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Produção 
brasileira de 
grãos ruma  
para recorde

A produção de grãos brasileira 
deverá ficar em 271,447 milhões 
de toneladas, segundo o 11º Le-
vantamento da Safra de Grãos 
divulgado hoje pela Companhia 
Nacional de Abastecimento (Co-
nab). Se o resultado da temporada 
2021/22 se confirmar represen-
tará um crescimento de 15,9 mi-
lhões de toneladas (ou 6,2%) na 
comparação com a colheita regis-
trada na safra 2020/21.

De acordo com a Conab, a 
colheita de milho deve chegar a 
87,4 milhões de toneladas na safra 
2021/22, das quais 25 milhões de 
toneladas são da primeira safra. “A 
colheita do milho segunda safra 
segue avançando e ultrapassa 79% 
da área plantada”, detalha a Co-
nab. As projeções para a primeira 
safra de soja estimam uma produ-
ção de 124 milhões de toneladas, 
enquanto a de arroz está estimada 
em 10,8 milhões de toneladas.

A companhia classifica como 
favoráveis as condições climáticas 
atuais para a produção de algodão, 
o que coloca a fibra entre os des-
taques do 11º levantamento. Com 
os trabalhos já finalizados em pe-
lo menos 67% da área cultivada, 
a safra deste ano tem previsão de 
ser finalizada em setembro.

A segunda safra de feijão está, 
segundo a Conab, “praticamente 
finalizada, restando apenas alguns 
talhões que devem ser colhidos 
ainda na primeira quinzena de 
agosto” A colheita final deverá 
ser de aproximadamente 1,36 mi-
lhão de toneladas (incremento de 
19,5% na comparação com a safra 
anterior).

China ultrapassa 
EUA em 
produção 
científica

Relatório publicado pelo Insti-
tuto Nacional de Política Cientí-
fica e Tecnológica do Japão (Nis-
tep) nesta terça-feira revela que 
a China ultrapassou os Estados 
Unidos em produção de pesquisa 
científica. Alemanha vem em ter-
ceiro lugar.

A China respondeu por 27,2% 
do 1% de artigos mais citados 
do mundo. Quanto mais vezes 
um estudo for citado em arti-
gos subsequentes por outros 
pesquisadores, maior será o seu 
“impacto de citação”. Os EUA 
publicaram 24,9%. No terceiro 
lugar, com 5,5%, vem o Reino 
Unido.

A China publicou uma média 
anual de 407.181 artigos cientí-
ficos; os EUA vieram bem atrás, 
com 293.434 artigos.

Os números do relatório do 
Nistep foram baseados em mé-
dias anuais entre 2018 e 2020.

Opep rebaixa 
previsão de 
demanda por 
petróleo

A Organização dos Países Ex-
portadores de Petróleo (Opep) 
revisou para baixo suas previsões 
para o crescimento econômico 
global e a demanda por petróleo 
deste ano, após uma revisão ante-
rior, igualmente negativa, feita em 
maio.

 A aliança petrolífera disse nes-
ta quinta-feira, em seu relatório 
mensal, que a economia mundial 
deve crescer 3,1% em 2022; a pre-
visão três meses antes era de alta 
de 3,5%. A Opep citou “cresci-
mento mais fraco no segundo tri-
mestre nas principais economias 
e uma tendência suave observada 
em algumas economias importan-
tes”.

O grupo de produtores de pe-
tróleo previu que a demanda glo-
bal de petróleo ficará em torno 
de 100 milhões de barris por dia 
(bpd), pouco abaixo da estimativa 
dos meses anteriores de 100,3 mi-
lhões de bpd.

De acordo com o relatório da 
Opep, alguns de seus membros 
continuam lutando para cumprir 
suas cotas mensais de produção. 
Nigéria e Angola ficaram signifi-
cativamente atrás de suas metas 
em julho.

Brasil se une em defesa da Democracia

Um ato em defesa da de-
mocracia e do processo 
eleitoral reuniu, nesta 

quinta-feira, lideranças políticas, 
intelectuais, empresários, sindica-
tos e artistas na Faculdade de Di-
reito da Universidade de São Pau-
lo (USP), no Largo São Francisco, 
centro da capital paulista. Uma 
multidão acompanhou as leituras 
e discursos a partir de um telão 
em frente ao prédio.

A manifestação começou com 
discursos e a leitura do manifesto 
em defesa da democracia divulga-
do na semana passada, articulado 
pela Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp) e as-
sinado por mais de 100 entidades.

O advogado Oscar Vilhena 
Vieira, membro da Comissão 
Arns e da comissão que ideali-
zou o manifesto, ressaltou que 
se trata de uma organização sem 
vinculação com partidos políticos. 
“Este não é um manifesto parti-
dário, mas é um momento solene 
no qual as principais entidades da 
sociedade civil brasileira vêm cele-
brar o compromisso maior com a 
democracia”, enfatizou.

Em seguida, participantes do 
ato leram a Carta às Brasileiras e 
aos Brasileiros em Defesa do Es-
tado Democrático de Direito!, do-
cumento articulado pela USP que 
já coletou mais de 920 mil assina-
turas pela internet. A leitura foi 

feita no Pátio das Arcadas, ainda 
dentro do prédio da faculdade.

“No Brasil atual não há mais 
espaço para retrocessos autoritá-
rios. Ditadura e tortura perten-
cem ao passado. A solução dos 
imensos desafios da sociedade 
brasileira passa necessariamente 
pelo respeito ao resultado das 
eleições”, diz o documento que 
foi inspirado na Carta aos Bra-
sileiros, lida em 1977 no mesmo 
local e que dizia: “Os gover-
nantes que dão o nome de De-
mocracia à Ditadura nunca nos 
enganaram e não nos enganarão. 
Nós saberemos que eles estarão 
atirando, sobre os ombros do po-
vo, um manto de irrisão”.

Custo da dívida das 
empresas sobe 391%
6,2 milhões de companhias do Brasil estão inadimplentes

De acordo com o último 
levantamento da Serasa 
(junho/2022), 6,2 mi-

lhões de empresas do Brasil estão 
inadimplentes com contas, for-
necedores ou folha salarial. Para 
tentar controlar a situação, muitas 
delas tiveram que recorrer a em-
préstimos com instituições finan-
ceiras e agora estão enfrentando 
sérias dificuldades para pagar as 
parcelas. A principal causa é o 
aumento de 391% no custo das 
dívidas, acompanhando o índice 
recorde da Selic, a taxa que serve 
para nortear os demais juros do 
mercado brasileiro.

Este mês, o Banco Central 

aumentou os juros básicos da 
economia brasileira de 13,25% 
para 13,75%. Pode parecer pou-
ca diferença, mas esse foi o 12º 
aumento consecutivo da Selic, 
que subiu mais de quatro pon-
tos percentuais só em 2022. Em 
março de 2021, por exemplo, a 
Selic era de 2% ao ano. Ou se-
ja, praticamente foi multiplicada 
por sete, atingindo o patamar de 
2016.

Até os empréstimos obtidos 
no Programa Nacional de Apoio 
às Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronampe) têm 
um impacto direto, porque tem 
saldo devedor corrigido pela taxa 

Selic, além de outros 6% ao ano.
O administrador e especialis-

ta em reestruturação de empre-
sas Arthur Bueno exemplificou 
como esse aumento nas taxas 
de juros afetam o custo de uma 
dívida. “Digamos que em 2021, 
uma empresa pegou um finan-
ciamento de R$ 500 mil para 
ser pago em 60 vezes, ela paga-
ria R$ 7.650 mil de juros de ja-
neiro a julho de 2021. Se agora 
essa mesma empresa pegasse 
os R$ 500 mil, para pagamento 
também em 60 vezes, os juros já 
seriam de R$ 29.940 mil nas par-
celas de janeiro a julho de 2022, 
um aumento de 391% ”.

Rovena Rosa/ABr



Monitor
Mercantil

Empresa jornalística fundada em 1912
monitormercantil.com.br

twitter.com/sigaomonitor
redacao@monitormercantil.com.br

publicidade@monitor.inf.br
monitorsp@monitor.inf.br

Diretor Responsável
Marcos Costa de Oliveira

Conselho Editorial
Adhemar Mineiro
José Carlos de Assis
Maurício Dias David
Ranulfo Vidigal Ribeiro

Monitor Mercantil S/A
Rua Marcílio Dias, 26 - Centro - CEP 20221-280
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel: +55 21 3849-6444

Monitor Editora e Gráfica Ltda.
Av. São Gabriel, 149/902 - Itaim - CEP 01435-001
São Paulo - SP - Brasil
Tel.: + 55 11 3165-6192

As matérias assinadas são de responsabilidade 
dos autores e não refletem necessariamente a 

opinião deste jornal.

Assinatura
Mensal: R$ 180,00

Plano anual: 12 x R$ 40,00
Carga tributária aproximada de 14%

Serviços noticiosos:
Agência Brasil, Agência Xinhua

Filiado à

Opinião2  l Monitor MercantilSexta-feira, 12 de agosto de 2022

‘Americano’?
Por Eduardo 
Marinho

Os cara chama es-
tadunidense de 
americano. Brasi-

leiros, submetidos pelos po-
deres estadunidenses desde 
a medula, induzidos a um 
sentimento de inferiorida-
de que facilita o saque das 
nossas riquezas. Que nos 
faz admirar, além de um im-
pério criminoso, os Estados 
Unidos, que interfere em to-
dos os países das Américas 
– a Europa, um continente 
construído em cima da co-
lonização do resto do mun-
do, de invasões, destruições, 
escravizações, extermínios 

muitos, saques permanen-
tes até hoje, apresentando 
em seu pequeno território 
condições sociais invejáveis 
em qualquer outro lugar do 
mundo. “Invejáveis” pra 
quem não tem noção de co-
mo foram construídas es-
sas condições de “primeiro 
mundo”. Vergonhosas, pra 
quem tem. Não há motivo 
pra admiração nenhuma.

Escuto o cara falando no 
vídeo – assunto bom, den-
so, ligado na realidade – que 
o interesse “americano” tá 
na guerra da Ucrânia. Con-
cordo que os Estados Uni-
dos vêm fabricando essa 
guerra desde a década de 
90 do século passado, mas 
contesto o linguajar num 

comentário.
“Americano”? Tu é o 

quê? Eu sou o quê? Sub-
-americano? Tu assume essa 
subalternidade? Eles são es-
tadunidenses, além de ame-
ricanos. Nós somos brasi-
leiros, além de americanos. 
Chamar estadunidense de 
americano é reconhecer “os 
donos”, os “patrões”, os 
“senhores” do continente 
americano. Subliminarmen-
te, claro, condicionamento 
do inconsciente com psi-
cologia do mesmo nome. 
E a gente repetindo por aí, 
programações mentais do 
colonialismo.

Se liga, cumpade. Não 
estou sendo hostil, raivoso, 
dono de verdade nenhuma, 

tô só te dando um toque. A 
gente exerce esse colonia-
lismo sem perceber. Mas, 
se percebe, pode ser útil no 
desfazimento dessa “infe-
rioridade” artificial, criada 
pelos colonizadores – com 
o auxílio da elite local – pra 
manter o controle, inclusive 
mental, além de ideológico, 
psicológico, cultural, a par-
tir da alma. Arte conversa 
com a alma. É preciso mui-
ta responsabilidade.

Mas, como em todas as 
áreas, a gente vê a arte ser 
usada mais pra aprisionar 
do que pra libertar. Arte 
não é boa coisa só por ser 
arte. Depende sempre do 
artista, de quem produz a 
arte. Do caráter, do interes-

se, da intenção, daquilo que 
move o artista. É nessa base 
que tá o valor da arte, não 
na fama, na repercussão, no 
celebrismo. Aí, muitas ve-
zes, é que tá a perdição da 
arte. No sentido da evolu-
ção humana.

Sobre a guerra na Ucrâ-
nia eu não tô falando, por-
que fico triste de ver como 
as pessoas repetem, em vá-
rios níveis, os condiciona-
mentos, as distorções e as 
mentiras da mídia empresa-
rial, dominante no mundo 
ocidental todo. Lembrando 
sempre que “mundo oci-
dental” pode até nos incluir, 
como subalternos, aliados 
na língua deles – assim co-
mo empregado, funcionário 

ou contratado agora é “co-
laborador” – mas na verda-
de o que se considera “oci-
dente” tem a Europa e os 
Estados Unidos. Tá bom, 
o Canadá também, embora 
economicamente “despre-
zível”, tá de irmão menos, 
de linhas coloniais francesa 
e inglesa. Mas América La-
tina, África, Ásia e Oceania 
tá tudo fora, é tudo “sub-
-gente” pra eles.

Colonialismo mental, 
cultural, econômico, social, 
político, psicológico, com-
portamental é um assunto 
pra se pensar.

Eduardo Marinho é artista de rua e 
escritor, mantém o site observareabsor-

ver.blogspot.com

Jô Soares, eterno em nossos corações e mentes
Por Paulo Alonso

O Brasil lamentou 
a morte de Jô 
Soares, no início 

desta semana. Perder uma 
pessoa como o Gordo é 
realmente muito triste, ain-
da mais quando sabemos 
que, mesmo aos 84 anos, es-
tava cheio de projetos e de 
planos profissionais, como 
a peça que estava montan-
do e com estreia prevista o 
próximo mês. Os veículos 
de comunicação noticiaram 
fatos, frases e veicularam 
imagens do humorista que, 
com seu talento e charme, 
encantou os brasileiros por 
várias décadas, sempre fa-
zendo com que ricemos 
dos seus trejeitos, da sua 
criatividade, animação e 
delicadeza no trato de todas 
as questões. Sem medo de 
errar, pode-se afirmar que 
José Eugênio Soares foi um 
gênio e que viveu, com in-
tensidade, a sua vida.

Humorista extraor-
dinário, escritor respeitado, 
dramaturgo notável, dire-
tor teatral talentoso, ator 
versátil, artista plástico que 
sabia fazer belas alquimias 
com as cores e tintas, músi-
co criativo, apresentador 
de televisão charmoso e 
para lá de talentoso, o Gor-
do ganhou notoriedade no 
comando de programas de 
televisão, criando, no Brasil, 
o formato talk-show, apre-
sentando o Jô Soares Onze 
e Meia, no SBT, de 1988 e 
1999, e, a partir de 2000 e 

até 2016, na Globo, o Pro-
grama do Jô.

Capricorniano e carioca, 
José Eugênio nasceu em 
uma família rica, filho do 
empresário paraibano Or-
lando Heitor Soares e bis-
neto pelo lado materno de 
um conselheiro do Império 
e diplomata Filipe Perei-
ra e, por parte de seu pai, 
sobrinho-bisneto de Fran-
cisco Camilo de Holanda, 
presidente da província da 
Paraíba. O menino cresceu 
entre figurões e queria in-
gressar no Ministério das 
Relações Exteriores, pois 
desejava “conhecer o mun-
do”. Seus pais o matricu-
laram no tradicional Colé-
gio de São Bento do Rio de 
Janeiro, fundado em 1848, e 
lá teve uma formação sóli-
da. Em seguida, partiu para 
Lausanne, na Suíça, onde 
foi aluno do Lycée Jaccard.

No colégio europeu, pas-
sou a ser conhecido como 
“Joe”, diminutivo do seu 
nome, Joseph, e que tam-
bém, como dizia, fazia uma 
referência à música “Hey 
Joe!”, de Frankie Laine. De 
volta ao Brasil, começou a ser 
conhecido como Jô e, na che-
gada, logo percebeu que seu 
humor e criatividade poderi-
am ser aproveitados em sua 
vida profissional. Seria um 
risco, ele sabia, mas desejou 
arriscar e ir em frente. Re-
sultado, o Brasil ganhou um 
dos maiores humoristas de 
todos os tempos, ao lado do 
igualmente precioso Chico 
Anysio.

Detentor de um talento 
extraordinário, com uma co-
municação expressiva e cheio 
de caras e bocas, Jô, além 
de atuar, dirigir, escrever ro-
teiros, livros e peças de teatro, 
foi apreciador de jazz e atuou 
na rádio Jornal do Brasil AM, 
no Rio de Janeiro, além de 
uma experiência na também 
extinta Antena 1 Rio de Ja-
neiro. Sua estreia na televisão 
aconteceu, quando ela nascia, 
em 1956, no elenco da Praça 
da Alegria, na Record, onde 
permaneceu por uma déca-
da. Nove anos mais tarde, 
atuaria na novela Ceará contra 
007, uma trama que galgou 
grandes índices de audiência, 
na mesma emissora, onde le-
varia o seu talento, em 1967, 
ao elenco de Família Trapo, 
com roteiro de Carlos Alber-
to da Nóbrega, outro pionei-
ro da televisão brasileira. Ali, 
encarnou Gordon, um mor-
domo atrapalhado e descom-
pensado.

Por sua exuberância cêni-
ca, Jô já vinha sendo obser-
vado pelas demais emissoras. 
E não demorou muito para 
ser convidado a trabalhar na 
TV Globo, em 1971, quan-
do a emissora lançou o seu 
primeiro humorístico, Faça 
Humor, não Faça a Guerra. 
Esse programa, transmitido 
em meio à Guerra Fria e ao 
Conflito do Vietnã, pregava 
o pacifismo hippie, “Make 
love, don’t make war”. Daí 
em diante, Jô não parou 
mais de realizar, de atuar, de 
crescer e de se impor como 
um grande e extraordinário 

artista. De ser reconhecido, 
aplaudido e de se transfor-
mar em um amigo de todos 
nós.

Vieram Satiricom, 1973, 
de Augusto César Vanucci, 
com roteiros brilhantes de 
Max Nunes e Haroldo Cos-
ta; Planeta dos Homens, 1976; 
Viva o Gordo, 1981, primeiro 
programa solo do Jô, com 
direção de Francisco Milani 
e de Walter Lacet. Partic-
ipou do Chico Anysio Show, 
em 1982; do infantil Plunct, 
Plact, Zuum, em 1983, e foi 
comentarista no Jornal da 
Globo, até 1987.

Resolveu se transferir para 
o SBT, em 1988, estreando 
o Veja o Gordo. No ano se-
guinte, sempre inquieto, foi 
fazer o talk-show Jô Soares 
Onze e Meia, com grandes 
índices de audiência e per-
manecendo na emissora de 
Silvio Santos, até 1999.

Volta à TV Globo, em 
2000, onde apresentou o 
Programa do Jô, até 2016, e 
fazendo participações es-
peciais em Sai de Baixo. Em 
2018, levou sua capacidade 
de comunicação, como co-
mentarista, ao programa 
Debate Final, no Fox Sports, 
debatendo sobre a Copa do 
Mundo Fifa 2018.

Jô era poliglota e fala-
va, além da língua pátria, o 
francês, inglês, italiano, es-
panhol e alemão. Era católi-
co fervoroso e mantinha 
em seu apartamento uma 
capela em honra de Santa 
Rita de Cássia.

O humorista trabalhou 

muito, fez grande sucesso 
e soube aproveitar a vida 
como ninguém viajando o 
mundo inteiro. Foi casado 
com as atrizes Therezinha 
Austregésilo, com quem 
teve um filho, Rafael Soares 
(1964–2014); com Silvia 
Bandeira; namorou Clau-
dia Raia e Mika Lins; e, 
em 1987, casou-se com a 
designer Flávia Pedras, de 
quem se separou, em 1998, 
mas que o acompanhou até 
a morte.

Escritor, escreveu várias 
obras: O Astronauta Sem 
Regime, Humor nos tempos 
do Collor, O Xangô de Baker 
Street, O Livro De Jô – Uma 
Autobiografia Desautorizada – 
Vol. 1 (2017) e O Livro De 
Jô – Uma Autobiografia De-
sautorizada – Vol. 2 (2018). 
Foi eleito, em 2016, para a 
Academia Paulista de Let-
ras, assumindo a cadeira 33, 
que pertenceu ao escritor 
Francisco Marins.

Jô era um expoente na 
arte de fazer rir. Milhares de 
pessoas tiveram a sorte de 
conhecê-lo, pessoalmente. 
Ele, além de ter entrevistado 
mais de 14 mil pessoas, es-
teve nos palcos e, assim, se 
fez presente na vida de mil-
hares que foram aos teatros 
rir com ele e admirar o seu 
trabalho. Lembro-me bem 
que, numa ocasião, cheguei 
com milha mulher atrasado 
ao Teatro Casa Grande, e o 
espetáculo já tinha começa-
do. Tímidos, entramos no 
teatro, e quando ele viu 
aquele casal caminhando 

meio sem graça no meio da 
multidão, buscando os seus 
assentos, ele mandou jogar 
raios de luz intensa sobre 
nós e, assim, tivemos de 
compulsoriamente partici-
par daquele show.

Ao terminar o espetáculo, 
ainda no palco, ele se dirigiu 
a nós, pediu desculpas pe-
la situação e nos convidou 
a ir encontrar com ele em 
seu camarim, onde rimos 
muito, tiramos fotos, pega-
mos autógrafos. Os tempos 
seguiram, e eu o entrevistei 
algumas vezes para o jornal 
no qual trabalhava e ainda 
alguns outros encontros no 
Jockey Clube da Gávea.

Jô sempre esteve à frente 
do seu tempo. Dono de 
um repertório vastíssimo, 
mais de 200 papéis, e raro 
talento, ele nunca parou de 
se reinventar. Foi, com toda 
certeza, um grande mestre 
na arte de traduzir e divertir 
todo o Brasil, com frases, 
pensamentos, olhares e ini-
ciativas das mais espetacu-
lares e espirituosas.

Com convicção, ele diz-
ia: “Tem duas coisas de que 
eu não posso abrir mão; 
primeiro, de ouvir as pes-
soas, segundo, da minha ir-
reverência.” A ausência de 
Jô Soares da cena pública 
atualmente é reveladora de 
um país que perdeu graça, 
charme e humanidade.

Um beijo no Gordo!

Paulo Alonso, jornalista, é reitor da 
Universidade Santa Úrsula.
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Jantar nos céus

No próximo dia 1º de setembro, na varanda do Viva 
Rio, será inaugurada uma estrutura onde se pode 

jantar, durante 70 minutos, com no máximo 22 pessoas, a 
50 metros de altura. É o Dinner in the Sky, que promete 
preços salgados.

Todo cuidado é pouco

Muito cuidado com a compra de ingressos para o Rock 
in Rio em grupos no Facebook. Estão clonando perfis 
que se passam por vendedores, apresentando carteira de 
identidade, comprovante de residência e  usando de perfis 
de laranjas nos pagamentos em Pix.

Novo italiano

O Nido, no Leblon, comandado pelo chef  veneziano 
Rudy Bovo, é o novo point de comida deliciosa italiana, 
no Rio. Tem feito sucesso o tartar de salmão com queijo 
grana padano, a polenta com queijo taleggio e molho de 
cogumelos trufados e de sobremesa Limone, um mousse 
de limão com compota de maçã. Haja sofisticação!

Sem noção – I

Querer realizar Carnaval fora de época e no mês de 
julho é total falta de entendimento do setor de eventos. 
Em plena alta estação e sem nenhuma criatividade, não vai 
trazer turistas. Fica a dica.

Sem noção – II

Construir um centro de convenções no Porto Mara-
vilha, ao lado do local onde embarcam e desembarcam 
cruzeiros, é mais uma brincadeira com o turismo carioca.

Criatividade 1000

Cristina Braga, do Jardim Uana ETê, com o apoio da 
Prefeitura de Engenheiro de Paulo de Frontin, realiza, 
durante o Festival da Primavera, a Festa dos Chapéus e a 
Vale do Café Hat Parade. Vai incentivar o artesanato local 
na feitura dos chapéus. Save the date: 7 a 11 de setembro. 
Até os pets vão estar presentes...

Dica gastronômica

Um café da manhã com espumante e alimentos frescos 
e fabricados no próprio estabelecimento é a proposta do 
Futura Café, diariamente na Barra da Tijuca.

