e o ciclo de juros
para ocorrer, o mercado
ficará sem gatilhos. Por isso que nós achamos que a
Bolsa ficará de lado até o final do ano, pelo menos até
outubro. Neste mês, nós já
deveremos ter uma visibilidade melhor, tanto dos juros aqui e lá fora quanto do
resultado das eleições. Isso
pode tirar o peso do mercado.
Nesse momento, o investidor deve olhar primeiro
para empresas mais líquidas. Ficar nas small caps
agora é perigoso. Na Ativa,
nós gostamos de commodities como petróleo, celulose
e minério de ferro; empresas de consumo voltadas
mais para alta renda e shoppings, que estão com seus
fundamentos melhorando;
e setores defensivos que
ainda fazem sentido, como
farmácias e supermercados.
Existem também casos
mais específicos, como a
Totvs, que estão com um
valuation muito depreciado, mas que possuem um
mercado mais resiliente.
Por enquanto, nós evitaríamos estatais. Nós gostamos da Petrobras, mas com
relação a bancos, preferimos o Bradesco e o Itaú ao
Banco do Brasil. No mais,
seguimos de fora de setores mais ligados à atividade
econômica como e-commerce e de construtoras.
Rodolfo Marques, especialista em investimentos e fundador do canal
Vamos pra Bolsa no Youtube
Mesmo dentro da renda

variável, nós podemos ter
diferentes níveis de risco. O
Ibovespa reúne o retorno
das 70 maiores empresas do
Brasil, só que dentro desse
bolo, nós temos empresas
de setores que sofreram
muito mais que o índice,
como tecnologia e varejo.
Nesse caso, posso citar os
exemplos da Via Varejo e
Magalu, que estão caindo
mais de 50% no ano. Contudo, também podemos olhar com outra ótica para as
empresas que não sofreram
dessa forma, como as seguradoras e os bancos, que se
beneficiam de um cenário
de juros maiores. Não é à
toa que a BB Seguridade está com uma valorização superior a 20% e que grandes
bancos como o Itaú estão
levemente positivos.
Por mais que tenhamos
um cenário mais adverso,
isso não vai impactar as
empresas na mesma proporção. As empresas que
precisam de mais recursos
e são mais afetadas pela
inflação, sofrem mais, mas
aquelas que muitas vezes
oferecem crédito ou são
favorecidas por retornos
financeiros em decorrência
de juros maiores como as
seguradoras, se beneficiam.
Nesse momento, cabe ao
investidor ter uma diversificação de carteira mais assertiva e focada naquilo que
pode se beneficiar desse
cenário de juros em patamares mais elevados, como
seguradoras e bancos.
Werner Roger, sócio e
gestor da Trígono Capital
Nós sempre comentamos que quem vai investir
em Bolsa deve ter um horizonte de no mínimo 2 a 3
anos. Eu acredito que logo
a inflação mensal vai passar
para deflação devido à queda dos combustíveis gerada pela redução do ICMS
e de algumas commodities.
Com isso, nós vamos ter o
IGP-M e o IPCA negativos,
o que pode trazer algum
alento nas taxas de juros,
principalmente nas de mais
longo prazo.
Além
do
cenário
doméstico, a Bolsa é guiada

pelo cenário internacional. A combinação de fatores como a perspectiva
de recessão e aumento da
taxa de juros nos Estados
Unidos, conflito europeu
e lockdown na China, com
a questão do risco fiscal
no Brasil com a aprovação
de PECs, Auxílio Brasil e
outros benefícios, acabou
pressionando a expectativa
de uma queda mais lenta
da taxa de juros, o que explica o 2T22 negativo, especialmente o mês de junho. Dessa forma, por que o
investidor que não vendeu
até agora, venderia no nível
mais baixo?
A nossa recomendação
é não ficar se movimentando, tentando adivinhar para
onde vai o mercado, se a
Bolsa vai subir ou não. O
investidor deve comprar
boas empresas ou investir
em fundos que tenham
bons gestores com bons resultados.
A eleição é outra incerteza, mas nem por isso se
vai adivinhar quem vai ganhá-la. Na Trígono nós olhamos as empresas e não ficamos tentando adivinhar para onde vai o mercado. Muitas vezes, o market timing
acaba sendo negativo, pois
as pessoas não conseguem
antecipá-lo.
Geralmente,
esse tipo de análise caminha
para o mesmo lado, sendo
muitas vezes o lado errado.
Recomendamos também
que não se faça grandes
apostas. Elas são boas num
cassino, no jockey ou na loteria. Para quem faz investimentos, trata-se da escolha
de boas empresas e bons
gestores, sempre com a perspectiva de 2 a 3 anos.
Dentro do cenário do
segundo semestre, nós estamos tranquilos pois nós
não compramos mercado, e
sim as empresas que acompanhamos.
Nota: o Ibovespa fechou junho de 2022 com uma desvalorização de 11,50%. No primeiro
semestre, a desvalorização foi de
5,99%, e nos últimos 12 meses,
de 22,99%.
Coordenação: Jorge Priori