Crise na Argentina

Com uma inflação que está em 64%, podendo chegar 
a 90% até dezembro, a estratégia dos argentinos tem sido 
gastar todos os pesos; compram tudo parcelado e usam 
muito pouco o crédito. Em contrapartida, o país se tornou 
um sonho para turistas: o câmbio de 1 USD no mercado 
negro pulou de 180 para 298 pesos.

Pensamento da semana

“Os ciclos se iniciam e se fecham. É a pura dinâmica 
da vida. Temos um sentimento de que as pessoas vieram 
para ficar sempre, mas a verdade é que, na maior parte 
das vezes, elas se vão e nem sempre deixam saudades. 
Realinhamos nossas prioridades todo o tempo de acordo 
com a rapidez dos sentimentos e de como somos levados a 
sobreviver. Mudamos durante uma hora, um dia, um ano, 
uma vida, mas o importante é manter nossos ideais e nosso 
coração aberto para não naufragar na escuridão. São luzes 
que anunciam ciclos, e são apagões desejados ou não que 
os consolidam. No entanto, que sejam norteados pela ética 
e pela coloração das vivências positivas.”

NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

BANCO MODAL S.A.
CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62  –  NIRE 333.0000581-1 

Companhia Aberta de Capital Autorizado
Aviso aos Acionistas 

Início do Prazo de Direito de Recesso
O Banco Modal S.A. (“Companhia”), em continuidade ao Aviso aos Acionistas divulgado em 20 de junho de 2022, 
informa que foi publicada no jornal Monitor Mercantil, nesta data, a ata da Assembleia Geral Especial de Acionistas 
Preferencialistas (“AGESP”), e da ata da Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) da Companhia, ambas realizada 
em 20 de junho de 2022, após a sua homologação pelo Banco Central do Brasil em 08 de agosto de 2022 e 
registro perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Desta forma, inicia-se, a partir de hoje, o prazo 
de 30 (trinta) dias para exercício do direito de recesso dos acionistas dissidentes, nos termos do artigo 137 da 
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, relativo (i) à conversão da totalidade das ações 
preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, na relação de 1 (uma) ação ordinária por cada ação 
preferencial, aprovada nas referidas AGESP e AGE, objeto do Comunicado ao Mercado divulgado em 20 de junho 
de 2022; e (ii) à ratificação das aquisições, pela Companhia, do controle acionário das sociedades (a) Galapos 
Consultoria e Participações Ltda. (CNPJ/ME nº 13.020.940/0001-94) e (b) W2D Tecnologia e Soluções Ltda. 
(CNPJ/ME nº 41.034.291/0001-16), objeto dos fatos relevantes divulgados, respectivamente, em 16 de novembro 
de 2021 e 01 de dezembro de 2021. O reembolso do valor das ações dos acionistas dissidentes que exercerem o 
seu respectivo direito de recesso será realizado pela Companhia em até 30 (trinta) dias após o término do prazo 
para o exercício do direito de recesso. O acionista que não exercer o direito de recesso no prazo acima fixado 
decairá do seu direito de retirada da Companhia, nos termos do §4º do artigo 137 da Lei das S.A.

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2022.
Bruno José Albuquerque de Castro 
Diretor de Relações com Investidores

‘MP da Sucata’ impacta a  
estrutura da pesquisa do Rio
Educação e saúde podem perder recursos com vetos à LDO

A estrutura da pesqui-
sa científica e tec-
nológica de petró-

leo e gás do Rio de Janeiro, 
sede da Petrobras e o maior 
produtor de petróleo do pa-
ís, deverá ser a mais preju-
dicada pelos impactos nega-
tivos da Medida Provisória 
1.112/2022, aprovada na 
semana passada na Câmara. 
Chamada de “MP da Suca-
ta”, a medida cria o Progra-
ma de Aumento da Produti-
vidade da Frota Rodoviária 
(Renovar) que retira cerca 
de R$ 3 bilhões anuais da 
pesquisa científica e tecno-
lógica da área de petróleo 
e gás para o desmanche de 
caminhões velhos.

“A ‘MP da Sucata’ ame-
aça um grande patrimônio 
de pesquisa. E os maiores 
prejudicados serão a UFRJ 
e o Estado do Rio, o maior 
produtor de petróleo e gás 
do Brasil”, afirma o pre-
sidente do Conselho Na-
cional das Fundações de 
Apoio às Instituições de 
Ensino Superior (Confies), 
Fernando Peregrino, tam-
bém diretor da fundação de 
apoio Coppetec, vinculada 
à Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).

Peregrino critica a ausên-
cia de mobilização de parla-
mentares do Estado contra 

a MP. “Onde estão os po-
líticos do Rio?” Segundo 
ele, a UFRJ recebe cerca de 
20% da receita proveniente 
da clausulas de petróleo e 
gás, sendo que 10%, média, 
passam pela Coppetec. “Ou 
seja, a estrutura de pesquisa 
da UFRJ corre grande risco 
e, claro, que todo o país será 
afetado”.

Para o presidente do 
Confies, a MP representa 
um desastre sobre as con-
quistas da ciência que colo-
cou o Brasil na lista dos 10 
maiores produtores mun-
diais de petróleo, com re-
servas de 11,89 bilhões de 
barris de petróleo, aproxi-
madamente. A expectativa 
do Confies é de que a MP 
seja arquivada no Congres-
so Nacional, ou seja que 
caduque, diante dos estra-
gados que pode impactar a 
ciência. A MP perde a eficá-
cia em 11 de agosto, se não 
for votada até lá.

Segundo Peregrino, o 
conteúdo da matéria revela 
um grande equívoco do Go-
verno Federal. “O relatório 
da MP manipula dados para 
justificar desviar dinheiro 
da pesquisa para sucata de 
caminhões”, alerta.

Segundo a agência Câma-
ra de Notícias, conforme as 
entidades de CT&I, a MP 

prejudica diretamente mais 
de 100 centros de pesquisa, 
localizados em 25 estados e 
no Distrito Federal, ao reti-
rar R$ 3 bilhões por ano do 
desenvolvimento tecnoló-
gico brasileiro, responsável 
pela descoberta do pré-
sal, pela autossuficiência 
na produção de petróleo e 
gás e em pesquisas avança-
das em novas alternativas 
de energia e na economia 
de baixo carbono. Hoje, 
mais de 70% da produção 
do Brasil são derivados de 
campos do pré-sal, fruto de 
muito investimento em pes-
quisa nos últimos 10 anos, 
mais ou menos.

“Agora o presidente Bol-
sonaro, antivacina e anti-
ciência, cria um programa 
com poder de desmontar 
essas conquistas, pior do 
que os desastres naturais”, 
afirma Peregrino.

O aumento de recursos 
para educação e saúde es-
tão entre os dispositivos 
vetados pelo governo ao 
sancionar a Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO 
– Lei 14.436/22) incluindo 
artigos que impediam que 
esses setores tivessem, em 
2023, dotações inferiores ao 
Orçamento deste ano.

O Poder Executivo tam-
bém vetou dispositivo em 

que as indicações e a ordem 
de prioridade das emendas 
de relator (RP 9) seriam es-
tabelecidas não apenas pelo 
relator-geral do Orçamento 
como também pelo presi-
dente da Comissão Mista 
de Orçamento em exercício 
neste ano. Também não se-
rá mais possível o autor da 
emenda solicitar ajustes ne-
cessários a qualquer tempo.

“O dispositivo requer a 
observância da ordem de 
prioridades estabelecida 
pelos autores das referi-
das emendas, para fins de 
limitação de empenho e 
movimentação financeira, 
e aumentaria a rigidez or-
çamentária e retiraria do 
Poder Executivo a prer-
rogativa de detalhamento 
dessa limitação conforme 
as necessidades de execu-
ção dos órgãos públicos e 
com vistas ao atendimen-
to de despesas essenciais e 
inadiáveis”, justifica o go-
verno.

Com relação à execução 
de transferências especiais, 
também foram vetados dis-
positivos para encurtar o 
prazo desses repasses até 
o fim de junho de 2023; e 
para devolver à União os re-
cursos que não forem apli-
cados no mesmo exercício 
financeiro.

Burocracia faz 7 em cada 10 brasileiros perderem dinheiro

Os bancos brasilei-
ros ainda exigem 
de seus correntis-

tas a ida na agência em caso 
de assinaturas de documen-
tos ou para liberar aplica-
tivos digitais. Essas são as 
principais razões pelas quais 
os brasileiros apontam ser-
viços bancários e financei-
ros como campeões em 
burocracia na hora de com-
provação de identidades. 

Segundo a Federação Bra-
sileira de Bancos (Febraban), 
a estimativa é que os bancos 
invistam, ainda neste ano, R$ 
35,5 bilhões em novas tecno-
logias, um aumento de 18% 
em relação ao valor investi-
do em 2021. Experiência do 
cliente, segurança e inteligên-
cia artificial são as principais 
áreas que tendem a receber 
mais insumos destinados 
ao avanço da tecnologia. 
Nove em cada dez pessoas 
já passaram por alguma di-
ficuldade para provar quem 

são junto a instituições desse 
segmento, sendo que 85% 
afirmam ter perdido tem-
po e 71% afirmam ter tido 
prejuízos financeiros. Os da-
dos são da pesquisa “Qual 
o custo de provar que você 
é você”, encomendada pela 
Unico, empresa especiali-
zada em identidade digital, 
ao Instituto Locomotiva. 
São situações como deixar 
de pedir um empréstimo em 
razão da quantidade de do-
cumentos solicitados, algo 
que 35% da população rela-
ta ter enfrentado, ou pagar ju-
ros por não conseguir pagar 
uma conta em dia, também 
em razão de ausência de do-
cumentos, como se queixam 
46% dos respondentes. 

“A pesquisa evidenciou 
que a burocracia afeta o co-
tidiano da grande maioria 
da população, de todas as 
idades e classes econômi-
cas, e muitos desistem de 
utilizar serviços financeiros 

por excesso de complexi-
dade. Dessa forma, a bu-
rocracia nos procedimen-
tos adotados pelos bancos 
ainda é uma barreira muitas 
vezes subestimada para o 
aprofundamento da banca-
rização dos brasileiros. A 
tecnologia precisa estar a 
serviço da simplificação e 
da inclusão financeira dos 
que têm maior dificuldade 
ao lidar com essa comple-
xidade”, comenta Renato 
Meirelles, presidente do 
Instituto Locomotiva.

Ainda de acordo com a 
pesquisa, 89% dos brasileiros 
acreditam que o maior uso 
de identidade digital, sem a 
necessidade de documentos 
físicos, pode reduzir burocra-
cias. “A identidade digital já 
contribuiu para impulsionar a 
bancarização de milhares de 
brasileiros nos últimos anos, 
e agora pode ser a base para a 
próxima revolução, trazendo 
mais conveniência e seguran-

ça para autenticar transações 
do dia a dia, como confirmar 
pagamentos e transferências, 
incluindo no uso do PIX, 
transações bancárias de valo-
res mais altos e até pagamen-
to com face em loja física”, 
pontua Paulo Alencastro, co-
fundador e VP executivo da 
Unico.

O levantamento Unico e 
Locomotiva ouviu, duran-
te os meses de abril e maio, 
1.561 pessoas, em todo terri-
tório nacional, com 18 anos 
ou mais das classes ABCD e 
com acesso à internet. Foram 
avaliadas dez situações coti-
dianas relacionadas a bancos 
para mensurar a incidência e 
impacto sobre a vida dos bra-
sileiros, em termos de tempo 
e gastos desnecessários, para 
comprovação da identidade. 
Quem utiliza apenas bancos 
digitais teve menor exposição 
às situações que representam 
entraves para comprovação 
da identidade.
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sergiocpb@gmail.com

Sidnei Domingues Sérgio Braga
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Microcrédito para taxistas 
será votado na terça

Os táxis amarelinhos farão nova parada na Alerj na 
terça-feira. Esta semana os taxistas lotaram as ga-

lerias do plenário, mas o projeto que concede a eles uma 
linha de microcrédito de até R$ 80 mil para a renovação 
da frota recebeu emendas e foi retirado da pauta. Assina-
dos pelo presidente da Casa, deputado André Ceciliano 
(PT, foto), e pelo deputado Jorge Felippe Neto (Avante), 
o projeto está sendo visto como a salvação para os taxis-
tas, uma categoria que mais perdeu com a pandemia. O 
deputado Val Ceasa (Patriota) usou o microfone de apar-
te para declarar seu voto a favor do projeto.

Carona para  
motoristas de aplicativo

A emenda que provocou o adiamento da votação do 
projeto dos taxistas foi a de número 9, assinada pelos de-
putados Alexandre Freitas (Podemos), Anderson Moraes 
(PL) e Martha Rocha (PDT), que estende o benefício aos 
motoristas de transporte por aplicativo.

Vereadores acompanham 
votação na Alerj

O vere-
ador Jorge 
Felippe foi 
ao plená-
rio da Alerj 
na última 
terça-feira 
para acom-
panhar a 
votação do 
projeto que 
bene f i c i a 
os taxistas. 
Antigo de-
fensor da 
categoria, ele quer repassar ao neto os votos que vem 
recebendo nos últimos anos dos profissionais do volante. 
De olho no filão, o vereador Lindbergh Farias (PT) foi 
na carona.

Quilinhos a mais
Deputados ficaram surpresos com a silhueta do verea-

dor Lindbergh Farias em sua rápida passagem pela Alerj. 
O então esguio parlamentar se apresentou com muitos 
quilos a mais.

Fique de olho
Segunda-feira, 15 de agosto, é o último dia para parti-

dos políticos e federações requererem registro de candi-
datos a presidente, vice-presidente, governador, vice-go-
vernador, senador e suplentes, deputado federal e depu-
tado estadual ou distrital. No dia seguinte, 16 de agosto, 
começa oficialmente a propaganda eleitoral, incluindo a 
internet, alto-falantes, caminhada, carreata e passeata.

  Jorge Felippe

26ª Bienal do Livro de SP movimenta 
R$ 347,8 mi e gera 3.400 empregos

A 26ª Bienal Interna-
cional do Livro de 
São Paulo (BILSP) 

atraiu 660 mil visitantes e 
garantiu um impacto eco-
nômico positivo durante o 
evento. Com um dia a me-
nos para a sua realização – 
no período de 2 a 10 de ju-
lho, os números divulgados 
pelo Observatório de Tu-
rismo Eventos da SPturis 
mostram que a BILSP mo-
vimentou R$ 374,8 milhões 
na cidade (valor calculado 
pelo Centro de Inteligência 
da Economia do Turismo 
(CIET) Secretaria de Turis-
mo e Viagens do Estado).

A pesquisa que foi reali-
zada no evento demonstra 
que 39,4% dos entrevista-
dos afirmaram ter ensino 
superior completo, com 
média de renda familiar 
mensal entre R$ 2.425 e R$ 
4.848. Cada visitante com-
prou aproximadamente sete 
títulos e gastou cerca de R$ 
203,34 (em livros) durante 
a feira. Dos visitantes que 
participaram da pesquisa, 
quase metade (42,7%) visi-
taram a exposição na edi-
ção passada, que aconte-
ceu no ano de 2018 e 96% 
consideram voltar na pró-
xima edição, prevista pa-
ra 2024. O público - com 
faixa etária média entre 18 
e 24 anos - se fez presente, 
em sua maioria pelo gênero 
feminino (78,4%). Já o mas-

culino ficou com a fatia de 
21,6%.

O conceito de livraria co-
mo ponto de encontro dos 
amantes dos livros, local 
apropriado para vivenciar 
a experiência com as obras 
e adquirir exemplares foi 
reforçado no evento. Do 
layout ao atendimento, pas-
sando pelos atrativos cria-
dos por cada expositor, os 
estandes se tornaram espa-
ço de convivência e grande 
biblioteca de consulta aos 
títulos ofertados. Ao todo 
182 expositores, que dis-
ponibilizaram cerca de 500 
selos editoriais, numa prate-
leira completa e diversifica-
da em gêneros literários, so-
mando 3 milhões de livros.

Com motivos para brin-

dar o êxito da grande festa 
literária, que reafirma o no-
vo momento e perspectivas 
para o universo do livro, a 
partir da Bienal, Vitor Tava-
res, presidente da Câmara 
Brasileira do Livro (CBL), 
realizadora do evento, fri-
sa o acerto da campanha 
publicitária: “Todo mundo 
sai melhor do que entrou”. 
A chamada convida os 
participantes a atestarem 
o poder transformador do 
livro e o evento como po-
lo de encontro com o sa-
ber. “A melhor campanha 
de todos os tempos, que 
traduz o objetivo de posi-
cionar o livro como prota-
gonista da mudança de cada 
leitor”, avalia ele ao comple-
tar “outra importante con-

quista é identificar o quanto 
a Bienal cumpre o papel de 
difusor de negócios e rela-
cionamento para os players 
do setor”. E ela foi aprova-
da pelo público – 94% dos 
entrevistados apresentaram 
satisfação com o tema desta 
edição.

Inserir o evento, cada vez 
mais, na rota das grandes 
feiras literárias internacio-
nais, foi outro passo largo 
dado com a edição de 2022. 
A aproximação com Portu-
gal – convidado de honra – 
marcou as comemorações 
do Bicentenário da Inde-
pendência do Brasil, mas 
também estreitou os laços 
e abriu caminho para novos 
acordos bilaterais no seg-
mento editorial.

Dia dos Pais movimenta o  
comércio carioca e anima lojistas

A três dias de uma 
das datas mais im-
portantes para o 

comércio no segundo se-
mestre do ano, o Dia dos 
Pais está movimentando o 
comércio carioca. Segundo 
os lojistas, roupas (inclusi-
ve as esportivas), calçados 
(sapatos, tênis, sandálias e 
chinelos), acessórios (cintos 
e carteiras), perfumes e cos-
méticos estão entre os pre-
sentes mais vendidos.

Os dados são do Clube 
dos Diretores Lojistas do 
Rio de Janeiro (CDL-Rio) 
e do Sindicato dos Lojistas 
do Comércio do Rio de Ja-
neiro (SindilojasRio), que 
aponta que para 70% dos 
250 lojistas ouvidos a esti-
mativa é que haja um cres-
cimento de 3% nas vendas 

referentes ao Dia dos Pais.
O presidente do CDL-

-Rio e do SindilojasRio, Al-
do Gonçalves, diz que ape-
sar das vendas do primeiro 
semestre do ano não atin-
girem o resultado esperado, 
principalmente nas datas 
comemorativas, o comércio 
espera atingir a estimativa 
de aumento de 3%.

“Os lojistas estão apos-
tando nas promoções, pro-
paganda e facilidades de pa-
gamento e estimam que o 
preço médio dos presentes 
deve ficar entre R$ 150 e R$ 
200, por pessoa. A maioria 
dos clientes está parcelan-
do o pagamento, usando 
cartão de crédito parcelado 
e carnê de crediário das lo-
jas. Nas compras à vista, a 
maioria dos pagamentos es-

tão sendo feitas com cartão 
de débito, seguido pelo Pix 
e dinheiro.”

Levantamento da Con-
federação Nacional de Di-
rigentes Lojistas e do SPC 
Brasil revelou que 63% vão 
comprar presentes nes-
sa data e que 26% preten-
dem gastar menos que no 
ano passado. Além disso, 
a Associação Brasileira de 
Comércio Eletrônico (AB-
Comm) divulgou que espe-
ra um faturamento de R$ 
6,4 bilhões, para o Dia dos 
Pais nesse ano. Isso repre-
senta um crescimento de 
2,9% em relação a 2021.

As estatísticas do estudo 
da CNDL/SPC Brasil mos-
tram que 78% dos consumi-
dores vão pesquisar preços 
para economizar antes de 

fazer as compras. E a grande 
maioria vai usar sites, aplicati-
vos, lojas de shopping, redes 
sociais e lojas de rua para co-
locar os gastos na ponta do 
lápis. A pesquisa também 
mostrou que uma porcenta-
gem dos brasileiros não pare-
ce preocupada com as finan-
ças pessoais nesse Dia dos 
Pais. Prova disso é que 4% 
dos entrevistados revelaram 
que costumam gastar mais 
do que podem com presen-
tes nessa data e que 11% vão 
deixar de pagar alguma conta 
para realizar a compra. Além 
disso, 31% dos que preten-
dem comprar algum presen-
te estão atualmente com o 
pagamento de alguma conta 
em atraso. E por fim, 59% 
dos que vão presentear estão 
o nome negativado.

SNEL - SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS
CNPJ Nº 33.591.918/0001-01

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, Sr. Dante 
José Alexandre Cid, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os 
associados, no gozo de seus direitos associativos, para participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 22 de agosto de 
2022, em primeira convocação às 10:00h (dez horas) e, em segunda e última 
convocação, às 10:30h (dez horas e trinta minutos), com qualquer número. 
Em virtude de decisão da Diretoria, a Assembleia Geral será realizada 
virtualmente, pela plataforma Zoom, franqueando-se o acesso a todos os 
associados quites. Para ciência prévia de todos, a pauta da assembleia 
será: a) Estudo das alternativas para proposição das Convenções Coletivas 
RJ/Nacional, Paraná e SP, tendo em vista a data-base 1º de setembro 
para a categoria de empregados de editora; b) Nomeação de comissão 
negociadora; c) Manter-se em sessão permanente, até apreciação futura 
e ultimação das negociações, para homologação dos respectivos acordos; 
d) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2022. Dante José 
Alexandre Cid - Presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE COOPERADORES “RODOCOOP”
Cooperativa Mista dos Motoristas e Demais Trabalhadores em Transportes 
de Passageiro Urbano, Escolar, Interestadual, Taxi, Turismo e Fretamento e 
Transporte de Carga em Geral do Estado do Rio de Janeiro Ltda, com sede 
na Praça tiradentes nº 09 sala 1108- cep 20.060-070 - Centro - Rio de Janeiro 
- RJ, CNPJ sob o nº 29.498.516/0001-90. Ficam convocados todos 21 asso-
ciados em dia com suas obrigações de cooperados que se realizará na Rua 
Maia Lacerda nº 170 - Estácio - Rio de Janeiro - RJ, no dia 29 de agosto de 
2022 às 14h em primeira convocação com a presença de ⅔ (dois terços) dos 
cooperados, em 2º (segunda) convocação uma hora após com a presença de 
metade mais 1 (um), em 3º (terceira) e última convocação 1(uma) hora após 
com a presença mínima de 10 (dez) cooperados em cumprimento aos artigos 
nº 39, B (1 e 2) e E do estatuto social da “RODOCOOP” Ordem do dia: A) 
Prestação de contas exercício 2021 com parecer do conselho fiscal B) previ-
são orçamentária para exercício 2023 C) Eleição e posse dos componentes 
do conselho fiscal D) Assuntos gerais. Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2022

Eduardo Beserra Cruz - Presidente
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ZÍNIA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 05.851.532/0001-56
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Ficam convidados os acionis-
tas da Cia. a se reunir no dia 19/08/22, às 19h, na sede social localizada na 
Praça Pio X, nº 98, 9º and/parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, para deliberar 
sobre a redução de capital para absorção de prejuízos da Cia. Rio de Janeiro, 
10/08/22. Diretoria.

RODRIGO LOPES PORTELLA - LEILOEIRO PÚBLICO
CPF. Nº 336.490.497-91

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO EXTRAJUDICIAL e INTIMAÇÃO. com 
o prazo de 10 (dez) dias. - Eu, RODRIGO LOPES PORTELLA, 
Leiloeiro Público Oficial, inscrito na JUCERJA sob o nº 055, comu-
nico ao público que, devidamente autorizado pela COMISSÃO DE
REPRESENTANTES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AUÁ 
GRUMARI E SERNAMBETIBA, no dia 18/08/2022, às 11:00 ho-
ras, realizarei no escritório, à Av. Nilo Peçanha nº 12 – Gr. 810 
– Castelo, nesta cidade, o 1º Leilão Público, por preço não infe-
rior ao previsto no § 2º do Art. 63 da Lei nº 4.591/64, ou no dia 
29/08/2022, no mesmo horário e local, o 2º Leilão Público, das 
frações ideais do terreno e respectivas unidades, do Empreen-
dimento CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AUÁ GRUMARI E SER-
NAMBETIBA, em construção, na Estrada dos Bandeirantes, nº 
20.315 - Lote 3 do PA. 31207 – Vargem Grande/RJ., abaixo re-
lacionadas. - Tudo nos termos da Notificação Extrajudicial (pro-
tocolada sob o nº 1393764) entregue ao adquirente da Unidade 
G401 - FIGUEIREDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ. nº 
05.736.920/0001-96), n/p. de seu representante legal, Dr. Celso 
Antonio Figueiredo Lopes (OAB/RJ. 106457), através do 6º Ofí-
cio do Registro de Títulos e Documentos/RJ. (conforme certidão 
positiva datada de 05/11/2021); e da Notificação Judicial, ajuizada 
no Cartório da 3ª. Vara Cível Regional da Barra da Tijuca/RJ – 
Processo nº 0037384-20.2018.8.19.0209, para Notificação ao ad-
quirente da Unidade S-505 – PAULO DE OLIVEIRA SILVA (CPF. 
nº 987.804.418-15), o qual foi notificado por hora certa, conforme 
fls. 114, 117 e 123 dos autos. - O terreno do imóvel encontra-
-se transcrito no Cartório do 9º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., 
sob a matrícula nº 16.428. – Constam com referência as Unidade 
G401 e S505, Contratos de Construção sob o Regime de Sim-
ples Administração, datados, respectivamente, de 27/02/2008 e 
30/10/2006. - Ficam cientes os interessados na aquisição, que 
no ato da arrematação, adjudicação ou remição, serão efetuados 
os seguintes pagamentos: arrematação à vista, acrescida da co-
missão ao Leiloeiro de 5%, as despesas efetuadas c/os leilões, 
e honorários advocatícios na base de 10%; ficando ainda por 
conta do arrematante, as despesas com transferência (ITBI’s., 
RGI’s., Escrituras, Certidões, IPTU., e demais impostos ou qual-
quer outra inerente a unidade arrematada). – Ficam por este edi-
tal intimados dos Leilões os adquirentes dos imóveis, e, também 
convocados os condôminos a comparecerem à Assembleia Geral 
que se realizará na sede do Condomínio, no dia 30/08/2022, às 
18:00 horas, para como integrantes do Condomínio, manifesta-
rem seus votos na referida Assembleia, sobre o exercício do di-
reito de preferência garantido ao Condomínio pelo § 3º do Art. 63 
da Lei 4.591/64. - Ficam cientes de que a decisão dos condômi-
nos presentes à Assembleia obrigará a todos os demais, mes-
mo os ausentes. - IMÓVEIS: 1) Unidade nº. G401 e sua fração 
ideal de 0,01183 do terreno – Adquirente: FIGUEIREDO E AD-
VOGADOS ASSOCIADOS – Valor: R$ 187.380,56 – 2) Unidade 
nº. S505 e sua fração ideal de 0,01411 do terreno – Adquiren-
te: PAULO DE OLIVEIRA SILVA – Valor: R$ 185.775,70. – Fica 
ciente o arrematante que arcará, ainda, com o pagamento das 
cotas vincendas, bem como eventuais cotas extras por ventura 
aprovadas em Assembleia. E, que declara integral ciência, e com 
o que expressamente concorda, que, havendo saldo nas contas 
correntes do condomínio ao final da obra, não receberá qualquer 
quantia na hipótese de haver deliberação em assembleia no sen-
tido de distribuir o montante existente entre os condôminos adim-
plentes, razão pela qual sua unidade será excluída deste rateio. 
- RJ, 04/08/2022. (as.) Rodrigo Lopes Portella - Leiloeiro Público.

SAAB PARTICIPAÇÕES E NOVOS NEGÓCIOS S.A.
CNPJ nº 14.772.952/0001-38 - NIRE 33.3.0030071-6

Ata da Assembleia Geral Ordinária: 1. Hora, Data e Local: Às 08h do dia 
20/04/2022, na sede social da Cia., na Rua Coronel Gomes Machado nº 118, 
loja 101, Centro, Niterói, RJ. 2. Convocação e Presença: Dispensada nos ter-
mos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e art. 9º, § Único do Estatuto Social, 
face à presença da totalidade dos acionistas. 3. Mesa: Presidente: Thiago 
Contage Damaceno; Secretário: Luis Carlos Martins da Silva. 4. Ordem do 
Dia e Deliberações: Observados os impedimentos legais, foram tomadas as 
seguintes deliberações pelo acionista presente representante da totalidade 
do capital social votante: 4.1. Aprovar, depois de examinadas e discutidas, as 
contas dos administradores, o balanço patrimonial, as demonstrações contá-
beis e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social 
encerrado em 31/12/2021, documentos estes publicados em 30/03/2022, no 
jornal Diário do Acionista, na forma digital e impressa à página 07, disponíveis 
em mesa e do conhecimento prévio dos acionistas, conforme estabelece o 
art. 133, caput, § 4º, da Lei nº 6.404/76; 4.2. Aprovar o lucro líquido apurado 
no exercício findo em 31/12/2021, no montante de R$ 13.000,50, que serão 
integralmente destinados para distribuição de dividendos aos acionistas, na 
medida da disponibilidade de caixa da Cia. 4.3. Aprovar, depois de exami-
nado e discutido, o orçamento econômico e financeiro, incluindo investimen-
tos de capital e orçamento de despesas do exercício de 2022. 5. Encerra-
mento: 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: Thiago Contage 
Damaceno: Presidente; Luis Carlos Martins da Silva: Secretário; Gláucio Du-
tra da Silva: Representante do Auditor Independente; Saneamento Ambien-
tal Águas do Brasil S.A. (p. Cláudio Bechara Abduche e Marcelo Augusto 
Raposo da Mota), Acionista. Confere com o original lavrado em livro pró-
prio. RJ, 20/04/2022. Thiago Contage Damaceno - Presidente. JUCERJA 
nº 4987330 em 07/07/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

CNPJ: 39.485.412/0001-02
CONCESSÃO DE CERTIDÃO AMBIENTAL

Torna público, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS, 
CNPJ: 39.485.412/0001-02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
– SEMOB, recebeu da Secretaria Municipal de Ambiente e Defesa 
dos Animais – SEMADA, a CERTIDÃO AMBIENTAL - CA SEMADA 
Nº 000067, com validade indeterminada, desde que seja respeitada 
as condições nela estabelecidas, para realizar a instalação de rede 
de drenagem, pavimentação, rede de esgoto e rede de abastecimento 
de água potável com 1.100 metros de extensão. Nos seguintes locais:
Rua Mandir, Rua Mármore, Rua Granito, Estrada Pastor Antônio 
Martins (trecho), Rua Patrícia Oliveira, Rua Bazar (trecho i,ii), Rua 
Malta, Rua Iara, Rua Ciranda (trecho), Rua Renata de Oliveira Fal-
ci, Rua Elaine Martins de Oliveira e Rua Aline Bairro: Nova Cidade, 
Queimados – RJ. Georreferenciado através das coordenadas métri-
cas 649267E, 7487602N, 649346E,7487645N, 649276E, 7487729N; 
649333E, 7487782N; 649168E, 7487642N, 649294E, 7487368N; 
649387E, 7487487N; 649316E, 7487469N; 649274E, 7487470N; 
649270E, 7487521N; 649415E, 7487418N; 649462E, 7487405N; 
649478E, 7487418N, . FUSO 23-K (DATUM: SIRGAS 2000).

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

CNPJ: 39.485.412/0001-02
CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

Torna público, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS 
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMOB, CNPJ: 
39.485.412/0001-02, recebeu da Secretaria Municipal de Ambiente 
e Defesa dos Animais – SEMADA, a AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - 
AA SEMADA Nº 000037, com validade de até 14 de julho de 2024, 
por 02 (dois) anos, respeitando as condições nela estabelecidas 
para construção de muro de contenção com área total de 38,76m². 
No seguinte local: Rua Antônio Sobreira Sobrinho, 16, Vila Nascen-
te, Queimados – RJ. Georreferenciado através das coordenadas 
métricas 648266E; 7486415N. FUSO 23-K (DATUM: SIRGAS 2000).

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

CNPJ: 39.485.412/0001-02
CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

Torna público, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS 
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMOB, CNPJ: 
39.485.412/0001-02, recebeu da Secretaria Municipal de Ambiente 
e Defesa dos Animais – SEMADA, a AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 
- AA SEMADA Nº 000039, com validade de até 15 de julho de 2024, 
válida por 02 (dois) anos, respeitando as condições nela estabeleci-
das para a execução da obra de construção de muro de contenção 
de talude em caráter emergencial. No seguinte local: Rua Pedrinho 
Portes, nº 17, Vila das Mangueiras, Queimados – RJ. Georreferen-
ciado através das coordenadas métricas 648721E; 7487344N. FUSO 
23-K (DATUM: SIRGAS 2000). Processo SEMADA nº 2225/2022/24.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

CNPJ: 39.485.412/0001-02
CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

Torna público, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS 
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMOB, CNPJ: 
39.485.412/0001-02, recebeu da Secretaria Municipal de Ambien-
te e Defesa dos Animais – SEMADA, a AUTORIZAÇÃO AMBIEN-
TAL - AA SEMADA Nº 000035, com validade de até 13 de julho de 
2024, para a execução de reforma e construção de muro de con-
tenção de taludes em caráter emergencial com área total de 90m² 
e área de intervenção de 60m². No seguinte endereço: Rua Dora-
lice, nº 46, Vila das Mangueiras, Queimados – RJ. Georreferencia-
do através das coordenadas métricas 648684E; 7487484N. FUSO 
23-K (DATUM: SIRGAS 2000). Processo SEMADA nº 2061/2022/24.

PREFEITURA MUNICIAPAL DE QUEIMADOS
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

CNPJ: 39.485.412/0001-02
CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

Torna público, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS 
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMOB, CNPJ: 
39.485.412/0001-02, recebeu da Secretaria Municipal de Ambiente e 
Defesa dos Animais – SEMADA, a AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - AA 
SEMADA Nº 000034, com validade de até 13 de julho de 2024 para exe-
cução de reforma e construção de muro de contenção de taludes em ca-
ráter emergencial com área total de 90m² e área de intervenção de 84m², 
no seguinte endereço: Estrada Carlos Sampaio, 122 e 123, Vila Gui-
marães, Queimados – RJ. Georreferenciado através das coordenadas 
métricas 648999E e 7488421N. FUSO 23-K (DATUM: SIRGAS 2000).

PREFEITURA MUNICIAPAL DE QUEIMADOS
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

CNPJ: 39.485.412/0001-02
CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

Torna público, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS 
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMOB, CNPJ: 
39.485.412/0001-02, recebeu da Secretaria Municipal de Ambien-
te e Defesa dos Animais – SEMADA, a AUTORIZAÇÃO AMBIEN-
TAL - AA SEMADA Nº 000038, com validade de até 15 de julho de 
2024, por 02 (dois) anos, respeitando as condições nela estabeleci-
das para execução de construção de 05 (cinco) muros de contenção 
de taludes em caráter emergencial. No seguinte local: Rua Rubens 
Lima – 03 (três) contenções, Rua Paris – 01 (uma) contenção, Rua 
Doralice – 01 (uma) contenção, Vila das Magueiras, Queimados – 
RJ. Georreferenciado através das coordenadas métricas 648909E; 
7487593N / 648738E; 7487564N / 648693E; 7487518N . FUSO 
23-K (DATUM: SIRGAS 2000). Processo SEMADA 0240/2022/24.

PREFEITURA MUNICIAPAL DE QUEIMADOS
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

CNPJ: 39.485.412/0001-02
CONCESSÃO DE LICENÇA DE PRÉVIA

Torna público, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS, CNPJ: 
39.485.412/0001-02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMOB, 
recebeu da Secretaria Municipal de Ambiente e Defesa dos Animais – SE-
MADA, a LICENÇA DE PRÉVIA - LP SEMADA nº 000034, com validade 
de até 22 de julho de 2024, por 02 (dois) anos, respeitando as condições
nela estabelecidas, aprovando a concepção e localização de uma 
Clínica da Família, com área total a ser construída de 471,59m². 
No seguinte local: Estrada Pastor Antônio Martins, nº 68.011 – 
Vila das Mangueiras, Queimados – RJ. Georreferenciado atra-
vés das coordenadas métricas 648860E; 7487259N. FUSO 23-K 
(DATUM: SIRGAS 2000). Processo SEMADA Nº 2060/2022/24.

REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA/RJ 
JUIZO DE DIREITO DA 01ª VARA CÍVEL  

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ONLINE E INTIMAÇÃO, 
com prazo de 05 (cinco) dias (ART. 879 – II; 882 - §1º e 2º CPC 
e RESOLUÇÃO do CNJ nº 236, Art. 10 - §Único), extraído dos 
autos da Ação de  Cobrança de Cotas Condominiais proposta pelo 
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXCLUSIVE CENTER em  face de 
CARLOS WAGNER GUEDES BONITO - Processo nº. 0027639-
50.2017.8.19.0209, passado na  forma abaixo: O DR ARTHUR 
EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA - Juiz de Direito Titular da 
Vara  acima, FAZ SABER por este edital aos interessados de que 
nos dias 15/08/2022 e 18/08/2022 a partir  das 13:00 horas, 
com término às 13:20 horas, através da Plataforma de Leilões 
On-line - www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo Leiloeiro Público 
GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, será  apregoado e vendido 
o imóvel situado na AVENIDA ÉRICO VERÍSSIMO Nº 999 - SALA 
201, BARRA  DA TIJUCA/RJ, AVALIADO EM R$ 761.600,00 
(setecentos e sessenta e um mil e seiscentos reais). – O edital 
na integra estará afixado no Local de costume, nos autos acima, 
no site  www.gustavoleiloeiro.lel.br, e no site do Sindicato dos 
Leiloeiros do Rio de Janeiro  www.sindicatodosleiloeiorsrj.com.br.

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

Aviso de Leilão - Edital nº 014/2022. Datas: 17 de agosto de 2022, às 
10 horas. Local: CLUBE DE ENGENHARIA, Avenida Rio Branco, 124, 22º 
andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ; Sítio eletrônico www.aplleiloes.com.br. 
Leiloeiro Oficial: Geilson Almeida, matrícula 287 JUCERJA. Objeto: Veí-
culos conservados (automóveis, motocicletas etc.), veículos com impedimen-
tos judiciais, sucatas inservíveis não identificadas e sucatas identificadas. O 
Instituto Municipal de Trânsito Transporte (IMTT), torna público que realizará, 
na data acima, leilão de veículos conservados (automóveis, motocicletas etc.), 
retirados e/ou removidos, não reclamados por seus (suas) proprietários (as) 
no prazo legal, que se encontram no Pátio terceirizado da concessionária 
APL - Administração de Pátios e Leilões Ltda. A cópia do Edital completo 
poderá ser obtida junto ao pátio, situado à Rua Vereador Chequer Elias nº 
4725 - Vila Helena - Barra do Piraí, em dias úteis, das 9h às 15h ou ainda 
no sítio eletrônico www.aplleiloes.com.br.

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL 

REGIONAL DO MÉIER
EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO à GILMAR 
GOYANO LIMA e GERTRUDES GOYANA LIMA, com o prazo de 
05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo 
nº 0018995-29.2014.8.19.0208) proposta por CONDOMÍNIO DO 
EDIFÍCIO AVAÍ contra GILMAR GOYANO LIMA e GERTRUDES 
GOYANA LIMA, na forma abaixo: O DR. LUIZ CLAUDIO SILVA 
JARDIM MARINHO, Juiz de Direito da Vara acima, Faz Saber 
por este edital aos interessados, que nos dias 23.08.2022 e 
29.08.2022, às 12:15 horas, através do site de leilões online: 
www.portellaleiloes.com.br, pela Leiloeira Pública FABÍOLA 
PORTO PORTELLA, inscrita na JUCERJA sob o nº 127, será 
apregoado e vendido o Apartamento 701 – Bloco B, do edifício 
situado na Rua Augusto Nunes, nº 469, Todos os Santos, Rio de 
Janeiro, RJ.- Avaliação: R$ 165.634,36 (cento e sessenta e cinco 
mil, seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos).- O 
edital na íntegra está afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima, 
no site www.portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos 
Leiloeiros do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

‘AAA (bra)’ nas propostas de emissão de debêntures do Grupo Energisa

A Fitch Ratings atri-
buiu Rating Nacio-
nal de Longo Prazo 

‘AAA(bra)’ a propostas de 
emissão de debêntures do 
grupo Energisa que totali-
zam R$330 milhões. As de-
bêntures serão emitidas pelas 
subsidiárias Energisa Mato 
Grosso do Sul - Distribui-
dora de Energia S.A. (EMS), 
Energisa Sul Sudeste - Dis-
tribuidora de Energia S.A. 
(ESS) e Energisa Minas Ge-
rais – Distribuidora de Ener-
gia S.A. (EMG) e contarão 
com garantia fidejussória da 
holding controladora Ener-
gisa S.A. (Energisa). As tran-
sações (17ª emissão da EMS, 
14ª da EMG e 8ª da ESS) se-
rão da espécie quirografária, 
terão série única, com venci-
mento em 2027, e recursos 

destinados a investimentos 
e gestão ordinária dos negó-
cios.

A Fitch classifica a Ener-
gisa e 11 de suas subsidiá-
rias, incluindo EMS, EMG 
e ESS, com Rating Nacional 
de Longo Prazo ‘AAA(bra)’, 
Perspectiva Estável. Energi-
sa, EMG e outras duas sub-
sidiárias também são ava-
liadas com os IDRs (Issuer 
Default Ratings – Ratings 
de Inadimplência do Emis-
sor) de Longo Prazo em 
Moeda Estrangeira ‘BB’ e 
Moeda Local ‘BB+’, ambos 
com Perspectiva Estável.

O IDR em Moeda Estran-
geira das quatro companhias 
é limitado pelo Teto-país do 
Brasil, ‘BB’, e sua Perspectiva 
Estável acompanha a do ra-
ting soberano brasileiro, ‘BB-

’. A equalização dos ratings 
da Energisa e de suas sub-
sidiárias reflete os fortes in-
centivos legais que a holding 
tem para lhes prestar suporte, 
caso necessário.

Segundo o relatório da 
Fitch, o perfil de crédito do 
grupo Energisa é beneficia-
do por sua diversificada car-
teira de concessões no setor 
brasileiro de energia elétri-
ca. Seus índices consolida-
dos de alavancagem devem 
diminuir com o aumento do 
consumo de energia no Bra-
sil e a contribuição de novos 
ativos de transmissão para o 
Ebitda. A Fitch acredita que 
o grupo manterá seu amplo 
acesso ao mercado de dívi-
das para atender suas neces-
sidades de refinanciamento 
e investimento.

O relatório destacou que o 
perfil de crédito da Energisa é 
beneficiado por uma diversi-
ficada carteira de concessões 
no segmento de distribuição, 
o que dilui seus riscos ope-
racionais e regulatórios. O 
grupo possui concessões em 
quatro regiões do Brasil, por 
meio de 11 distribuidoras.

As concessionárias podem 
repassar custos não adminis-
tráveis às tarifas, embora haja 
exposição a volatilidade de 
demanda e aos processos de 
revisão tarifária periódica. A 
distribuição de energia deve 
continuar sendo o negócio 
mais relevante do grupo, res-
pondendo por mais de 85% 
do Ebitda até 2025, mesmo 
com o aumento da presença 
do grupo no segmento de 
transmissão.

A Energisa possui cinco 
linhas de transmissão em fa-
se pré-operacional e recente-
mente concluiu a construção 
de outras quatro e anunciou a 
aquisição de mais quatro. Uma 
foi adquirida com a compra 
da Geogroup Paranaíta Trans-
missora de Energia SPE S.A. 
(SPE Paranaíta), e as três res-
tantes com a aquisição da Ge-
mini Energy S.A. (Gemini). Os 
ativos deste segmento, quando 
operacionais, reduzirão o risco 
de negócio do grupo. Com a 
conclusão da transação com a 
Gemini, em junho, a Receita 
Anual Permitida (RAP) dos 
ativos operacionais do grupo 
alcançou R$635 milhões (ciclo 
2022/2023), corrigidos anual-
mente pela inflação, sem expo-
sição a risco de demanda.

A agência prevê que o 

consumo de energia nas prin-
cipais áreas de concessão da 
Energisa deve ser beneficia-
do por condições econômi-
cas mais favoráveis do que 
as da média nacional, princi-
palmente devido à força do 
agronegócio. O cenário-base 
da Fitch considera um cres-
cimento médio anual do con-
sumo de energia nas áreas de 
concessão do grupo de 1,4%, 
de 2022 a 2024. 

Em 2021, a demanda das 
distribuidoras da Energisa 
aumentou 1,5%, enquanto 
a nacional cresceu 5,2%, re-
flexo da resiliência da área 
de concessão do grupo em 
2020. No primeiro trimestre 
de 2022, o volume na área de 
concessão da Energisa cres-
ceu 2,3%, ante uma alta mé-
dia nacional de 1,6%.
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONIS-
TAS DA COMPANHIA REALIZADA EM  05 DE AGOSTO DE 2022. DIA, 
HORA E LOCAL: Em 05 de agosto de 2022, as 15:00 horas, na Rua 
Jardim Botânico 674 – Sala 316, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro. PRESENÇAS: Acionistas representando a totalidade 
das ações representativas do capital social da Companhia, conforme as-
sinaturas infra.   Convidados presentes: Fabio Pereira Maia – Diretor Pre-
sidente e Daniel Bar - Advogado. CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação 
publicado na forma do artigo 124 da Lei º 6.404/76, no Jornal Monitor 
Mercantil (em conformidade com a nova redação do artigo 289 da Lei 
6.404/76), nas edições de Publicado no Jornal Monitor Mercantil em 12, 
13 e 14 de julho de 2022. MESA: Sr. Cesar Avidos Juruena Pereira - Pre-
sidente; Nanci Turibio Guimarães - Secretária. ORDEM DO DIA: Deliberar 
sobre a (i) contemplar todas as disposições aprovadas para adaptação 
ao Código Brasileiro de Governança Corporativa e modernização em 
relação às novas legislações vigentes, nos termos aprovados, por una-
nimidade, pela Assembleia Geral Extraordinária de 30 de setembro de 
2020, devidamente registrada perante a JUCERJA em 12/01/2021, sob 
o nº 00003997132; (ii) contemplar a mudança do endereço da sede da 
Companhia, nos termos aprovados, por unanimidade, pela Assembleia 
Geral Extraordinária de 18 de junho de 2021, devidamente registrada pe-
rante a JUCERJA em 29/09/2021, sob o nº 00004510171; e (iii) consolidar 
o Estatuto Social da Companhia com as alterações aprovadas nos itens 
anteriores. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente veri-
ficou a presença de acionistas representando a totalidade das ações em 
circulação, declarando instalada a presente Assembleia Geral. Procedida 
à leitura da Ordem do Dia, os Acionistas, por unanimidade, aprovaram a 
consolidação do Estatuto Social nos termos aprovados pela Assembleia 
Geral Extraordinária de 30 de setembro de 2020, contemplando todas as 
disposições aprovadas para adaptação ao Código Brasileiro de Gover-
nança Corporativa e modernização em relação às novas legislações vi-
gentes, conforme anexo à presente Ata e ainda a mudança do endereço 
da sede da Companhia, nos termos aprovados, por unanimidade, pela 
Assembleia Geral Extraordinária de 18 de junho de 2021. Anexo: Estatuto 
Social da Companhia aprovado por esta assembleia. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, foi, a sessão, suspensa para lavratura desta 
ata. Reaberta a sessão foi esta lida, achada conforme e assinada pelos 
presentes. Mesa: Cesar Avidos Juruena Pereira - Presidente. Nanci Tu-
ribio Guimarães - Secretária. Convidados: Fabio Pereira Maia - Dire-
tor Presidente e Daniel Bar - Advogado. Arquivada na Jucerja registro nº 
00005037938 no dia Data 09/08/2022.

PRODUTORES 
ENERGÉTICOS 
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93 
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

CNPJ: 39.485.412/0001-02
CONCESSÃO DE LICENÇA DE PRÉVIA

Torna público, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS, 
CNPJ: 39.485.412/0001-02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
– SEMOB, recebeu da Secretaria Municipal de Ambiente e Defesa 
dos Animais – SEMADA, a LICENÇA DE PRÉVIA - LP SEMADA nº 
000033, com validade de até 22 de julho de 2024, por 02 (dois) anos, 
respeitando as condições nela estabelecidas, aprovando a concep-
ção e localização de uma Unidade Básica de Saúde, com área total a 
ser construída de 338,11m². No seguinte local: Rua Alameda Doutor 
Geraldo Albernaz, s/n – Jardim Alzira - Queimados – RJ. Georreferen-
ciado através das coordenadas métricas 646579E; 7487100N; FUSO 
23-K (DATUM: SIRGAS 2000). Processo SEMADA Nº 0933/2022/24.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

CNPJ: 39.485.412/0001-02
CONCESSÃO DE CERTIDÃO AMBIENTAL

Torna público, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS, 
CNPJ: 39.485.412/0001-02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
– SEMOB, recebeu da Secretaria Municipal de Ambiente e Defesa dos 
Animais – SEMADA, a CERTIDÃO AMBIENTAL - CA SEMADA nº
000063, com validade indeterminada para reforma e manuten-
ção de sete Centros de Referência de Assistência Social – CRAS 
e um Centro de Referência Especializado de Assistência Social. 
Nos seguintes locais: Rua Terezinha Simão, nº 07, B. Novo Eldo-
rado; Estrada do Riachão, nº 02, B. Parque Santiago; Av. Tiraden-
tes, Lote 18, Quadra 12, B. Inconfidência; Rua Henrique, nº 05, B. 
Novo Rio; Rua Cecília, nº 1523, B. Vila Camarim; Rua Santa Rita, 
s/n, B. São Roque; Rua Juno, s/n, B. Valdariosa e Estrada Pastor 
Antônio Martins, s/n, B. Nova Cidade, Queimados – RJ. Georrefe-
renciado através das coordenadas métricas 649369E 747489054N; 
648045E 7484902N; 649899E 7486769; 647720E 7489843N; 
647917E 7487666N; 647504E 7486642N; 645599E 7486299N; 
648851E 7487258N. FUSO 23-K (DATUM: SIRGAS 2000).

BASTAD PARTICIPAÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ nº 19.184.045/0001-91  –  NIRE 332.09631608
Reunião de Sócios realizada em 11 de agosto de 2022

Data, Hora e Local: Aos 11 (onze) dia do mês de agosto de 2022, às 
15:00 (quinze) horas, na sede social da Bastad Participações e 
Empreendimentos Ltda. (“Sociedade”), localizada no Município de 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 
5º andar, bloco 01, salão 501, Botafogo, CEP 22250-040. Composição 
da Mesa: Foi escolhido o Sr. Bruno José Albuquerque de Castro para 
presidir os trabalhos, a qual escolheu a Sra. Natali Martins Rodrigues 
de Farias para secretariá-los. Convocação e Presença: Dispensada a 
publicação de editais de convocação, nos termos do Artigo 1.072 da Lei 
Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (“Código Civil”), por estar 
presente o único sócio quotista representando a totalidade do capital 
social da Sociedade (“Sócio Quotista”). Ordem do Dia: Deliberar sobre 
as seguintes matérias: (1) a redução do capital social para restituição ao 
único sócio quotista da Sociedade por julgá-lo excessivo em relação ao 
objeto social, nos termos do inciso II do artigo 1.082 do Código Civil; e 
(2) autorizar a alteração da Cláusula 6ª do Contrato Social da Sociedade 
para refletir a deliberação anterior. Deliberações: Após analisadas e 
debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, o sócio aprova 
por unanimidade de votos e sem ressalvas: 1) Aprovar a redução do 
capital social da Sociedade, por julgá-lo excessivo em relação ao objeto 
social, nos termos do inciso II do artigo 1.082 do Código Civil, conforme 
demonstra no Balancete Patrimonial na data base de 31.07.2022 (anexo 
I), que serve de base para a redução do capital social, que passa dos 
atuais R$ 36.583.155,00 (trinta e seis milhões, quinhentos e oitenta e três 
mil, cento e cinquenta e cinco reais) para R$ 32.383.155,00 (trinta e dois 
milhões, trezentos e oitenta e três mil, cento e cinquenta e cinco reais) uma 
redução, portanto, no valor de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos 
mil reais) com o consequente cancelamento de 4.200.000 (quatro milhões 
e duzentas mil) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
detidas pelo único sócio MD Realty Participações S.A. 1.1. Consignar 
que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 1.084 do Código Civil, durante 
o prazo de 90 dias contados da data de publicação da presente, eventuais 
credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida data 
de publicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade 
deliberada no item 1, acima. 1.2. Consignar, ainda, que a redução do 
capital social da Sociedade descrita no item 1, somente se tornará efetiva, 
findo o prazo mencionado no item 1.1 acima: (i) mediante inexistência 
de oposição de credores quirografários por títulos anteriores à data de 
publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, 
mediante o pagamento do seu crédito ou depósito judicial da importância 
respectiva, conforme disposto no parágrafo 3º do artigo 1.084 do Código 
Civil, ocasião que o sócio deverá promover a alteração do Contrato Social 
da Sociedade de forma a refletir a referida redução de capital social. 
1.3. Consignar que, o pagamento ao único sócio MD Realty Participações 
S.A. será realizado à vista ou em parcelas até 31/12/2022. 1.4. Consignar, 
por fim, que ficam expressamente autorizados os administradores da 
Sociedade a tomarem todas as providências que se fizerem necessárias 
para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, 
podendo requerer tudo quanto for necessário junto aos órgãos e repartições 
públicas e privadas; e 2) Em virtude das deliberações acima, nos termos 
do Código Civil e após cumpridas as formalidades legais, os sócios 
autorizam a alteração da Cláusula 6ª do Contrato Social da Sociedade, 
para que reflita a redução do capital social, o qual passará a vigorar, com a 
seguinte redação: “Cláusula 6ª O capital social da Sociedade, totalmente 
subscrito e integralizado, é de R$ 32.383.155,00 (trinta e dois milhões, 
trezentos e oitenta e três mil, cento e cinquenta e cinco reais) dividido em 
32.383.155 (trinta e dois milhões, trezentas e oitenta e três mil, cento e 
cinquenta e cinco) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, 
assim distribuída:
Sócios Quotas Valor (R$)
MD Realty Participações S.A. 32.383.155 R$ 32.383.155,00
Total 32.383.155 R$ 32.383.155,00”

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a assembleia suspensa 
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e 
conferida, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas - Mesa: Bruno 
José Albuquerque de Castro (Presidente) e Natali Martins Rodrigues de 
Farias (Secretária). Sócio: MD Realty Participações S.A. (representado 
por seus Diretores). Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2022. Mesa: Bruno 
José Albuquerque de Castro - Presidente; Natali Martins Rodrigues 
de Farias - Secretária. Sócio: MD Realty Participações S.A. - Cristiano 
Maron Ayres; Bruno José Albuquerque de Castro.

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

Aviso de Leilão - Edital nº 001/2022. Data: 25/08/2022, às 13h. Local: 
Estrada do Mendanha, nº 4482, Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ; Sítio 
eletrônico www.aplleiloes.com.br. Objeto: Veículos, automóveis. Geilson 
Almeida, Leiloeiro, matrícula 287 da JUCERJA, torna público que reali-
zará, na data, horário e local acima, Leilão de veículos autorizado pela 
empresa L & H Prensagem que se encontram na sede da empresa no local 
acima mencionado. A visitação ocorrerá nos dias 23 e 24 das 9h às 15h e 
no dia 25 das 9h às 12h ou ainda no sítio eletrônico www.aplleiloes.com.br 
que disponibilizará as fotos dos veículos para eventual consulta.

LINHAS DE XINGU 
TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/ME Nº 10.240.186/0001-00
NIRE 33.3.0029093-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 01 de julho de 2022, às 8:20 
horas, por videoconferência, tendo como referência a sede da Linhas de 
Xingu Transmissora de Energia S.A. (“Companhia”), localizada na Cida-
de do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, nº 
62, sala 701, Centro, CEP 20.021-290. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: 
Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença 
da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.  
3. MESA: Presidente: Mauricio Perez Botelho; Secretário: Guilherme Fiuza 
Muniz. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar acerca das seguintes matérias: (i) ele-
ger novo diretor com mandato coincidente aos diretores eleitos na reunião 
do conselho de administração realizada em 10 de junho de 2022 e consig-
nar a composição da diretoria. 5. DELIBERAÇÕES: Instalada a presente 
Reunião e procedida à leitura da ordem do dia, foram tomadas as seguintes 
deliberações, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer 
reservas ou ressalvas: 5.1. Considerando o exercício cumulativo do cargo 
de Diretor Presidente e Diretor Geral de Operações pelo Sr. Gabriel Mussi 
Moraes, aprovar a eleição, como Diretor Geral de Operações, com mandato 
coincidente aos dos diretores eleitos em reunião do Conselho realizada em 
10 de junho de 2022, permitida a reeleição, permanecendo no exercício das 
suas funções até a eleição e investidura de seus sucessores, o Sr: (i) NI-
COLAS JUAN OCTAVIO PINON DE MANFREDI, brasileiro, casado, enge-
nheiro elétrico, portador da carteira de identidade nº 066060906, expedida 
pelo SESP – RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 094.859.637-69, residente e 
domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com 
endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, 
CEP 22.250-906, para o cargo de Diretor Geral de Operações; 5.2. O 
Diretor ora eleito: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, con-
tra a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto no §1º 
do art. 147 da Lei nº6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada 
(“Lei das S.A.”); (ii) não está condenado à pena de suspensão ou inabili-
tação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os 
tornem inelegíveis para os cargos de administração de companhia aber-
ta, conforme estabelecido no §2º do art. 147 da Lei das S.A.; (iii) atende 
ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei 
das S.A.; (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada 
concorrente da Companhia, na forma do inciso I do §3º do art. 147 da Lei 
das S.A.; (v) não tem nem representa interesse conflitante com o da Com-
panhia, na forma do inciso II do §3º do art. 147 da Lei das S.A.; (vi) não é 
pessoa exposta politicamente, conforme definição prevista na regulamen-
tação aplicável; e (vii) atende aos requisitos de indicação como membros 
da administração previstos na “Política de Indicação e Remuneração dos 
Administradores”, aprovada pelo Conselho de Administração da Energisa 
S.A. em reunião realizada em 12 de setembro de 2019, consoante Docs. 
2 que, numerados e autenticados pela mesa, ficam arquivados na Com-
panhia. 5.3. O Diretor ora eleito inicia o mandato e toma posse mediante 
a assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Atas 
de Reunião do Conselho de Administração, arquivado na sede da Compa-
nhia, e constam como Anexo I à presente ata. 5.4. Em razão das alterações 
acima deliberadas, consignar que a Diretoria da Companhia encontra-se 
composta pelos seguintes membros até 10 de junho de 2025: (i) GABRIEL 
MUSSI MORAES, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da car-
teira de identidade nº 133295477, expedida pelo IFP – RJ, inscrito no CPF/
ME sob o nº 104.684.287-04, residente e domiciliado na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de 
Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, CEP 22.250-906, para o cargo de 
Diretor Presidente; (ii) ALEXANDRE NOGUEIRA FERREIRA, brasileiro, 
casado, economista, portador da carteira de identidade nº 6929633, expedi-
da pelo SSP – MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 028.042.606-23, residente 
e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com 
endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, 
CEP 22.250-906, para o cargo de Diretor Técnico; (iii) MAURICIO PEREZ 
BOTELHO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identi-
dade nº 04066824-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 
738.738.107-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Esta-
do do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 228 
- Sala 1301, Botafogo, CEP 22.250-906, para o cargo de Diretor Financei-
ro e de Relações com Investidores; e (iv) NICOLAS JUAN OCTAVIO 
PINON DE MANFREDI, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da 
carteira de identidade nº 066060906, expedida pelo SESP – RJ, inscrito no 
CPF/ME sob o nº 094.859.637-69, residente e domiciliado na Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de 
Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, CEP 22.250-906, para o cargo de 
Diretor Geral de Operações. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 
a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e 
como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo 
necessário à lavratura desta ata, em forma de sumário, conforme aprovado 
pelos membros do Conselho de Administração da Companhia que, lida e 
acha conforme, foi por todos assinada. Mesa: Presidente - Mauricio Perez 
Botelho; Secretário – Guilherme Fiuza Muniz; Conselheiros de Administra-
ção: Ricardo Perez Botelho, Mauricio Perez Botelho, Gioreli de Sousa Filho, 
Daniele Araújo Salomão Castelo e Róger Araújo Castro. Confere com a 
original, lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 01 de julho de 2022. Gui-
lherme Fiuza Muniz - Secretário. Diretor eleito: Nicolas Juan Octavio Pinon 
de Manfredi - Diretor de Transmissão. Junta Comercial do Estado do Rio de 
Janeiro. Empresa: Linhas de Xingu Transmissora de Energia S.A.. Certifico 
o arquivamento em 10/08/2022 sob o nº 00005040134. Jorge Paulo Mag-
daleno Filho - Secretário Geral.

Taxa de juros tende a ajudar nos resultados das seguradoras
Economista: Dividendos da BB Seguridade representam excelente yield 

Por Regina 
Teixeira – Especial 
para o Monitor 
Mercantil

A BB Seguridade (em-
presa de seguros do 
Banco do Brasil) 

divulgou, no início desta 
semana, lucro de R$ 1,4 bi-
lhão no segundo trimestre e 
informou que irá distribuir 
mais de R$ 2 bilhões em 
dividendos no próximo dia 
29 (no valor de R$1,03 por 
ação). Os números mos-
tram que a instituição cres-
ceu 86,6% em relação aos 
R$ 753,7 milhões registra-
dos no mesmo período de 
2021. O economista Vicen-
te Guimarães, fundador e 
CEO da VG Research, casa 
de análise e influenciador 
digital financeiro, explicou 
à reportagem do Monitor 
Mercantil como os inves-
tidores enxergam a BB Se-
guridade (BBSE3), uma vez 
que a ação da empresa passa 
por momentos de esqueci-
mento.

“Os últimos dividendos 
anunciados, de R$ 1,03, 
representam um excelente 
yield de 3,53% neste único 

pagamento. O interessan-
te é que a ação da empre-
sa passa por momentos de 
‘esquecimento’ do merca-
do. Não faz muito tempo, a 
ação negociava com preço 
de R$ 19, atualmente es-
tá R$ 29. Quem comprou 
por R$ 19, vai ter um retor-
no em dividendos de 5,4% 
além da valorização de 55% 
da ação”, exemplifica Gui-
marães. Segue, abaixo, a 
entrevista completa com o 
economista.

A que atribui esse es-
quecimento do mercado 
em relação a ação do BB 
Seguridade?

- O mercado tem um viés 
de curto prazo muito forte. 
A volatilidade das ações da 
empresa é uma consequên-
cia da ineficiência do mer-
cado em tentar precificar 
o ativo. As ações negocia-
vam a R$19 em janeiro de 
2021, um preço menor que 
o verificado em março de 
2020 no auge da Crise dos 
Circuit Breaks da Pande-
mia do Covid. A queda do 
papel seguiu à queda gene-
ralizada do Ibovespa desde 
julho de 2021 e foi amplifi-
cada por resultados trimes-

trais abaixo da média no 2º 
e 3º trimestres de 2021, o 
que levou o mercado a um 
movimento injustificado de 
venda dos papéis.

O balanço robusto 
apresentado pela empre-
sa deve reverter isso?

- Com certeza. E esse 
movimento de recupera-
ção era esperado. Os re-
sultados da empresa, nu-
ma perspectiva de médio 
prazo (últimos 5 anos) 
são sólidos e consistentes. 
O aumento da taxa de ju-
ros tende a ajudar nos re-
sultados das seguradoras 
em geral (que tem muito 
dinheiro em caixa) e is-
so não é diferente na BB 
Seguridade. Os resultados 
recentes com crescimento 
sólido de várias linhas do 
balanço e o recente anún-
cio dos dividendos motiva-
ram o mercado novamente 
e a ação fechou com valor 
próximo aos 30 reais.

Que análise faz sobre 
o volume de dividendos 
entregues pela BB Segu-
ridade?

- A BB Seguridade é 
uma das melhores pagado-
ras de dividendos da Bolsa 

de Valores Brasileira. As-
sim, esses dividendos não 
são uma surpresa para os 
analistas e clientes da VG 
Research. Os dividendos 
anunciados no valor de 
R$1,06 por ação geram 

um yield (componente do 
retorno de um investimen-
to) de, aproximadamente, 
3,5% somente neste paga-
mento. Esperamos que a 
empresa feche 2022 com 
um yield acima de 10%. 

A empresa possui um ex-
celente histórico de pa-
gamento de dividendos. 
Pagou dividendos consis-
tentemente nos últimos 10 
anos com uma média de 
Dividend yield de 7%.

Vicente Guimarães: ‘O mercado tem um viés de curto prazo muito forte’
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BANCO MODAL S.A.
CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62  –  NIRE 333.0000581-1  –  Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de junho de 2022
1. Data, Horário e Local: Dia 20 de junho de 2022, às 16h00, exclusivamente por meio digital, nos termos do Artigo 
124, §2º-A, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e da Resolução CVM 
nº 81, de 29 de março de 2022 (“Resolução CVM nº 81”), por meio da plataforma eletrônica ALFM Easy Voting 
(“Plataforma”), tendo sido considerada como realizada, para todos os efeitos legais, na sede do Banco Modal S.A. 
(“Companhia”), situada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 6º andar, 
Torre Pão de Açúcar, CEP 22250-040, conforme dispõe o Artigo 5º, §3º, da Resolução CVM nº 81. 2. Convocação e 
Publicação: A Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”) foi convocada conforme edital de convocação 
publicado no jornal Monitor Mercantil do Rio de Janeiro (dias 21, 22, 23, 24 e 25 de maio de 2022, nas páginas 9, 8 e 
6, respectivamente), em cumprimento ao disposto nos Artigos 124 e 289 da Lei das S.A. 3. Presença: Os trabalhos 
foram instalados com a presença de acionistas representando aproximadamente 94,14% do capital votante da 
Companhia, sendo excluída do cálculo as ações mantidas em tesouraria, conforme se verifica das informações 
contidas nos mapas analíticos elaborados pela Companhia, na forma do Artigo 48, incisos I e II, da Resolução CVM 
nº 81, e dos registros do sistema eletrônico de participação a distância disponibilizado pela Companhia, nos termos 
do Artigo 47 da Resolução CVM nº 81. Dessa forma, foi constatada a existência de quórum legal para a realização da 
Assembleia. Presentes, também, e em conformidade com o previsto no Artigo 28, §5º, da Resolução CVM nº 81: 
Adeodato Arnaldo Volpi Netto - Diretor Executivo e Bruno José Albuquerque de Castro - Diretor de Relações com 
Investidores da Companhia. 4. Mesa: Presidente: Sr. Diniz Ferreira Baptista; Secretário: Sr. Mauro Eduardo Guizeline. 
5. Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre a migração da Companhia para o segmento especial de governança corporativa 
da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) denominado Novo Mercado (“Novo Mercado”); (ii) Como requisito à migração, 
a conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, na relação de 
1 (uma) ação ordinária por cada ação preferencial, com a consequente extinção da classe de ações preferenciais de 
emissão da Companhia; (iii) Sujeito à aprovação das deliberações constantes dos itens (i) e (ii) acima, deliberar sobre 
a reforma global do Estatuto Social da Companhia para adaptá-lo aos requisitos do Regulamento de Listagem do 
Novo Mercado da B3 (“Regulamento do Novo Mercado”) e para incorporar os demais ajustes detalhados na proposta 
da administração, com sua respectiva consolidação, cuja vigência é condicionada à aprovação da migração da 
Companhia ao Novo Mercado pela B3, bem como homologação das alterações pelo Banco Central do Brasil; 
(iv) Autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos e quaisquer atos necessários para a 
conclusão do processo de migração da Companhia para o Novo Mercado; (v) Ratificar a contratação da Irkonsult 
Consultoria Empresarial Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 26.907.265/0001-61, empresa responsável pela 
elaboração dos laudos de avaliação de que trata o artigo 256 da Lei das S.A.; e (vi) Em cumprimento ao disposto no 
artigo 256, §1º, da Lei das S.A., ratificar as aquisições, pela Companhia, do controle acionário das sociedades 
(a) Galapos Consultoria e Participações Ltda. (CNPJ/ME nº 13.020.940/0001-94) e (b) W2D Tecnologia e Soluções 
Ltda. (CNPJ/ME nº 41.034.291/0001-16), objeto dos fatos relevantes divulgados, respectivamente, em 16 de novembro 
de 2021 e 01 de dezembro de 2021. 6. Procedimentos Preliminares: Antes de iniciar os trabalhos, o Secretário da 
Mesa prestou esclarecimentos sobre o funcionamento da Plataforma (sistema de participação eletrônica) disponibilizado 
pela Companhia e a forma de manifestação dos acionistas na Assembleia. Na sequência, o Secretário informou que: 
(i) os trabalhos da Assembleia seriam gravados, sendo que a cópia de tal gravação ficará arquivada na sede da 
Companhia; (ii) os novos documentos eventualmente apresentados durante a Assembleia que ainda não tenham sido 
disponibilizados publicamente pela Companhia, poderiam ser visualizados simultaneamente por todos os participantes 
remotos; e (iii) a Plataforma permite que os acionistas manifestem-se sobre os temas objeto das respectivas ordens 
do dia e comuniquem-se entre si e com a Mesa. O Secretário também indagou se algum dos acionistas presentes 
havia apresentado manifestação de voto por meio de envio de boletim de voto a distância e desejava manifestar seu 
voto na Assembleia, a fim de que as orientações recebidas por meio do boletim de voto a distância fossem 
desconsideradas, conforme previsto no Artigo 28, §2º, inciso II, da Resolução CVM nº 81. Por fim, os acionistas 
dispensaram a leitura do Mapa de Votação Sintético consolidando as informações constantes dos mapas de votação 
analíticos fornecidos pela própria Companhia, uma vez que tal documento foi divulgado ao mercado pela Companhia 
em 19 de junho de 2022, tendo o Secretário informado que todos os acionistas poderiam ter acesso ao referido Mapa 
de Votação, inclusive durante a realização da Assembleia. 7. Deliberações Aprovadas: 7.1. Inicialmente, foi aprovada 
a lavratura da ata da Assembleia sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo a transcrição apenas das 
deliberações tomadas, e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme previsto nos §1º 
e §2º do Artigo 130 da Lei das S.A., respectivamente. 7.2. Aprovada, sem ressalvas, por unanimidade de votos dos 
acionistas presentes, conforme consta do Mapa Final de Votação (Anexo I), a migração da Companhia para o 
segmento especial de governança corporativa da B3 denominado Novo Mercado. 7.3. Aprovada, sem ressalvas, por 
unanimidade de votos dos acionistas presentes, conforme consta do Mapa Final de Votação (Anexo I), a conversão 
da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, na relação de 1 (uma) ação 
ordinária por cada ação preferencial, com a consequente extinção da classe de ações preferenciais de emissão da 
Companhia. 7.3.1. Conforme previsto e detalhado na Proposta da Administração, a conversão da totalidade das ações 
preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias se enquadra na hipótese do Artigo 136, inciso II, da Lei 
das S.A., o qual estabelece que se aprovada alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou 
amortização de uma ou mais classes de ações preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida, o acionista 
preferencialista dissidente da Assembleia que aprovar a conversão terá o direito de retirar-se da Companhia mediante 
o reembolso do valor de suas ações, nos termos do Artigo 137 da Lei das S.A., observado o disposto em seu inciso I. 
7.3.2. Nos termos do §1º do Artigo 137 da Lei das S.A., o direito de recesso se aplica aos acionistas titulares de ações 
preferenciais dissidente de deliberação da Assembleia, que poderão exercer o direito de reembolso das ações de que, 
comprovadamente, eram titulares de forma ininterrupta desde 6 de janeiro de 2022 até a data de efetivação do direito 
de recesso e que sejam (i) dissidentes das deliberações na Assembleia; (ii) que tenham se abstido das deliberações 
na Assembleia; ou (iii) que não tenham comparecido à Assembleia. 7.3.3. Deste modo, apenas a título de 
esclarecimento, não terão direito de retirada em razão da conversão os investidores que tiverem adquirido ações 
preferenciais de emissão da Companhia a partir de 7 de janeiro de 2022 (inclusive). As ações adquiridas, inclusive por 
força de “aluguel de ações”, a partir do dia 7 de janeiro de 2022 (inclusive) não conferirão ao seu titular direito de 
retirada com relação à conversão das ações preferenciais. Caso o acionista não exerça seu direito de recesso no 
prazo acima fixado decairá seu direito de recesso, nos termos do §4º do artigo 137 da Lei das S.A. 7.3.4. O acionista 
poderá exercer seu direito de recesso com relação a todas ou somente parte das ações preferenciais de que é titular, 
sendo certo que, com relação à parte que porventura o acionista não venha a exercer o direito de recesso, haverá a 
conversão automática das ações preferenciais em ações ordinárias. 7.3.5. O prazo para exercício do direito de 
recesso será de 30 (trinta) dias contados da publicação da presente Ata. O acionista que não exercer o direito de 
recesso no prazo acima fixado decairá do seu direito de recesso, nos termos do §4º do Artigo 137 da Lei das S.A. 
7.3.6. Nos termos do artigo 137, §3º, da Lei das S.A., os órgãos da administração poderão, no prazo de 10 (dez) dias 
após o término do prazo para o exercício do direito de recesso, convocar assembleia geral para reconsiderar a 
deliberação em função do volume do recesso exercido. 7.3.7. Dessa forma, o efetivo pagamento do valor de reembolso, 
na forma do artigo 137, §3º, da Lei das S.A., dependerá e somente poderá ser exigido após (a) o decurso do prazo 
dos 10 (dez) dias subsequentes ao término do prazo para manifestação do direito de recesso, caso os órgãos da 
administração não exerçam faculdade de convocar assembleia geral para ratificar ou reconsiderar a deliberação, ou, 
(b) se for o caso, a ratificação da deliberação pela assembleia geral a ser devidamente convocada pelos órgãos da 
administração. 7.3.8. O valor do reembolso por ação é de R$ 1,88 (um real e oitenta e oito centavos), considerando o 
valor patrimonial de cada ação apurado de acordo com o balanço patrimonial referente ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2021, conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia 
realizada em 20 de abril de 2022. 7.3.9. Nos termos do artigo 45, §2º, da Lei das S.A., será facultado ao acionista 
dissidente pedir, juntamente com o reembolso, levantamento de balanço especial em data que atenda àquele prazo. 
7.4. Aprovada, sem ressalvas, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, conforme consta do Mapa Final de 
Votação (Anexo I), a reforma global do Estatuto Social da Companhia, para adequá-lo aos requisitos do Regulamento 
de Listagem do Novo Mercado da B3, que passará a vigorar com a redação constante do Anexo II, vigência esta 
condicionada à aprovação da migração da Companhia ao Novo Mercado pela B3, bem como homologação das 
alterações pelo Banco Central do Brasil. 7.5. Aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes, conforme 
consta do Mapa Final de Votação (Anexo I), a autorização para que a administração da Companhia pratique todos e 
quaisquer atos necessários para a conclusão do processo de migração da Companhia para o Novo Mercado. 7.6. 
Aprovada, sem ressalvas, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, conforme consta do Mapa Final de 
Votação (Anexo I), a contratação da Irkonsult Consultoria Empresarial Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o 
nº 26.907.265/0001-61, empresa responsável pela elaboração dos laudos de avaliação de que trata o artigo 256 da 
Lei das S.A. 7.7. Aprovada, sem ressalvas, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, conforme consta do 
Mapa Final de Votação (Anexo I), em cumprimento ao disposto no art. 256, parágrafo 1º da Lei das S.A., ratificar as 
aquisições, pela Companhia, do controle acionário das sociedades (a) Galapos Consultoria e Participações Ltda. 
(CNPJ/ME nº 13.020.940/0001-94) e (b) W2D Tecnologia e Soluções Ltda. (CNPJ/ME nº 41.034.291/0001-16), objeto 
dos fatos relevantes divulgados, respectivamente, em 16 de novembro de 2021 e 01 de dezembro de 2021. 
7.7.1. Conforme previsto e detalhado na Proposta da Administração, ambas as aquisições acima mencionadas se 
enquadram na hipótese do §2º do Artigo 256 da Lei das S.A., o qual estabelece que se o preço de aquisição ultrapassa 
uma vez e meia o maior dos três valores de que trata o inciso II do caput do Artigo 256 da Lei das S.A., o acionista 
dissidente da Assembleia que aprovar a transação terá o direito de retirar-se da Companhia mediante o reembolso do 
valor de suas ações, nos termos do Artigo 137 da Lei das S.A., observado o disposto em seu inciso II. 7.7.2. Nos 
termos do §1º do Artigo 137 da Lei das S.A., o direito de recesso se aplica ao acionista dissidente de deliberação da 
Assembleia, inclusive o titular de ações preferenciais sem direito de voto, que poderão exercer o direito de reembolso 
das ações de que, comprovadamente, eram titulares nas respectivas datas indicadas no item 7.7.5 abaixo, referentes 
à divulgação dos fatos relevantes sobre cada uma das operações objeto da presente deliberação. 7.7.3. Ainda, e de 
acordo com o §2º do Artigo 137 da Lei das S.A., o direito de reembolso poderá ser exercido no prazo previsto no inciso 
IV do caput do Artigo 137 da Lei das S.A., ainda que o titular das ações tenha se abstido de votar contra a deliberação 
ou não tenha comparecido à Assembleia. 7.7.4. O prazo para exercício do direito de recesso será de 30 (trinta) dias 
contados da publicação da presente Ata. O acionista que não exercer o direito de recesso no prazo acima fixado 
decairá do seu direito de recesso, nos termos do §4º do Artigo 137 da Lei das S.A. 7.7.5. A data a ser considerada 
para efeito da determinação dos titulares das ações que poderão exercer o direito de recesso é 16 de novembro de 
2021, para os acionistas dissidentes da deliberação que aprovou a aquisição da Galapos Consultoria e Participações 
Ltda., e 01 de dezembro de 2021, para os acionistas dissidentes da deliberação que aprovou a aquisição da W2D 
Tecnologia e Soluções Ltda. 7.7.6. O valor do reembolso por ação é de R$ 1,88 (um real e oitenta e oito centavos), 
considerando o valor patrimonial de cada ação apurado de acordo com o balanço patrimonial referente ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da 
Companhia realizada em 20 de abril de 2022. 7.7.7. Nos termos do artigo 45, §2º, da Lei das S.A., será facultado ao 
acionista dissidente pedir, juntamente com o reembolso, levantamento de balanço especial em data que atenda 
àquele prazo. 8. Voto a Distância: A Companhia registra o recebimento de boletins de voto a distância para 
participação na Assembleia, os quais foram devidamente computados conforme consta dos mapas de votação 
elaborados pela própria Companhia, na forma do Artigo 48, incisos I e II, da Resolução CVM nº 81, ficando tais mapas 
de votação arquivados na sede da Companhia. 9. Documentos Arquivados na Companhia: (i) Edital de Convocação; 
(ii) Instrumentos de mandato e documentos de representação apresentados pelos acionistas presentes; e (iii) Mapas 
de votação. 10. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta Ata, 
contendo o sumário dos fatos ocorridos, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Mesa, 
sendo que os acionistas que participaram da presente Assembleia por meio do sistema eletrônico disponibilizado pela 
Companhia tiveram sua presença registrada pelos membros da Mesa e são considerados assinantes da referida ata, 
na forma do Artigo 47, §§ 1º e 2º, da Resolução CVM nº 81. Confere com a original lavrada em livro próprio. Rio de 
Janeiro/RJ, 20 de junho de 2022. Diniz Ferreira Baptista - Presidente da Mesa; Mauro Eduardo Guizeline - Secretário 
da Mesa. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o arquivamento em 10/08/2022 sob o número 
00005040637. a) Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral. Anexo II - Estatuto Social Consolidado - 
Capítulo I - Da Denominação, Sede e Foro, Objeto e Duração: Artigo 1º O BANCO MODAL S.A. (“Companhia”) é 
uma instituição financeira constituída sob a forma de sociedade anônima, sendo regida pelo presente Estatuto e pelas 
disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, incluindo a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976 (“Lei das S.A.”). Parágrafo 1º - Com a listagem da Companhia no segmento especial de listagem denominado 
Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas 
controladores, administradores e membros do conselho fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento do 
Novo Mercado da B3 (“Regulamento do Novo Mercado”). Parágrafo 2º - As disposições do Regulamento do Novo 
Mercado prevalecerão sobre as disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das 
ofertas públicas previstas neste Estatuto. Artigo 2º A Companhia tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, podendo, por resolução da Diretoria, abrir dependência em qualquer localidade do País ou do 
exterior, observadas as prescrições legais. Artigo 3º A Companhia tem como objeto social a realização de operações 
ativas, passivas e acessórias, bem como operar em câmbio e a prestação de serviços que sejam permitidos pela 
legislação e regulamentação pertinentes aos Banco Múltiplos, nas carteiras comercial e de investimento, podendo, 
ainda, participar como sócia ou acionista, de outras sociedades. Artigo 4º O prazo de duração da Companhia é 
indeterminado. Capítulo II - Do Capital e Ações: Artigo 5º O capital social da Companhia é de R$ 1.074.965.628,08 (um 
bilhão, setenta e quatro milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais e oito centavos), 
totalmente subscrito e integralizado, dividido em 704.200.000 (setecentas e quatro milhões e duzentas mil) ações 
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Parágrafo 1º - O capital social será representado exclusivamente 
por ações ordinárias e cada ação ordinária corresponderá a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. 
Parágrafo 2º - Todas as ações da Companhia são escriturais e mantidas em conta de depósito, em nome de seus 
titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com a qual a Companhia 
mantenha contrato de escrituração em vigor, sem emissão de certificados. A instituição escrituradora poderá cobrar 
dos acionistas o custo do serviço de transferência e averbação da propriedade das ações escriturais, observados os 
limites máximos fixados pela CVM. Parágrafo 3º - É vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia. 
Artigo 6º A Companhia fica autorizada a aumentar seu capital social, independentemente de reforma estatutária, 
mediante deliberação do seu Conselho de Administração, até que este atinja o limite de 948.825.000 (novecentos e 
quarenta e oito milhões, oitocentas e vinte e cinco mil) ações. Caberá ao Conselho de Administração estabelecer as 
condições de emissão de ações dentro do limite autorizado neste artigo, inclusive a quantidade de ações a serem 
emitidas, o preço de emissão, o prazo e forma de integralização, bem como as demais condições e procedimentos 
referentes a cada emissão. Parágrafo Único - Desde que realizado dentro do limite do capital autorizado, o Conselho 
de Administração poderá ainda: (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição; (ii) de acordo com o plano aprovado 
pela Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de compra de ações a administradores e empregados da 
Companhia ou suas controladas, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga ou no exercício das 
opções de compra; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante a capitalização de lucros ou reservas, com ou 
sem bonificação em ações. Artigo 7º A emissão de novas ações ou bônus de subscrição cuja colocação seja feita 
mediante venda em bolsa de valores, subscrição pública ou permuta por ações em oferta pública de aquisição de 
controle nos termos dos artigos 257 a 263 da Lei das S.A., ou, ainda, nos termos de lei especial sobre incentivos 
fiscais, poderá se dar sem que aos acionistas seja concedido direito de preferência na subscrição ou com redução do 
prazo mínimo previsto em lei para o seu exercício. Capítulo III - Da Assembleia Geral: Seção I - Organização - 
Artigo 8º A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do 

exercício social e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem, devendo ser convocada e 
instalada de acordo com a Lei das S.A., observado o disposto na regulamentação da CVM que dispõe sobre 
informações, pedidos de procuração, participação e votação a distância em assembleias gerais de companhias 
abertas. Parágrafo 1º - As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos votos dos acionistas 
presentes na assembleia, não se computando os votos em branco e as abstenções, ressalvadas as exceções 
previstas em lei e observado o disposto no parágrafo único do artigo 10 deste Estatuto Social. Parágrafo 2º - A 
Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes do respectivo edital de convocação, 
ressalvadas as exceções previstas na Lei das S.A. Parágrafo 3º - As atas de Assembleias Gerais deverão ser lavradas 
no livro de Atas das Assembleias Gerais e poderão, caso assim aprovado na Assembleia Geral em questão, ser 
lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos e publicadas com omissão das assinaturas. Artigo 9º A Assembleia 
Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência ou impedimento 
deste, instalada e presidida por outro conselheiro, diretor ou acionista indicado por escrito pelo Presidente do Conselho 
de Administração. O Presidente da Assembleia Geral nomeará até 2 (dois) Secretários para auxiliarem na condução 
dos trabalhos. Seção II - Competência: Artigo 10 Sem prejuízo das matérias previstas na Lei das S.A. e regulamentos 
aplicáveis, cabe privativamente à Assembleia Geral: (i) tomar as contas dos administradores, bem como examinar, 
discutir e aprovar as demonstrações financeiras; (ii) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, 
sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) definir o número de cargos a serem 
preenchidos do Conselho de Administração, bem como eleger e destituir os membros do Conselho de Administração 
e do Conselho Fiscal, quando instalado; (iv) fixar a remuneração global anual dos administradores, assim como a dos 
membros do Conselho Fiscal, se instalado; (v) aprovar planos de concessão de ações ou de outorga de opção de 
compra de ações aos administradores e empregados da Companhia ou de suas controladas; (vi) alterar o Estatuto 
Social; (vii) deliberar sobre a transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação, 
eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas; (viii) aprovar previamente a negociação, pela Companhia, de 
ações de sua própria emissão nas hipóteses cuja aprovação em Assembleia Geral seja prescrita na regulamentação 
em vigor; (ix) deliberar sobre a dispensa de realização de oferta pública de aquisição de ações em caso de saída 
voluntária do Novo Mercado; (x) suspender o exercício de direitos de acionista, conforme previsto em lei e neste 
Estatuto Social, não podendo, nessa deliberação, votar o(s) acionista(s) cujos direitos poderão ser objeto de 
suspensão; (xi) deliberar sobre qualquer outra matéria submetida pelo Conselho de Administração; e (xii) deliberar, 
enquanto a Companhia for uma companhia aberta, sobre a celebração de transações com partes relacionadas, a 
alienação ou a contribuição para outra empresa de ativos, caso o valor da operação corresponda a mais de 50% 
(cinquenta por cento) do valor dos ativos totais da companhia constantes do último balanço aprovado. Parágrafo Único - 
Para fins da alínea (ix) acima: (a) a assembleia geral deverá ser instalada em primeira convocação com a presença 
de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do total das ações em circulação, nos termos do 
Regulamento do Novo Mercado; (b) caso o quórum previsto na alínea (a) acima não seja atingido, a assembleia geral 
poderá ser instalada em segunda convocação, com a presença de qualquer número de acionistas titulares de ações 
em circulação; e (c) a deliberação sobre a dispensa de realização da oferta pública de aquisição de ações deve 
ocorrer pela maioria dos votos dos acionistas titulares de ações em circulação presentes na Assembleia Geral. 
Capítulo IV - Administração: Seção I - Disposições Gerais: Artigo 11 A Companhia será administrada pelo 
Conselho de Administração e pela Diretoria, sendo que os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de 
Diretor(es)-Presidente(s) ou principal(is) executivo(s) da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma 
pessoa, exceto em caso de vacância, hipótese em que a Companhia deve: (i) divulgar a acumulação de cargos em 
decorrência da vacância até o dia útil seguinte ao da ocorrência; (ii) divulgar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados 
da vacância, as providências tomadas para cessar a acumulação dos cargos; e (iii) cessar a acumulação no prazo de 
1 (um) ano. Parágrafo 1º - Os Conselheiros e Diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de 
termos de posse, lavrados em livro próprio, assinado pelo administrador empossado, dispensada qualquer garantia 
de gestão, após homologação da sua eleição pelo Banco Central do Brasil (“Bacen”), observada a exigência de 
submissão à cláusula compromissória, conforme o disposto no artigo 41, Parágrafo Único deste Estatuto Social, bem 
como os demais requisitos legais aplicáveis. Parágrafo 2º - Os administradores da Companhia permanecerão em 
seus cargos até a posse de seus substitutos. Artigo 12 O Conselho de Administração e a Diretoria, para melhor 
desempenho de suas funções, poderão criar comitês ou grupos de trabalho com objetivos definidos, que deverão 
atuar como órgãos auxiliares sem poderes deliberativos, sempre no intuito de assessorá-los. Os membros dos comitês 
ou dos grupos de trabalho serão designados pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria, conforme o caso. 
Artigo 13 Ressalvado o disposto no presente Estatuto Social, bem como na regulamentação e legislação em vigor, 
as reuniões dos órgãos de administração serão instaladas, em primeira convocação, com a presença da maioria de 
seus membros e, em segunda convocação, com qualquer número, e deliberadas pelo voto da maioria dos presentes. 
Parágrafo 1º - Independentemente das formalidades previstas neste Estatuto Social, será dispensada a convocação 
prévia e considerada regular a reunião em que estiverem presentes todos os seus membros. Parágrafo 2º - As 
reuniões poderão ser realizadas de modo parcial ou exclusivamente digital, por meio de videoconferência, audio 
conferência ou qualquer outro sistema eletrônico que permita: (i) o registro de presença e dos respectivos votos; (ii) a 
manifestação e o acesso simultâneo a documentos apresentados durante a reunião e que não tenham sido 
disponibilizados anteriormente; ou (iii) a possibilidade de comunicação entre os presentes, sendo facultada a gravação 
pela Companhia. Parágrafo 3º - Caso não estejam fisicamente presentes, os membros dos órgãos da administração 
terão a faculdade de manifestar seu voto por meio de: (i) delegação de poderes feita em favor de outro membro do 
respectivo órgão, (ii) voto escrito enviado antecipadamente e (iii) voto escrito transmitido por correio eletrônico. 
Artigo 14 Nos termos do artigo 156 da Lei das S.A., os administradores da Companhia que estejam em situação de 
interesse pessoal conflitante deverão cientificar os demais membros do Conselho de Administração ou da Diretoria de 
seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do Conselho de Administração ou da Diretoria, a natureza e a 
extensão do seu impedimento. Artigo 15 Dentro dos limites estabelecidos neste Artigo, a Companhia indenizará e 
manterá indenes os membros do seu Conselho de Administração, membros da sua Diretoria e membros do Conselho 
Fiscal e do Comitê de Auditoria (em conjunto ou isoladamente “Beneficiários”), na hipótese de eventual dano ou 
prejuízo efetivamente sofrido pelos Beneficiários por força do exercício regular de suas funções na Companhia. 
Parágrafo 1º - A Companhia não indenizará o Beneficiário por (i) atos praticados fora do exercício das atribuições ou 
poderes; (ii) atos com má-fé, dolo, culpa grave ou fraude; (iii) atos praticados em interesse próprio ou de terceiros, em 
detrimento do interesse social da Companhia; (iv) indenizações decorrentes de ação social prevista no artigo 159 da 
Lei das S.A. ou ressarcimento de prejuízos de que trata o artigo 11, §5º, II, da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976; 
e (v) outros excludentes de indenização previstos em contrato de indenidade firmado com o Beneficiário. Parágrafo 2º - 
Caso seja condenado, por decisão judicial, arbitral ou administrativa transitada em julgado ou da qual não caiba mais 
recurso, em virtude de atos praticados (i) fora do exercício de suas atribuições; (ii) com má-fé, dolo, culpa grave ou 
mediante fraude; ou (iii) em interesse próprio ou de terceiros, em detrimento do interesse social da Companhia, o 
Beneficiário deverá ressarcir a Companhia de todos os custos e despesas incorridos com a assistência jurídica, nos 
termos da legislação em vigor. Parágrafo 3º - As condições e as limitações da indenização objeto do presente Artigo 
serão determinadas em contrato de indenidade, cujo modelo padrão deverá ser aprovado pelo Conselho de 
Administração, sem prejuízo da contratação de seguro específico para a cobertura de riscos de gestão dos 
administradores da Companhia. Seção II - Conselho de Administração: Subseção I - Composição: Artigo 16 O 
Conselho de Administração será eleito pela Assembleia Geral, sendo composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no 
máximo, 9 (nove) membros, dentre os quais 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente, conforme assim designados 
pela Assembleia Geral. Os membros do Conselho de Administração serão pessoas físicas, residentes ou não no 
Brasil, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, considerando-se cada 
ano o período entre 2 (duas) Assembleias Gerais Ordinárias, sendo permitida a reeleição. A composição do Conselho 
de Administração deverá respeitar as disposições constantes dos Parágrafos 2º, 3º, 4º e 6º abaixo. Parágrafo 1º - Na 
Assembleia Geral que tiver por objeto deliberar a eleição dos membros do Conselho de Administração, os acionistas 
deverão fixar, primeiramente, o número efetivo de membros do Conselho de Administração a serem eleitos. 
Parágrafo 2º - Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte por cento), o que for 
maior, deverão ser conselheiros independentes, conforme a definição do Regulamento do Novo Mercado, devendo a 
caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como conselheiros independentes ser deliberada na 
Assembleia Geral que os eleger, sendo também considerado como independente o Conselheiro eleito mediante 
faculdade prevista pelo Artigo 141, §§ 4º e 5º da Lei das S.A., na hipótese de haver acionista controlador (“Conselheiros 
Independentes”). Parágrafo 3º - Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no parágrafo 2º deste 
Artigo, o resultado gerar um número fracionário, a Companhia deve proceder ao arredondamento para o número 
inteiro imediatamente superior. Parágrafo 4º - Findo o mandato, os membros do Conselho de Administração 
permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos membros eleitos. Parágrafo 5º - Nos termos 
do artigo 147, §3º da Lei das S.A., o membro do Conselho de Administração deverá ter reputação ilibada, não podendo 
ser eleito, salvo dispensa da Assembleia Geral, quem: (i) atuar como administrador, conselheiro, consultor, advogado, 
auditor, executivo, empregado ou prestador de serviços em sociedades que se envolvam em atividades que possam 
ser consideradas concorrentes da Companhia; ou (ii) tiver ou representar interesse conflitante com a Companhia. O 
membro do Conselho de Administração não poderá exercer direito de voto caso se configurem, supervenientemente 
à eleição, os mesmos fatores de impedimento, sem prejuízo do disposto no parágrafo 6º deste Artigo. Parágrafo 6º - 
O membro do Conselho de Administração não poderá ter acesso a informações ou participar de reuniões de Conselho 
de Administração relacionadas a assuntos sobre os quais tenha ou represente interesse conflitante com os interesses 
da Companhia, observando o disposto na Política de Transações com Partes Relacionadas e Gerenciamento de 
Conflitos de Interesses da Companhia. Parágrafo 7º - Os membros do Conselho de Administração, até o máximo de 
1/3 (um terço), poderão ser eleitos para cargos de diretores, nos termos do art. 143, parágrafo 1º da Lei das S.A. 
Parágrafo 8º - No caso de vacância do cargo de membro do Conselho de Administração (observado o Artigo 17 deste 
Estatuto no caso do Presidente do Conselho de Administração), o substituto será eleito pela Assembleia Geral para 
atuar pelo tempo de mandato restante do substituído, que deverá ser convocada no prazo de até 45 (quarenta e 
cinco) dias. Para os fins deste Parágrafo, ocorrerá a vacância com a destituição, morte, renúncia, impedimento 
comprovado ou invalidez. Artigo 17 O Conselho de Administração, bem como o Presidente e o Vice-Presidente do 
Conselho de Administração serão eleitos e exercerão seus cargos na forma prevista no Artigo 16 acima. Parágrafo 1º - 
Na hipótese de ausência ou impedimento temporário do Presidente, o Vice-Presidente exercerá as funções do 
Presidente. Parágrafo 2º - Na hipótese de vacância permanente do Presidente, o Vice-Presidente automaticamente 
assumirá o cargo e deverá convocar uma reunião do Conselho de Administração em até 60 (sessenta) dias a partir da 
data de vacância, para a nomeação do novo Presidente do Conselho de Administração de forma permanente, até o 
término do prazo do mandato original, ou convocar uma Assembleia Geral com o objetivo de nomear o novo Presidente 
do Conselho de Administração para substituí-lo, até o término do prazo do mandato original. Parágrafo 3º - Compete 
ao Presidente do Conselho de Administração, além das atribuições que lhe são conferidas por lei ou por este Estatuto, 
a condução das reuniões do Conselho de Administração, atuando ainda conforme previsto pelos Parágrafos 1º, 2º, 4º 
e 5º do Artigo 18, abaixo. Subseção II - Reuniões: Artigo 18 O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente 
pelo menos trimestralmente, conforme calendário anual a ser aprovado pelo Conselho de Administração na primeira 
reunião a se realizar após a eleição e extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação realizada na 
forma do Parágrafo 1º deste Artigo 18. O Conselho de Administração pode deliberar, por unanimidade, acerca de 
qualquer outra matéria não incluída na ordem do dia. Parágrafo 1º - As convocações para as reuniões do Conselho 
de Administração deverão ser entregues por meio eletrônico ou por carta, pelo Presidente do Conselho de 
Administração ou pelo Vice-Presidente, a cada membro do Conselho de Administração, com pelo menos 8 (oito) dias 
de antecedência, e com indicação da data, hora, lugar, ordem do dia detalhada e documentos a serem discutidos 
naquela reunião. Quaisquer 2 (dois) Conselheiros poderão, mediante solicitação escrita ao Presidente ou ao Vice-
Presidente, solicitar que uma reunião seja convocada ou que itens sejam incluídos na ordem do dia. Parágrafo 2º - O 
Presidente do Conselho de Administração presidirá as reuniões do Conselho de Administração, ressalvadas as 
hipóteses de ausência ou impedimento temporário, previstas no parágrafo 1º do Artigo 17. Parágrafo 3º - As reuniões 
do Conselho de Administração serão instaladas na forma do Artigo 13 deste Estatuto Social, sendo que as deliberações 
serão tomadas por maioria de seus membros presentes na reunião. Parágrafo 4º - Nas deliberações do Conselho de 
Administração, será atribuído ao Presidente do órgão o voto de qualidade, no caso de empate na votação. 
Parágrafo 5º - O presidente de qualquer reunião do Conselho de Administração não deverá levar em consideração e 
não computará o voto proferido com infração aos termos de qualquer acordo de acionistas devidamente arquivado na 
sede da Companhia, conforme disposto no artigo 118 da Lei das S.A. Parágrafo 6º - No caso de ausência ou 
impedimento temporário de membro do Conselho de Administração, tal membro ausente ou temporariamente 
impedido poderá ser representado nas reuniões do Conselho de Administração por outro membro indicado por escrito, 
o qual, além do seu próprio voto, expressará o voto do membro ausente ou temporariamente impedido. Parágrafo 7º - 
Das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas atas no Livro de Registro de Atas do Conselho de 
Administração da Companhia. Subseção III - Competência: Artigo 19 Compete ao Conselho de Administração, sem 
prejuízo de outras atribuições determinadas por lei, regulamentação ou este Estatuto Social: (i) fixar a orientação geral 
dos negócios da Companhia e aprovar o respectivo orçamento e plano operacional anual; (ii) eleger e destituir os 
Diretores, definir suas atribuições e fixar sua remuneração, dentro do limite global da remuneração da administração 
aprovado pela Assembleia Geral; (iii) aprovar o código de conduta da Companhia e as políticas corporativas 
relacionadas a (i) divulgação de informações e negociação de valores mobiliários; (ii) gerenciamento de riscos; 
(iii) transações com partes relacionadas e gerenciamento de conflitos de interesses; (iv) remuneração de 
administradores; e (v) indicação de administradores; (iv) convocar a Assembleia Geral, quando julgar conveniente ou 
no caso do Artigo 132 da Lei das S.A.; (v) apreciar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as 
demonstrações financeiras da Companhia, e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral; (vi) escolher e 
destituir os auditores independentes, bem como convocá-los para prestar os esclarecimentos que entender 
necessários sobre qualquer matéria; (vii) autorizar a emissão de ações da Companhia, nos limites autorizados no 
Artigo 6º deste Estatuto Social, fixando o número, o preço, o prazo de integralização e as condições de emissão das 
ações, podendo, ainda, excluir o direito de preferência ou reduzir o prazo mínimo para o seu exercício nas emissões 
de ações e bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa ou por subscrição pública ou 
mediante permuta por ações em oferta pública para aquisição de controle, nos termos estabelecidos em lei; (viii) dentro 
do limite do capital autorizado, conforme previsto no Artigo 6º deste Estatuto Social, (i) deliberar a emissão de bônus 
de subscrição; (ii) de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de compra 
de ações aos administradores e empregados da Companhia ou de suas controladas, com exclusão do direito de 
preferência dos acionistas na outorga e no exercício das opções de compra; e (iii) aprovar aumento do capital social 
mediante a capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonificação em ações; (ix) deliberar sobre a negociação 
com ações de emissão da Companhia para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria e respectiva 
alienação, observados os dispositivos legais e regulamentares pertinentes; (x) submeter à Assembleia Geral Ordinária 
proposta de destinação do lucro líquido do exercício, bem como deliberar sobre o levantamento de balanços 
semestrais, ou em períodos menores, e o pagamento ou crédito de dividendos ou juros sobre o capital próprio 
decorrentes desses balanços, além de deliberar, ad referendum da Assembleia Geral, sobre a distribuição de 
dividendos intercalares ou intermediários, inclusive à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes 
no balanço semestral ou anual; (xi) deliberar sobre a distribuição da remuneração dos membros do Conselho de 
Administração e da Diretoria, quando fixada de forma global pela Assembleia Geral e sobre a política de recursos 
humanos e de remuneração de empregados; (xii) instituir órgãos de assessoramento ao Conselho de Administração, 
nomear e destituir seus membros, fixar sua remuneração, quando aplicável, e aprovar suas regras e continua...
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regimentos; (xiii) deliberar sobre a transformação, fusão, incorporação e cisão envolvendo quaisquer 
subsidiárias da Companhia e terceiros; (xiv) aprovar programas de outorga de opções de compras de ações e/ou 
outros mecanismos de remuneração baseado em ações, conforme plano aprovado pela Assembleia Geral; 
(xv) elaborar e divulgar parecer fundamentado, favorável ou contrário, sobre qualquer oferta pública de aquisição de 
ações (“OPA”) que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, em até 15 (quinze) dias da publicação do 
edital da OPA, contendo a manifestação, ao menos: (i) sobre a conveniência e a oportunidade da OPA quanto ao 
interesse da Companhia e do conjunto de seus acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos 
para a liquidez das ações; (ii) quanto aos planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e 
(iii) a respeito de alternativas à aceitação da OPA disponíveis no mercado; (xvi) aprovar seu próprio regimento interno, 
bem como o regimento interno da Diretoria e de todos os Comitês; (xvii) aprovar as atribuições da Auditoria Interna e, 
diretamente ou por meio de Comitê de Auditoria, receber o reporte daquela área, avaliando, ao menos anualmente, 
se a sua estrutura e orçamento são suficientes ao desempenho de suas funções; (xviii) aprovar o orçamento próprio 
para a área de Auditoria Interna e para o Comitê de Auditoria; (xix) designar os membros do Comitê de Auditoria e dos 
demais Comitês que vierem a ser instituídos pelo Conselho de Administração; (xx) estruturar o processo de avaliação 
do Conselho de Administração, de seus Comitês e da Diretoria, a ser realizado ao menos uma vez durante a vigência 
do mandato da administração; (xxi) fixar as regras para a emissão e cancelamento de certificados de depósitos de 
ações da Companhia (“Units”); (xxii) designar e destituir o Ouvidor; (xxiii) deliberar sobre os casos extraordinários ou 
omissos, orientando-se por este Estatuto Social e pela legislação vigente; e (xxiv) deliberar sobre qualquer matéria 
que lhe seja submetida pela Diretoria, bem como convocar os membros da Diretoria para reuniões em conjunto, 
sempre que achar necessário. Seção III - Diretoria: Artigo 20 A Diretoria da Companhia, cujos membros serão eleitos 
e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, é composta de, no mínimo 6 (seis) e no máximo 
27 (vinte e sete) Diretores, dentre os quais serão designados os cargos de (i) no mínimo 1 (um) e no máximo 
2 (dois) Diretores-Presidentes; (ii) no mínimo 2 (dois) e no máximo 8 (oito) Diretores Executivos, (iii) 1 (um) Diretor de 
Relações com Investidores, (iv) no mínimo 1 (um) e no máximo 8 (oito) Diretores Operacionais e (v) no mínimo 
1 (um) e no máximo 8 (oito) Diretores sem designação específica, na conformidade do que for estabelecido pelo 
Conselho de Administração ao prover esses cargos. Dentre os Diretores Executivos, o Conselho de Administração 
designará o(s) Diretor(es)-Presidente(s), os quais, além das atribuições e prerrogativas de Diretores Executivos, 
exercerão aquelas a eles conferidas por lei e por este Estatuto, inclusive no que se refere ao previsto pelo Artigo 21, 
Artigo 22, parágrafo 3º e Artigo 24, parágrafo 1º abaixo. Parágrafo 1º - O Conselho de Administração fixará as 
quantidades de cargos a serem preenchidos e designará, nomeadamente entre os eleitos, seus cargos e atribuições. 
Parágrafo 2º - Os Diretores serão eleitos para mandatos unificados de 2 (dois) anos, admitidas reeleições. 
Parágrafo 3º - Os Diretores tomarão posse mediante termo lavrado no Livro de Reuniões da Diretoria, após 
homologação pelas autoridades competentes. Artigo 21 Nos casos de impedimento ou ausência temporária de 
qualquer um dos Diretores, substituí-lo-á, provisoriamente, o Diretor que for escolhido pelos Diretores-Presidentes (ou 
Diretor-Presidente, na existência de apenas um). Nos impedimentos e ausências temporários de qualquer dos 
Diretores-Presidentes, será este substituído pelo outro Diretor-Presidente enquanto durar o impedimento ou ausência. 
Nos impedimentos e ausências temporárias de ambos os Diretores-Presidentes (ou do único Diretor-Presidente), a 
nomeação provisória de novos Diretores-Presidentes (ou de um Diretor-Presidente) far-se-á por eleição dos demais 
Diretores. Caso a vacância dos cargos de Diretores, inclusive dos Diretores-Presidentes (ou do único Diretor-
Presidente) se dê por impedimento definitivo, renúncia ou morte, será convocada reunião do Conselho de 
Administração, no prazo máximo de 10 (dez) dias, para eleição dos substitutos que completarão o mandato vigente. 
Artigo 22 A Diretoria tem plenos poderes de administração e gestão dos negócios sociais para prática de todos os 
atos e a realização de todas as operações que se relacionarem com o objeto social, observado o disposto neste 
Estatuto. Parágrafo 1º - Compete à Diretoria, além das atribuições legais e do quanto previsto no caput: (i) aprovar e 
submeter, anualmente, o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhados 
do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício 
anterior, para apreciação do Conselho de Administração e da Assembleia Geral; (ii) propor, ao Conselho de 
Administração, o orçamento anual, o orçamento de capital, o plano de negócios e o plano plurianual; (iii) cumprir e 
fazer cumprir as disposições deste Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração; (iv) autorizar a 
alienação de bens do ativo não circulante e a constituição de ônus reais, bem como a prestação de garantias a 
obrigações de terceiros, restrita ao objeto social da Companhia; (v) abrir e encerrar agências, filiais, sucursais, lojas e 
outras dependências da Companhia em qualquer parte do território nacional e no exterior, bem como nomear 
representantes ou correspondentes, respeitadas as prescrições legais e normas do Bacen. Parágrafo 2º - As matérias 
indicadas nos itens (iv) e (v) do Artigo 22 serão tomadas em reunião de Diretoria, conforme artigo 143, parágrafo 2º 
da Lei das S.A. Parágrafo 3º - Compete a qualquer dos Diretores-Presidentes, além das atribuições que lhe são 
conferidas pela lei e por este Estatuto: (i) convocar as Reuniões de Diretoria e presidi-las; (ii) estabelecer as normas 
internas e operacionais; (iii) orientar a administração e a gestão dos negócios sociais, supervisionando os trabalhos 
da Diretoria, de forma a assegurar a plena implementação e execução das políticas e diretrizes fixadas pelo Conselho 
de Administração; (iv) tomar decisões de caráter de urgência, de competência da Diretoria “ad referendum” desta. 
Parágrafo 4º - Compete aos Diretores Executivos, além das atribuições que lhe são conferidas pela lei e por este 
Estatuto: (i) coordenar a atuação dos Diretores Operacionais e dos Diretores sem designação específica, bem como 
o acompanhamento dos respectivos desempenhos, exceção feita ao Diretor sem designação específica que vier a ser 
responsável pela auditoria interna da Companhia, cuja atuação será diretamente subordinada ao Conselho de 
Administração e ao Comitê de Auditoria; (ii) colaborar com os Diretores-Presidentes no desempenho de suas funções; 
(iii) levantar balanços semestrais, elaborar e apresentar anualmente à Assembleia Geral Ordinária as demonstrações 
financeiras e o Relatório da Administração, bem como assiná-los e publicá-los; (iv) tomar as decisões de sua alçada. 
Parágrafo 5º - Compete ao Diretor de Relações com Investidores, além das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei, pela regulamentação e por este Estatuto: (i) prestar informações aos investidores, à CVM, às bolsas de valores ou 
mercados de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia, bem como manter atualizado o 
registro da Companhia em conformidade com a regulamentação aplicável da CVM e atender às demais exigências 
dessa regulamentação; (ii) representar a Companhia isoladamente perante a CVM, as bolsas de valores ou mercados 
de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia; (iii) cumprir e garantir o cumprimento das 
diretrizes estabelecidas na Política de Divulgação e Negociação, além de esclarecer dúvidas sobre o seu conteúdo e 
aplicação; e (iv) desempenhar as outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelos 
Diretores Executivos e Diretores-Presidentes. Parágrafo 6º - Compete aos Diretores Operacionais, além das 
atribuições que lhe são conferidas pela lei e por este Estatuto: (i) colaborar com os Diretores Executivos e Diretores-
Presidentes no desempenho de suas funções, exceção feita ao Diretor sem designação específica que vier a ser 
responsável pela auditoria interna da Companhia, a fim de preservar a independência das atividades auditadas; 
(ii) administrar e supervisionar as áreas que lhes forem conferidas pelo Conselho de Administração no ato da sua 
eleição; (iii) supervisionar e coordenar a atuação dos colaboradores que estiverem sob sua supervisão direta e 
indireta e acompanhamento dos respectivos desempenhos; (iv) aprovar as políticas internas para atendimento de 
requisitos legais e/ou regulatórios, bem como de assuntos internos, relacionadas com suas respectivas áreas de 
atuação; e (v) tomar as decisões de sua alçada. Parágrafo 7º - Compete aos Diretores sem designação específica: 
(i) administrar e supervisionar as áreas que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração; e (ii) assessorar os 
demais membros da Diretoria. Artigo 23 Para fins de governança corporativa e de representação da Companhia, os 
Diretores-Presidentes, Diretores Executivos, o Diretor de Relações com Investidores, Diretores Operacionais e 
Diretores Sem Designação Específica serão divididos em grupos A e B e a referida classificação será designada pelo 
Conselho de Administração e constará da Ata da Reunião do Conselho de Administração que eleger ou reeleger os 
respectivos Diretores, bem como de seus Termos de Posse, podendo ainda ser alterada mediante realização de 
Reunião do Conselho de Administração. Parágrafo 1º - Para a prática de todos e quaisquer atos em nome e 
representação da Companhia, esta deverá ser representada, como condição de validade, de acordo com as alíneas 
abaixo, respeitadas as restrições dos Parágrafos 2º e 3º deste Artigo 23: (i) por 1 (um) Diretor do Grupo A em conjunto 
com 1 (um) Diretor do Grupo B; (ii) por um Diretor de qualquer grupo em conjunto com um procurador devidamente 
nomeado; (iii) por dois procuradores devidamente nomeados; ou (iv) por um procurador com poderes específicos 
expressamente autorizado a representá-la isoladamente no respectivo instrumento de mandato. Parágrafo 2º - 
Exclusivamente nas hipóteses que envolvam bens, direitos ou obrigações em valor superior a R$ 20.000.000,00 (vinte 
milhões de reais), em um único ato ou série de atos conexos, ao menos um dos representantes deverá ser um Diretor 
Executivo ou um Diretor-Presidente, excetuada a hipótese de representação por um único procurador prevista pela 
alínea “iv” do Parágrafo 1º acima. Parágrafo 3º - Os instrumentos de mandato outorgados pela Companhia serão 
sempre assinados por 2 (dois) Diretores, sendo um deles necessariamente Grupo A e o outro Grupo B, e sendo ao 
menos um deles também um Diretor Executivo ou um Diretor-Presidente, devendo estabelecer os poderes concedidos, 
e terão prazo certo de duração limitado a 1 (um) ano, exceto no caso de procurações para representação em processo 
judicial, administrativo ou arbitral, em que poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. Artigo 24 A Diretoria se 
reunirá sempre que os interesses sociais o exigirem, instalando-se validamente com a maioria de seus membros e 
deliberando por maioria dos votos dos membros presentes, observado o disposto no Artigo 22. Parágrafo 1º - As 
convocações deverão ser realizadas por qualquer dos Diretores-Presidentes, mediante comunicado escrito ou e-mail, 
com antecedência mínima de 1 (um) dia, da qual deverá constar a ordem do dia, a data, o horário e local. Parágrafo 2º - 
Todas as disposições deste artigo serão também aplicáveis às reuniões específicas de cada grupo da Diretoria, 
hipótese em que caberá a qualquer Diretor integrante de tal grupo, sua convocação. Capítulo V - Do Conselho 
Fiscal: Artigo 25 O Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente, com os poderes e atribuições a ele 
conferidos por lei, e somente será instalado por deliberação da Assembleia Geral, ou a pedido de acionistas 
representando a porcentagem requerida por lei ou pela regulamentação da CVM. Artigo 26 Quando instalado, o 
Conselho Fiscal será composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros e suplentes em igual número 
(acionistas ou não) todos eles qualificados em conformidade com as disposições legais. Parágrafo 1º - Os membros 
efetivos e suplentes do Conselho Fiscal deverão ser eleitos pela Assembleia Geral que aprovar sua instalação, que 
também designará o Presidente do Conselho Fiscal. Seus prazos de mandato deverão terminar quando da realização 
da primeira Assembleia Geral Ordinária após a sua eleição, e poderão ser reeleitos. Parágrafo 2º - Após instalação 
do Conselho Fiscal, a investidura nos cargos far-se-á por termo de posse lavrado em livro próprio, assinado pelo 
membro do Conselho Fiscal empossado, observados a exigência de submissão à cláusula compromissória, conforme 
o disposto no Artigo 41, Parágrafo Único deste Estatuto Social, bem como os demais requisitos legais aplicáveis. 
Parágrafo 3º - Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, pelo respectivo 
suplente. Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar. 
Artigo 27 Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá sempre que necessário, competindo-lhe todas as atribuições 
que lhe sejam cometidas por lei. Parágrafo 1º - As reuniões serão convocadas pelo Presidente do Conselho Fiscal 
por sua própria iniciativa ou por solicitação por escrito de qualquer de seus membros. Independentemente de 
quaisquer formalidades, será considerada regularmente convocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos 
membros do Conselho Fiscal. Parágrafo 2º - As deliberações do Conselho Fiscal deverão ser aprovadas por maioria 
absoluta de votos. Para que uma reunião seja instalada, deverá estar presente a maioria dos seus membros. 
Parágrafo 3º - Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro de Atas e 
Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos conselheiros presentes. Artigo 28 A remuneração dos membros do 
Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, observado o parágrafo 3º do artigo 162 da Lei das 
S.A. Capítulo VI - Ouvidoria: Artigo 29 A Companhia terá uma Ouvidoria, que terá as seguintes atribuições: (i) prestar 
atendimento de última instância às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido 
solucionadas nos canais de atendimento primário da Companhia; (ii) atuar como canal de comunicação entre a 
Companhia e os clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos; e (iii) informar o 
Conselho de Administração a respeito das suas atividades. Parágrafo 1º - No desempenho de suas atribuições, a 
Ouvidoria realizará as seguintes atividades: (i) atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado 
às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços; (ii) prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do 
andamento das demandas no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis uma única vez e de forma justificada, 
por igual período, limitadas tais prorrogações a 10% (dez por cento) do total de demandas em cada mês; (iii) encaminhar 
resposta conclusiva para a demanda no prazo previsto; (iv) manter o Conselho de Administração informados sobre os 
problemas e deficiências detectadas no cumprimento de suas atribuições, e sobre o resultado das medidas adotadas 
para solucioná-los; e (v) elaborar e encaminhar à auditoria interna, ao Comitê de Auditoria, ao Conselho de 
Administração, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca das atividades desenvolvidas pela 
Ouvidoria no cumprimento de suas atribuições. Parágrafo 2º - A Ouvidoria será composta de 1 (um) Ouvidor, 
designado e destituível pelo Conselho de Administração, com mandato de 24 (vinte e quatro) meses prorrogável até 
a posse daquele que lhe venha substituir, permitida a reeleição, e por 1 (um) Diretor responsável pelo desempenho 
de suas atividades. Parágrafo 3º - O Ouvidor, ainda que o cargo seja ocupado por um Diretor, será escolhido dentre 
os empregados da Companhia que possuam: (i) formação em curso superior; (ii) capacidade técnica comprovada por 
aprovação em exame de certificação que abranja, no mínimo, temas relacionados à ética, aos direitos e defesa do 
consumidor e à mediação de conflitos; e (iii) amplo conhecimento das atividades desenvolvidas pela Companhia; e 
sua destituição pela Diretoria ocorrerá por não renovação do seu certificado, pelo descumprimento de suas atribuições, 
por desempenho abaixo do esperado pela Diretoria, pela alteração de função e/ou pela perda de vínculo funcional 
com a Companhia. Parágrafo 4º - A Companhia compromete-se a: (i) criar condições adequadas para o funcionamento 

da Ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e 
isenção; e (ii) assegurar o acesso da Ouvidoria às informações necessárias para a elaboração da resposta adequada 
às demandas recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o 
exercício de suas atividades no cumprimento de suas atribuições. Capítulo VII - Comitê de Auditoria: Artigo 30 O 
Comitê de Auditoria, órgão de assessoramento vinculado ao Conselho de Administração, dotado de autonomia 
operacional, é composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, com mandato de 5 (cinco) anos, 
nomeados pelo Conselho de Administração, sendo: (i) pelo menos 1 (um) membro deverá ser Conselheiro 
Independente; (ii) pelo menos 1 (um) membro deverá ter reconhecida experiência em assuntos de contabilidade 
societária, em conformidade com as normas aplicáveis expedidas pela CVM; (iii) o mesmo membro poderá acumular 
ambas as qualificações descritas nas alíneas (i) e (ii) acima; (iv) nenhum dos membros poderá ser controlador, nem 
diretor, ou subordinado de diretor, da Companhia, de seu acionista controlador, direto ou indireto, ou de sociedades 
controladas, coligadas ou sob controle comum; e (v) todos os membros deverão atender os requisitos estabelecidos 
na regulamentação do Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil para exercício do cargo de membro do 
Comitê de Auditoria de instituição financeira. Parágrafo 1º - Os membros do Comitê de Auditoria poderão ser 
nomeados e/ou destituídos a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, estendendo-se o mandato até a posse 
de seus substitutos, sendo coordenado por um Coordenador designado pelo Conselho de Administração. Parágrafo 2º - 
Todos os membros de Comitê de Auditoria terão, obrigatoriamente, habilidade e experiência no ramo de atuação da 
Companhia, sendo certo que ao menos um dos membros deverá deter comprovado conhecimento nas áreas de 
contabilidade e auditoria. Parágrafo 3º - O membro do Comitê de Auditoria somente poderá voltar a integrar tal órgão 
na Companhia após decorridos, no mínimo, 3 (três) anos do final do seu mandato anterior. Parágrafo 4º - Até 1/3 (um 
terço) dos membros do Comitê de Auditoria podem ser reconduzidos a tal órgão por um mandato adicional, dispensado 
o interstício de 3 (três) anos previsto no Parágrafo 4º, acima. Parágrafo 5º - O Conselho de Administração aprovará 
o Regimento Interno do Comitê de Auditoria, o qual estipulará regras de convocação, instalação, votação e 
periodicidade das reuniões, prazo dos mandatos, requisitos de qualificação de seus membros e atividades do 
Coordenador, entre outras matérias. Parágrafo 6º - Além das previstas em lei e na regulamentação, são também 
atribuições do Comitê de Auditoria: (i) estabelecer as regras operacionais para seu próprio funcionamento, as quais 
devem ser aprovadas pelo Conselho de administração, formalizadas por escrito e colocadas à disposição dos 
respectivos acionistas; (ii) recomendar ao Conselho de Administração a entidade a ser contratada para a prestação 
dos serviços de auditoria independente e a respectiva remuneração, bem como sua substituição e destituição; 
(iii) avaliar e revisar, previamente à publicação, as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e 
demonstrações financeiras, inclusive notas explicativas, relatórios da administração e parecer de auditor independente, 
bem como acompanhar o orçamento anual e o orçamento de capital da Companhia; (iv) avaliar a efetividade das 
auditorias independente e interna, inclusive quanto à verificação do cumprimento dos dispositivos legais e normativos 
aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos internos; (v) avaliar o cumprimento, pela Companhia, das 
recomendações feitas pelos auditores independentes ou internos, bem como recomendar ao Conselho de 
Administração a resolução de eventuais conflitos entre os auditores externos e os Diretores; (vi) possuir e divulgar 
meios para a recepção e tratamento de informações acerca de descumprimento de dispositivos legais e normativos 
aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos 
específicos para a proteção do prestador da informação e da sua confidencialidade; (vii) avaliar, monitorar, e 
recomendar à administração a correção ou aprimoramento das políticas internas da Companhia, incluindo a política 
de transações com partes relacionadas, bem como de práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas 
atribuições; (viii) reunir-se, no mínimo, trimestralmente, com a Diretoria e auditorias independente e interna; 
(ix) acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de controles internos da Companhia; (x) possuir meios 
para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis 
à Companhia, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para 
proteção do prestador e da confidencialidade da informação; (xi) verificar, por ocasião de suas reuniões, o cumprimento 
de suas recomendações e/ou esclarecimentos às suas indagações, inclusive no que se refere ao planejamento dos 
respectivos trabalhos de auditoria, formalizando em atas os conteúdos de tais encontros; (xii) elaborar, ao final dos 
semestres findos em 30 de junho e 31 de dezembro, o relatório do Comitê de Auditoria, contendo as deliberações, 
novas práticas, pareceres e tudo o mais que tiver ocorrido nos respectivos períodos que for de sua competência; e 
(xiii) avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia. Parágrafo 7º - A remuneração dos membros do 
Comitê de Auditoria será fixada pela reunião do Conselho de Administração que os nomear, devendo ser compatível 
com a complexidade dos negócios e o volume de operações da Companhia. Parágrafo 8º - O Comitê de Auditoria 
deve elaborar, anualmente, relatório resumido contemplando as reuniões realizadas e os principais assuntos 
discutidos, e destacando as recomendações feitas pelo Comitê ao Conselho de Administração. Capítulo VIII - Comitê 
de Remuneração: Artigo 31 A Companhia terá um Comitê de Remuneração, composto de no mínimo 3 (três) e no 
máximo 5 (cinco) membros, com mandato de 10 (dez) anos, nomeados e destituídos pelo Conselho de Administração, 
devendo um deles ser designado Coordenador. Parágrafo 1º - Os membros do Comitê de Remuneração poderão ser 
nomeados e/ou destituídos a qualquer tempo pelo Conselho de Administração. Parágrafo 2º - A composição do 
Comitê de Remuneração deverá contar, necessariamente, com um membro que não seja administrador da Companhia. 
Parágrafo 3º - O Coordenador será responsável pela supervisão e organização administrativa do Comitê, competindo-
lhe, com auxílio do Secretário, a preparação, a organização, a elaboração e a distribuição das agendas e das atas das 
reuniões e das informações necessárias para discussão das matérias constantes da ordem do dia. Parágrafo 4º - 
Além das previstas na Resolução nº 3.921, de 25 de novembro de 2010, do Conselho Monetário Nacional, são 
também atribuições do Comitê de Remuneração: (i) analisar as políticas, estruturas e práticas de recursos humanos 
propostas pela Diretoria, à luz das melhores práticas adotadas por empresas nacionais e estrangeiras, bem como das 
estratégias e contexto de oportunidades e riscos que a Companhia está exposta; (ii) elaborar e propor política de 
remuneração, aprovada pelo Conselho de Administração, incluindo política salarial e de benefícios, remuneração de 
curto e de longo prazo, regular e extraordinária, para os administradores da Companhia; (iii) examinar, discutir e 
formular recomendações ao Conselho de Administração da Companhia quanto à correção e ou o aprimoramento de 
políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições; (iv) propor ao Conselho de 
Administração o montante da remuneração global dos administradores a ser submetido à Assembleia geral, na forma 
do art. 152 da Lei das S.A.; e (v) elaborar, dentro do prazo de 90 (noventa) dias a contar de 31 de dezembro de cada 
ano, o Relatório do Comitê de Remuneração, contendo, no mínimo, as premissas estabelecidas no art. 15 da 
Resolução nº 3.921, de 25 de novembro de 2010, do Conselho Monetário Nacional. Parágrafo 5º - A remuneração 
dos membros do Comitê de Remuneração será fixada pela reunião do Conselho de Administração que os nomear e 
deverá ser compatível com a qualificação e experiência dos membros. Capítulo IX - Exercício Social e Resultados: 
Artigo 32 O exercício social coincidirá como o ano civil, terminando em 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano. 
Artigo 33 O balanço, com observância das prescrições legais, será levantado em 30 (trinta) de junho e 31 (trinta de 
um) de dezembro de cada ano, e será acompanhado das demonstrações financeiras exigidas, que serão auditadas 
anualmente por auditores independentes registrados na CVM. Artigo 34 Do resultado apurado em cada exercício 
social serão deduzidos, antes de qualquer outra participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto 
sobre a renda. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de 
lucros e pela reserva legal, nessa ordem. Artigo 35 Após as deduções contempladas no Artigo acima, o lucro líquido 
do exercício terá a seguinte destinação: (i) 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer destinação, na 
constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social; (ii) 25% (vinte e cinco por 
cento), no mínimo, do lucro líquido ajustado na forma do artigo 202 da Lei das S.A., serão destinados ao pagamento 
dos dividendos obrigatórios; (iii) uma parcela do lucro líquido, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser 
destinada à formação de reserva para contingências, nos termos do artigo 195 da Lei das S.A.; (iv) poderá ser 
destinada para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de subvenções governamentais 
para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório; (v) uma parcela não superior 
a 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido anual ajustado na forma prevista no artigo 202 da Lei das S.A., após 
deduzida a reserva indicada no item (iv) acima, poderá ser destinada à formação de reserva para investimentos e 
capital de giro, que terá por fim custear investimentos para crescimento e expansão e financiar o capital de giro da 
Companhia, ficando ressalvado que o saldo acumulado desta reserva, somado aos saldos das demais reservas de 
lucros (excetuadas as reservas de lucros a realizar, as reservas para contingências e a reserva de incentivos fiscais), 
não poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do capital social da Companhia, nos termos da Lei das S.A.; 
(vi) a Assembleia Geral poderá, por proposta do Conselho de Administração, destinar parcela dos lucros para 
constituição de reservas ou retenções previstas na lei ou neste Estatuto Social. Parágrafo 1º - O dividendo obrigatório 
previsto na alínea (ii) deste Artigo não será pago nos exercícios em que o Conselho de Administração informar à 
Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da Companhia. Parágrafo 2º - Conforme 
deliberação da Assembleia Geral, o valor dos juros, quando pagos ou creditados, a título de juros sobre o capital 
próprio nos termos da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995 e legislação e regulamentação pertinentes, poderá 
ser imputado ao dividendo obrigatório, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia 
para todos os efeitos legais. Parágrafo 3º - É facultado ao Conselho de Administração, conforme as normas gerais 
que definir, atribuir participação aos membros da Diretoria nos lucros da Companhia, observadas as limitações 
previstas na legislação aplicável. Parágrafo 4º - A participação aos administradores de que trata o parágrafo anterior 
constituirá antecipação do direito previsto pelo artigo 7º, XI da Constituição da República, com cuja regulamentação a 
ele se ajustará. Artigo 36 A Companhia, mediante deliberação do seu Conselho de Administração, poderá levantar 
balanços semestrais e com base nestes declarar dividendos intermediários, à conta do lucro apurado, de lucros 
acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Parágrafo 1º - A Companhia 
poderá, ainda, levantar balanço e distribuir dividendos em períodos menores, respeitado o limite legal. Parágrafo 2º - 
O Conselho de Administração poderá autorizar a distribuição de lucros aos acionistas a título de juros sobre o capital 
próprio nos termos da Lei nº 9.249/95, em substituição total ou parcial dos dividendos intermediários cuja declaração 
é facultada neste Artigo ou, ainda, em adição aos mesmos. Parágrafo 3º - Os dividendos não reclamados dentro do 
prazo de 3 (três) anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, prescreverão em favor 
da Companhia. Capítulo X - Alienação do Controle Acionário e Saída do Novo Mercado - Seção I - Alienação do 
Controle da Companhia: Artigo 37 A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma 
única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o adquirente 
do controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição de ações tendo por objeto as ações de emissão da 
Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação e na 
regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário 
àquele dado ao alienante. Parágrafo 1º - Em caso de alienação indireta de controle, o adquirente deve divulgar o valor 
atribuído à Companhia para os efeitos de definição do preço da OPA, bem como a demonstração justificada desse 
valor. Seção II - Reorganização Societária: Artigo 38 Na hipótese de reorganização societária que envolva a 
transferência da base acionária da Companhia, as sociedades resultantes devem pleitear o ingresso no Novo Mercado 
em até 120 (cento e vinte) dias da data da Assembleia Geral que deliberou a reorganização. Parágrafo Único - Caso 
a reorganização envolva sociedades resultantes que não pretendam pleitear o ingresso no Novo Mercado, a maioria 
dos titulares das ações em circulação da Companhia presentes na Assembleia Geral deverão dar anuência a essa 
estrutura. Seção III - Cancelamento do Registro de Companhia Aberta: Artigo 39 Na oferta pública de aquisição 
de ações, a ser feita pelo Acionista Controlador ou pela Companhia, para o cancelamento do registro de companhia 
aberta da Companhia, o preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao Valor Econômico apurado em laudo de 
avaliação, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. Capítulo XI - Dissolução e Liquidação: 
Artigo 40 A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em Lei. Parágrafo Único - Compete à Assembleia 
Geral estabelecer o modo de liquidação, eleger o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período da 
liquidação. Capítulo XII - Solução de Controvérsias e Juízo Arbitral: Artigo 41 A Companhia, seus acionistas, 
administradores, membros do Conselho fiscal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de 
arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que 
possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores, e 
membros do Conselho fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385/76, na Lei das S.A., 
neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela 
CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas 
constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no 
Novo Mercado. Parágrafo Único - A posse dos administradores e membros do Conselho Fiscal fica condicionada à 
assinatura de termo de posse, que deve contemplar a sua sujeição à cláusula compromissória, referida no caput deste 
Artigo 41. Capítulo XIII - Disposições Finais e Transitórias: Artigo 42 As disposições contidas nos Capítulos X e XII, 
bem como as demais regras referentes ao Regulamento do Novo Mercado constantes deste Estatuto Social, somente 
terão eficácia a partir da data de aprovação do ingresso da Companhia no Novo Mercado. Artigo 43 A Companhia 
observará os acordos de acionistas arquivados em sua sede, sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa 
diretora da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração acatar declaração de voto de qualquer acionista, 
signatário de acordo de acionistas devidamente arquivado na sede social, que for proferida em desacordo com o que 
tiver sido ajustado no referido acordo. Artigo 44 Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela 
Assembleia Geral e regulados de acordo com as disposições da Lei das S.A., observado o previsto no Regulamento 
do Novo Mercado.

...continuação
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BANCO MODAL S.A.
CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62  –  NIRE 333.0000581-1  –  Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata de Assembleia Geral Especial de Acionistas Preferencialistas realizada em 20 de junho de 2022
1. Data, Horário e Local: Dia 20 de junho de 2022, às 14h00, exclusivamente por meio digital, 
nos termos do Artigo 124, §2º-A, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada 
(“Lei das S.A.”), e da Resolução CVM nº 81, de 29 de março de 2022 (“Resolução CVM nº 81”), 
por meio da plataforma eletrônica ALFM Easy Voting (“Plataforma”), tendo sido considerada como 
realizada, para todos os efeitos legais, na sede do Banco Modal S.A. (“Companhia”), situada na 
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 6º andar, Torre 
Pão de Açúcar, CEP 22250-040, conforme dispõe o Artigo 5º, §3º, da Resolução CVM nº 81. 
2. Convocação e Publicação: A Assembleia Geral Especial de Acionistas Preferenciais 
(“Assembleia”) foi convocada conforme edital de convocação publicado no jornal Monitor 
Mercantil do Rio de Janeiro (dias 21, 22, 23, 24 e 25 de maio de 2022, nas páginas 9, 8 e 6, 
respectivamente), em cumprimento ao disposto nos Artigos 124 e 289 da Lei das S.A. 3. Presença: 
Os trabalhos foram instalados com a presença de acionistas representando aproximadamente 
82,98% das ações preferenciais de emissão da Companhia, sendo excluída do cálculo as ações 
mantidas em tesouraria, conforme se verifica das informações contidas nos mapas analíticos 
elaborados pela Companhia, na forma do Artigo 48, incisos I e II, da Resolução CVM nº 81, e dos 
registros do sistema eletrônico de participação a distância disponibilizado pela Companhia, nos 
termos do Artigo 47 da Resolução CVM nº 81. Dessa forma, foi constatada a existência de quórum 
legal para a realização da Assembleia. Presentes, também, e em conformidade com o previsto no 
Artigo 28, §5º, da Resolução CVM nº 81: Adeodato Arnaldo Volpi Netto - Diretor Executivo e 
Bruno José Albuquerque de Castro - Diretor de Relações com Investidores da Companhia. 
4. Mesa: Presidente: Sr. Diniz Ferreira Baptista; Secretário: Sr. Mauro Eduardo Guizeline. 
5. Ordem do Dia: Proposta de conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da 
Companhia em ações ordinárias, na relação de 1 (uma) ação ordinária por cada ação preferencial, 
a qual será objeto de deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser 
realizada às 16h do mesmo dia 20 de junho de 2022. 6. Procedimentos Preliminares: Antes de 
iniciar os trabalhos, o Secretário da Mesa prestou esclarecimentos sobre o funcionamento da 
Plataforma (sistema de participação eletrônica) disponibilizado pela Companhia e a forma de 
manifestação dos acionistas na Assembleia. Na sequência, o Secretário informou que: (i) os 
trabalhos da Assembleia seriam gravados, sendo que a cópia de tal gravação ficará arquivada na 
sede da Companhia; (ii) os novos documentos eventualmente apresentados durante a Assembleia 
que ainda não tenham sido disponibilizados publicamente pela Companhia, poderiam ser 
visualizados simultaneamente por todos os participantes remotos; e (iii) a Plataforma permite que 
os acionistas manifestem-se sobre os temas objeto das respectivas ordens do dia e comuniquem-se 
entre si e com a Mesa. O Secretário também indagou se algum dos acionistas presentes havia 
apresentado manifestação de voto por meio de envio de boletim de voto a distância e desejava 
manifestar seu voto nas Assembleia, a fim de que as orientações recebidas por meio do boletim 
de voto a distância fossem desconsideradas, conforme previsto no Artigo 28, §2º, inciso II, da 
Resolução CVM nº 81. Por fim, os acionistas dispensaram a leitura do Mapa de Votação Sintético 
consolidando as informações constantes dos mapas de votação analíticos fornecidos pela própria 
Companhia, uma vez que tal documento foi divulgado ao mercado pela Companhia em 19 de 
junho de 2022, tendo o Secretário informado que todos os acionistas poderiam ter acesso ao 
referido Mapa de Votação, inclusive durante a realização da Assembleia. 7. Deliberações 
Aprovadas: 7.1. Inicialmente, foi aprovada a lavratura da ata da Assembleia sob a forma de 
sumário dos fatos ocorridos, contendo a transcrição apenas das deliberações tomadas, e a sua 
publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme previsto nos §1º e §2º do 
Artigo 130 da Lei das S.A., respectivamente. 7.1.1. Aprovadas, sem ressalvas, por unanimidade 
de votos dos acionistas presentes, conforme consta do Mapa Final de Votação (Anexo I), a 
conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, 
na relação de 1 (uma) ação ordinária por cada ação preferencial. 7.1.2. Conforme previsto e 
detalhado na Proposta da Administração, a conversão da totalidade das ações preferenciais de 
emissão da Companhia em ações ordinárias se enquadra na hipótese do Artigo 136, inciso II, da 
Lei das S.A., o qual estabelece que se aprovada alteração nas preferências, vantagens e 

condições de resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações preferenciais, ou criação 
de nova classe mais favorecida, o acionista dissidente da Assembleia que aprovar a conversão 
terá o direito de retirar-se da Companhia mediante o reembolso do valor de suas ações, nos 
termos do Artigo 137 da Lei das S.A., observado o disposto em seu inciso I. 7.1.3. Nos termos do 
§1º do Artigo 137 da Lei das S.A., o direito de recesso se aplica aos acionistas titulares de ações 
preferenciais dissidente de deliberação da Assembleia, que poderão exercer o direito de 
reembolso das ações de que, comprovadamente, eram titulares de forma ininterrupta desde 6 de 
janeiro de 2022 até a data de efetivação do direito de recesso e que sejam (i) dissidentes das 
deliberações na Assembleia; (ii) que tenham se abstido das deliberações na Assembleia; ou 
(iii) que não tenham comparecido à Assembleia. 7.1.4. Deste modo, apenas a título de 
esclarecimento, não terão direito de retirada em razão da conversão os investidores que tiverem 
adquirido ações preferenciais de emissão da Companhia a partir de 7 de janeiro de 2022 (inclusive). 
As ações adquiridas, inclusive por força de “aluguel de ações”, a partir do dia 7 de janeiro de 
2022 (inclusive) não conferirão ao seu titular direito de retirada com relação à conversão das 
ações preferenciais. Caso o acionista não exerça seu direito de recesso no prazo acima fixado 
decairá seu direito de recesso, nos termos do §4º do artigo 137 da Lei das S.A. 7.1.5. O acionista 
poderá exercer seu direito de recesso com relação a todas ou somente parte das ações 
preferenciais de que é titular, sendo certo que, com relação à parte que porventura o acionista 
não venha a exercer o direito de recesso, haverá a conversão automática das ações preferenciais 
em ações ordinárias. 7.1.6. O prazo para exercício do direito de recesso será de 30 (trinta) dias 
contados da publicação da presente Ata. O acionista que não exercer o direito de recesso no 
prazo acima fixado decairá do seu direito de recesso, nos termos do §4º do Artigo 137 da Lei das 
S.A. 7.1.7. Nos termos do artigo 137, §3º, da Lei das S.A., os órgãos da administração poderão, 
no prazo de 10 (dez) dias após o término do prazo para o exercício do direito de recesso, convocar 
assembleia geral para reconsiderar a deliberação em função do volume do recesso exercido. 
7.1.8. Dessa forma, o efetivo pagamento do valor de reembolso, na forma do artigo 137, §3º, da 
Lei das S.A., dependerá e somente poderá ser exigido após (a) o decurso do prazo dos 
10 (dez) dias subsequentes ao término do prazo para manifestação do direito de recesso, caso 
os órgãos da administração não exerçam faculdade de convocar assembleia geral para ratificar 
ou reconsiderar a deliberação, ou, (b) se for o caso, a ratificação da deliberação pela assembleia 
geral a ser devidamente convocada pelos órgãos da administração. 7.1.9. O valor do reembolso 
por ação é de R$ 1,88 (um real e oitenta e oito centavos), considerando o valor patrimonial de 
cada ação apurado de acordo com o balanço patrimonial referente ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2021, conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
da Companhia realizada em 20 de abril de 2022. 7.1.10. Nos termos do artigo 45, §2º, da Lei das 
S.A., será facultado ao acionista dissidente pedir, juntamente com o reembolso, levantamento de 
balanço especial em data que atenda àquele prazo. 8. Voto a Distância: A Companhia registra o 
recebimento de boletins de voto a distância para participação na Assembleia, os quais foram 
devidamente computados conforme consta dos mapas de votação elaborados pela própria 
Companhia, na forma do Artigo 48, incisos I e II, da Resolução CVM nº 81, ficando tais mapas de 
votação arquivados na sede da Companhia. 9. Documentos Arquivados na Companhia: 
(i) Edital de Convocação; (ii) Instrumentos de mandato e documentos de representação 
apresentados pelos acionistas presentes; e (iii) Mapas de votação. 10. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta Ata, contendo o 
sumário dos fatos ocorridos, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos membros da 
Mesa, sendo que os acionistas que participaram da presente Assembleia por meio do sistema 
eletrônico disponibilizado pela Companhia tiveram sua presença registrada pelos membros da 
Mesa e são considerados assinantes da referida ata, na forma do Artigo 47, §§ 1º e 2º, da 
Resolução CVM nº 81. Confere com a original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro/RJ, 20 de 
junho de 2022. Diniz Ferreira Baptista - Presidente da Mesa; Mauro Eduardo Guizeline - Secretário 
da Mesa. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o arquivamento em 10/08/2022 
sob o número 00005040192. a) Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Recreio dos Bandeirantes Participações S.A. 
CNPJ nº 35.687.708/0001-47

Balanço patrimonial em 31/12/21 
(Em MR$, exceto quando indicado de outra forma)

Controlada Consolidado

Nota 2021

2020 
(não au-
ditado) 2021

Ativo
Circulante 1.558 1 258.630
Caixa e equivalentes de caixa 4 1.554 1 67.167
Contas a receber 5 - - 70.964
Outros créditos - - 2.344
Estoques 6 - - 81.057
Adiantamentos e despesas antecipadas 2 - 621
Tributos a recuperar 7 2 - 36.477

Não circulante 198.954 - 410.239
Realizável a longo prazo - - 18.017
Títulos e valores mobiliários - - 1.639
Outros créditos - - 114
Depósitos judiciais - - 16.265
Investimentos em empresas coligadas 9 198.954 - 364
Imobilizado 10 - - 62.845
Intangível 11 - - 341.660
Ativo de direito de uso 12 - - 5.370

Total do ativo 200.512 1 686.886
Passivo
Circulante 2 - 113.673
Fornecedores e outras contas a pagar 13 1 - 39.868
Empréstimos 15 - - 26.749
Proventos e encargos a pagar 17 - - 8.606
Tributos a recolher 14 1 - 8.307
Instrumentos financeiros derivativos 8 - - 541
Passivo de arrendamento - - 1.929
Obrigações com terceiros 18 - - 22.044
Outras obrigações Circulante - - 5.629

Não circulante - - 372.703
Empréstimos 15 - - 191.304
Combinação de negócios a pagar - - 136.030
Passivo de arrendamento 19 - - 4.019
Provisão para riscos tributários,  
 trabalhistas e cíveis - - 19.208
Imposto diferido - - 9.187
Outras obrigações 18 - - 12.955

Patrimônio líquido 200.510 1 200.510
Capital social 20 194.932 1 194.932
Lucros acumulados 5.578 - 5.578

Total do passivo e patrimônio líquido 200.512 1 686.886

Demonstração do resultado em 31/12/21 
(Em MR$, exceto quando indicado de outra forma)

Controlada
Conso- 
lidado

Nota 2021

2020 
(não au-
ditado) 2021

Receitas operacionais
Receita de vendas e serviços 22 - - 557.878
Custo dos produtos vendidos e  
 serviços prestados 23 - - (392.124)
Participação de equivalência patrimonial 10.829 - -
Lucro bruto 10.829 - 165.754
Despesas operacionais
Despesas com vendas, gerais,  
 administrativas e outras 23 (88) (128.259)
despesas e receitas operacionais -
Outras receitas (despesas), líquidas - - 3.552
Resultado líquido da combinação de negócios - - 7.694
Lucro (prejuízo) operacional 10.741 - 48.741
Despesas financeiras 24 (1) - (45.598)
Receitas financeiras 24 70 - 18.705
Resultado financeiro líquido 69 - (26.893)
Lucro antes do IR e da  
 contribuição social 10.810 - 14.154
IR e contribuição social  
 – correntes 21 - - (1.851)
IR e contribuição social – diferidos - - (9.187)
Prejuízo do exercício 10.810 - 10.810

Demonstração do resultado abrangente em 31/12/21 
(Em MR$, exceto quando indicado de outra forma)

Controladora Consolidado

2021
2020  

(não auditado) 2021
Lucro líquido do exercício 10.810 - 10.810
Outros resultados abrangentes - - -
Resultado financeiro líquido 10.810 - 10.810

Demonstração das mutações do patrimônio líquido em 31/12/21 
(Em MR$, exceto quando indicado de outra forma)

Capital 
social

Lucros  
acumulados Total

Saldos em 1/01/20 1 - 1
Aumento de capital - - -
Saldos em 31/12/20 1 - 1
Aumento de capital 194.931 - 194.931
Lucro líquido do exercício  - 10.810 10.810
Reflexo da investida:
Ajustes de exercícios anteriores - (5.232) (5.232)

Saldos em 31/12/21 194.932 5.578 200.510

Demonstração do fluxo de caixa em 31/12/21 
(Em MR$, exceto quando indicado de outra forma)

Controlada
Conso- 
lidado

 
2021

2020 
(não 
audi-
tado) 2021

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 10.810 - 14.154
Ajustes de despesas e receitas que não envolvem recursos do caixa:
Depreciação e amortização - - 9.155
Juros de arrendamento - - 410
Provisão de Juros - -
Participação nos resultados de controlada/coligada (10.829) - -
Ajuste exercício anterior da investida - - (5.232)
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis - - (74)
Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa - - 1.055

Total prejuízo do exercício (19) - 31.445
Variações no capital circulante
Contas a receber de clientes - - (13.712)
Estoques - - (22.249)
Adiantamentos e despesas antecipadas (2) - (622)
Tributos a recuperar (2) - (32.297)
Depósitos judiciais - - (576)
Outros créditos - - 1.743
Fornecedores e outras contas a pagar 1 - 149.953
Tributos a recolher 1 - (7.419)
Proventos e encargos a pagar - - 2.248
Outras obrigações - - 32.577

(2) - 109.646
Gerado pelas operações
IR e contribuição social pagos - - (2.822)

Caixa líquido gerado (consumido) pelas
 atividades operacionais (21) - 138.269
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de controlada (193.357) - (402.057)
Títulos e valores mobiliários, líquidas de  
 aplicações e resgates - - (186)
Aquisição e venda de imobilizado - - (35.852)
Aquisição de intangível - - (362)
Venda de imobilizado - - 24.214

Caixa líquido gerado (consumido) nas    
atividades de investimento (193.357) - (414.243)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Recursos provenientes da emissão de cotas  
 de capital 194.931 - 194.931
Recursos provenientes de empréstimos - - 150.000
Variação de empréstimos - - (10.499)
Pagamento de passivos de arrendamento - - (2.103)

194.931 - 332.329
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de financiamento
Aumento (redução) do caixa e equiv. de caixa 1.553 - 56.355 
Variação do caixa e equivalentes de caixa
• No início do exercício 1 1 10.811
• No final do exercício 1.554 1 67.167
• Efeito de variações nas taxas de câmbio - - -

1.553 - 56.356Marluci Azevedo Rodrigues - CRC-RJ 059.203/O-4 – Contadora.

Menos Inflação e juros mais altos atraem investidores
Mas para alguns analistas trata-se de um alívio temporário

C inco analistas de 
mercado fizeram 
um balanço das 

duas divulgações esta se-
mana que mais influenciam 
os planos dos investidores. 
Na terça-feira (9), o IBGE 
divulgou que o IPCA (Ín-
dice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo) 
teve queda de 0,68% em 
julho, após marcar alta de 
0,67% em junho. Esses da-
dos mostram deflação, ou 
seja, uma inflação negati-
va. É a primeira deflação 
após 25 meses seguidos de 
alta nos preços. No mes-
mo dia, o Banco Central 
apresentou a ata da última 
reunião do Comitê de Po-
lítica Econômica (Copom) 
que apontou estar mais 
próximo o fim do ciclo de 
alta de juros.

Para o economista Fa-

bio Louzada, analista CN-
PI e fundador da Eu me 
banco, o IPCA veio em 
linha com o esperado pe-
lo mercado. “A gasolina 
foi um dos itens que mais 
registrou deflação. Isso 
ocorre devido às medidas 
do governo de redução do 
ICMS por conta da me-
dida que determina que 
combustíveis, gás natural, 
energia elétrica, comunica-
ções e transporte coletivo 
passam a ser classificados 
como essenciais e indis-
pensáveis proibindo esta-
dos de cobrarem taxa su-
perior à alíquota geral de 
ICMS, que varia de 17% a 
18% dependendo da loca-
lidade”, afirma.

Apesar da deflação, pa-
ra Louzada, trata-se de 
um alívio temporário in-
fluenciado pelas medidas 

do governo de redução 
do ICMS. Tudo isso cau-
sa ainda mais pressão nos 
preços para o ano de 2023. 
“Além disso, temos a PEC 
que cria um pacote social 
aumentando o valor do 
Auxílio Brasil e do Vale-
Gás, além de voucher para 
caminhoneiros, e que vai 
até dezembro. Sentiremos 
os efeitos dessas medidas 
na inflação no começo de 
2023. O próprio Boletim 
Focus mostra o IPCA de 
2023 avançando, agora de 
5,33% para 5,36%, a 18ª 
alta seguida”, diz.

Marcus Labarthe, sócio-
fundador da GT Capital, 
ressalta que os dados do 
IPCA apontando para de-
flação ajudam a reforçar 
o fim do ciclo de alta de 
juros no Brasil. “No cená-
rio local, vimos o Copom 

aumentar os juros. Ata 
mostrou que o Copom 
está deixando claro que 
o ciclo de alta deve parar 
em 13,75%, o que é positi-
vo para a bolsa de valores, 
ainda que as taxas se man-
tenham altas por um perí-
odo mais longo”, afirma.

Em meio a esse cenário, 
Idean Alves, sócio e chefe 
da mesa de operações da 
Ação Brasil Investimen-
tos, acredita que os dados 
mais favoráveis em relação 
à inflação ajudam a gerar 
um sentimento mais fa-
vorável no mercado, e a 
melhorar os dados no mês 
a mês à medida que os in-
vestidores vão perceben-
do que o preço de hoje na 
bolsa precifica um cenário 
muito pior, o qual não es-
tá se concretizando, o que 
também contribui para a 

“correção” na cotação de 
empresas que sofreram 
muito nos últimos meses 
como companhias do se-
tor de varejo e que nos 
últimos dias são destaques 
positivos na B3.

“Apesar do segundo se-
mestre prometer ser bem 
desafiador, agosto está co-
meçando com uma boa va-
lorização, que pode ajudar a 
Bolsa brasileira a não sofrer 
tanto no período eleitoral. 
O resultado do processo de 
aperto monetário iniciado 
em março de 2021 começa 
a surtir efeito no controle 
da inflação e os bons ven-
tos do mercado começam a 
soprar a favor da bolsa bra-
sileira”, comenta Alves.

EUA

Nos EUA, a inflação 

também parece estar dan-
do sinais de melhora. Para 
Marcelo Oliveira, CFA e 
fundador da Quantzed, o 
número de CPI (medidor 
de inflação ao consumidor 
americano) veio 0% na va-
riação mensal para o mês 
de julho e o núcleo também 
veio abaixo do esperado em 
0.3%.

“Isso impulsionou bem 
a bolsa norte-americana 
e levou junto a brasileira, 
que de certa forma utiliza 
o número como uma pro-
xy, um parâmetro para o 
que vemos no Brasil tam-
bém. Com um número de 
CPI mais fraco, por mais 
que o discurso do FED 
continue bem duro, o mer-
cado começa a precificar 
um range entre 3.25% e 
3.5% no final do ano”, diz 
Oliveira.
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ENERGISA SUL-SUDESTE  
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

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

NIRE 35.300.321.707

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

A SER REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2022
A Administração da ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., 
sociedade por ações de capital aberto, com sede na cidade de Presidente Prudente, 
estado de São Paulo, na Rodovia Assis Chateaubriand, s/nº, Km 455 mais 600 metros 
Parte B, Vila Maria, CEP: 19.053-680 (“Companhia”), vem, nos termos do art. 124, da 
Lei nº 6.404/1976 (“Lei das S.A.”) e à Resolução CVM nº 81, convocar os acionistas 
da Companhia para se reunirem em assembleia geral extraordinária (“Assembleia”) a 
se realizar, em primeira convocação, no dia 31 de agosto de 2022, às 12 horas, de 
forma exclusivamente digital (por meio da plataforma Microsoft Teams) para examinar, 
discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) aprovar a reforma do Estatuto 
Social; e (ii) aprovar a consolidação do Estatuto Social. A Proposta da Administração 
para a reforma do Estatuto Social da Companhia se encontra à disposição dos acio-
nistas no seguinte endereço eletrônico: ri.energisa.com.br/publicacoes-cvm-energisa-
-sul-sudeste/. Os Acionistas poderão participar da Assembleia via Plataforma Digital, 
pessoalmente ou, se for o caso, por seus representantes legais ou procuradores, caso 
em que poderão participar e votar nas Assembleias. Para participarem virtualmente da 
Assembleia por meio da Plataforma Digital, os acionistas deverão enviar solicitação 
à Companhia neste sentido, para o endereço eletrônico ri@energisa.com.br, até às 
12 horas do dia 29 de agosto de 2022. A solicitação deverá estar acompanhada da 
identificação do acionista e, se for o caso, de seu representante legal ou procurador 
constituído que comparecerá às Assembleias, incluindo os nomes completos e os CPF 
ou CNPJ (conforme o caso), além de e-mail e telefone para contato, bem como cópia 
simples dos documentos solicitados nesse edital. Observando o disposto no art. 126 
da Lei das S.A, para participar da Assembleia, os acionistas, ou seus representantes 
legais, deverão apresentar, além de documento de identificação com foto e dos atos 
societários que comprovem a representação legal, conforme o caso: (a) comprovante 
expedido pela instituição escrituradora ou agente custodiante; e (b) para os acionistas 
participantes da custódia fungível de ações nominativas, extrato da respectiva partici-
pação, emitido pelo órgão competente. O representante de acionista pessoa jurídica 
deverá apresentar cópia simples, devidamente registrada: (a) do último contrato ou 
estatuto social; e (b) da documentação societária que outorgue poderes e represen-
tação (ato de eleição do administrador e, conforme o caso, procuração). No tocante 
aos fundos de investimento, a representação caberá à instituição administradora ou 
gestora, observado o disposto no regulamento do fundo. Nesse caso, o representan-
te da administradora ou gestora do fundo, além dos documentos societários acima 
mencionados relacionados à gestora ou à administradora, deverá apresentar cópia do 
último regulamento do fundo, devidamente registrado. Para participação por meio de 
procurador, a outorga de poderes de representação deverá ter sido realizada há me-
nos de 1 (um) ano, nos termos do art. 126, § 1º da Lei das S.A., devendo o instrumento 
de procuração observar o disposto no art. 654 da Lei 10.406/2002. As pessoas natu-
rais acionistas da Companhia somente poderão ser representadas na Assembleia por 
procurador que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição 
financeira, consoante previsto no art. 126, §1º da Lei das S.A. No caso de acionistas 
pessoas jurídicas, estas poderão ser representadas por procurador constituído em 
conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas do Código Ci-
vil, sem a necessidade de o procurador ser acionista, administrador da Companhia ou 
advogado. A Companhia não exige o reconhecimento de firma, notarização, consulari-
zação e/ou tradução juramentada dos documentos. Os Acionistas que não enviarem a 
solicitação e a documentação necessária para participação virtual até às 12 horas do 
dia 29 de agosto de 2022 não poderão participar da Assembleia. Após recebida a so-
licitação e verificados, de forma satisfatória, os documentos apresentados, a Compa-
nhia enviará para o e-mail informado ou, em sua ausência, para o e-mail solicitante, o 
link e as instruções de acesso à Plataforma Digital, sendo remetido apenas um convite 
individual por solicitante. O Acionista que tenha solicitado devidamente sua participa-
ção virtual e não tenha recebido, da Companhia, o e-mail com o link e instruções para 
acesso e participação nas Assembleias até às 12 horas do dia 30 de agosto de 2022, 
deverá entrar em contato com a Companhia impreterivelmente até às 18 horas do dia 
30 de agosto de 2022, pelo e-mail ri@energisa.com.br, a fim de que lhe sejam reen-
viadas as respectivas instruções para acesso. O link e as instruções a serem envia-
dos pela Companhia são pessoais e intransferíveis e não poderão ser compartilhados 
com terceiros, sob pena de responsabilização do acionista. Na data da Assembleia, o 
acesso à plataforma digital para participação estará disponível a partir de 30 minutos 
de antecedência, sendo que o registro da presença do acionista via sistema eletrônico 
somente se dará mediante o acesso do respectivo acionista, ou seu representante, 
conforme instruções e nos horários aqui indicados. Após o início da Assembleia, não 
será possível o ingresso do acionista, independentemente da realização do cadastro. 
Assim, a Companhia recomenda que os acionistas acessem a plataforma digital para 
participação da Assembleia com pelo menos 30 minutos de antecedência. A Compa-
nhia ressalta que será de responsabilidade exclusiva do acionista assegurar a com-
patibilidade de seus equipamentos com a utilização das plataformas para participação 
da Assembleia por sistema eletrônico, e que a Companhia não se responsabilizará por 
quaisquer dificuldades de viabilização e/ou de manutenção de conexão e de utilização 
da plataforma digital que não estejam sob controle da Companhia. Os documentos 
e informações relativos às matérias a serem deliberadas na Assembleia estarão à 
disposição dos acionistas na sede social da Companhia e nas páginas eletrônicas 
na rede mundial de computadores da Companhia (http://www.ri.energisa.com.br), da 
CVM (http://www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.
br). Por fim, ressalta-se que, como a Assembleia será realizada exclusivamente de 
modo digital, não haverá a possibilidade de os acionistas comparecerem presencial-
mente. Presidente Prudente, 10 de agosto de 2022. Ivan Müller Botelho - Presidente 
do Conselho de Administração.

ELUAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 05.119.676/0001-12 - NIRE 35300319711

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 23 de Setembro de 2019
1. Data, Hora e Local: Às 09:00 horas do dia 23 de Setembro de 2019, 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: Jacques 
Jean Daniel Coudry; e Secretário: Heraldo Jesus Marques da Silva. 5. Ordem do Dia: 5.1. Deliberar 
sobre a reeleição da Diretoria da Companhia; e 5.2. Deliberar sobre a alteração de um dos jornais de 
publicação da Companhia; 6. Deliberações tomadas por unanimidade: 6.1. Em decorrência do fim 
do mandato dos Diretores da Companhia no próximo dia 07/10/2019, foi aprovada a reeleição dos 
Srs. Jacques Jean Daniel Coudry, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade 
6.246.137-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 059.153.568.85, residente e domiciliado na cidade e 
estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos nº 105, Torre 
B, CEP 04.711-905, Vila São Francisco e Heraldo Jesus Marques da Silva, brasileiro, divorciado, 
médico, portador da carteira de identidade nº 25.319.119-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/
MF sob nº 227.210.292-15, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, com endereço 
comercial na Rua Azevedo Macedo, nº 132, Vila Mariana, São Paulo, CEP: 04013-060, para os cargos 
de Diretores sem Designação Específica da Companhia para exercício de um mandato de 3 (três) 
anos, a partir desta data, conforme Estatuto Social da Companhia. Conforme termos de posse anexos, 
os Diretores, ora eleitos, declaram: (i) não estarem impedidos por lei especial, ou condenados por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé 
pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) atenderem aos requisitos de reputação 
ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) não ocuparem cargos 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. 
6.1.1. Em consequência da deliberação aprovada acima, fica a Diretoria Estatutária da Companhia 
composta conforme a seguir: Diretor sem Designação Específica - Jacques Jean Daniel Coudry; 
Diretor sem Designação Específica – Heraldo Jesus Marques da Silva. 7.2. Os acionistas aprovaram 
a mudança de um dos jornais de publicação da Companhia, em decorrência do encerramento definitivo 
das atividades do jornal DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços. As publicações da Companhia 
passarão a ser realizadas no Monitor Mercantil, além daquelas obrigatoriamente realizadas no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo. 8. Encerramento: Não havendo nenhuma manifestação, o Sr. 
Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata, que, 
lida e aprovada, foi devidamente assinada pelos acionistas presentes e pelos integrantes da mesa da 
Assembleia Geral. Certifico que a presente é a cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. São Bernardo 
do Campo, 23 de Setembro de 2019. MESA: Jacques Jean Daniel Coudry - Presidente. Heraldo 
Jesus Marques da Silva - Secretário. JUCESP 565.071/19-1, em 24/10/2019. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

ELUAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n. º 05.119.676/0001-12 - NIRE 35300319711

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 19 de dezembro de 2019
1. Data, Hora e Local: Às 16:00 horas do dia 19 de dezembro de 2019, na sede da Elual Participações 
S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Bering, nº 114, CEP 09750-510, Cidade de São Bernardo 
do Campo, Estado de São Paulo. 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: Jacques 
Jean Daniel Coudry; e Secretária: Fernanda Moreira Sampaio De Franco. 5. Ordem do Dia:  
5.1. Registrar a renúncia de Diretor da Companhia; e 5.2. Deliberar sobre a eleição de nova Diretora da 
Companhia. 6. Deliberações tomadas por unanimidade: 6.1. Foi recebida e registrada a renúncia 
do Sr. Heraldo Jesus Marques da Silva do 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 Sra. Tatiana Fiscina de Santana, brasileira, divorciada, médica, portadora 
da carteira de identidade nº 34.569.514-8, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 
670.856.605-20, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial 
Rua Azevedo Macedo nº 132, Vila Mariana, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04013-060, ao cargo 
de Diretora sem Designação Específica da Companhia para o exercício de um mandato unificado 
até 23/09/2022 a partir desta data, conforme Estatuto Social da Companhia. Conforme termo de 
posse presente nesta ata como Anexo II, a Diretora, 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 - Jacques Jean Daniel Coudry; Diretor sem Designação Específica – Tatiana Fiscina 
de Santana. 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. 
Certifico que a presente é a cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. São Bernardo do Campo, 19 de 
dezembro de 2019. Jacques Jean Daniel Coudry - Presidente. Fernanda Moreira Sampaio De Franco - 
Secretária. JUCESP 78.000/20-8, em 12/02/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ELUAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 05.119.676/0001-12 - NIRE 35300319711

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2019
1. Data, Hora e Local: Às 09:00 horas do dia 30 de Abril de 2019, 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. Publicação: O Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2018 foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Diário Comércio 
Indústria & Serviços, nas edições do dia 28/03/2019. 4. Presença: Compareceram os acionistas 
representando a totalidade do capital social subscrito da Companhia. 5. Mesa: Presidente: Jacques 
Jean Daniel Coudry; e Secretária: Elisângela Bezerra Marques da Silva. 6. Ordem do Dia: 6.1. Tomar 
as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração e 
as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; 
6.2. Deliberar sobre a proposta da administração para destinação do lucro líquido do exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018; e 6.3. Fixar o montante global de remuneração dos Diretores da 
Companhia para o próximo exercício. 7. Deliberações tomadas por unanimidade: Preliminarmente, 
o Sr. Presidente registrou que, em atendimento ao disposto no art. 133 da Lei nº 6.404/76, foram 
publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Diário Comércio Indústria & Serviços, 
nas edições do dia 28/03/2019, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da 
Companhia relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. Passando à ordem do dia, 
os acionistas deliberaram: 7.1. Após exame e discussão, foi aprovado o Relatório da Administração 
e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018. 7.2. Foi aprovada a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2018 no valor de R$ 33.671.313,76 (trinta e três milhões, seiscentos e setenta e 
um mil, trezentos e treze reais e setenta e seis centavos), a ser distribuído da seguinte forma:
Resultado do Exercício Social encerrado em 31.12.2018 33.671.313,76
Constituição de Reserva Legal (1.683.565,65)
Constituição de Reserva de Lucros (23.990.811,27)
Distribuição de Dividendos (7.996.936,84)
Total 33.671.313,76
7.2.1. As acionistas aprovaram o pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios no montante de 
R$ 7.996.936,84 (sete milhões, novecentos e noventa e seis mil, novecentos e trinta e seis reais 
e oitenta e quatro centavos), equivalente a R$ 0,86601952 por ação ordinária, que será realizado 
em até 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 205, § 3º da Lei nº 6.404/76. 7.3. Foi aprovada a 
fixação do montante global de remuneração dos Diretores da Companhia para o próximo exercício 
em até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 8. Encerramento: Não havendo nenhuma manifestação, 
o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata, 
que, lida e aprovada, foi devidamente assinada pelos acionistas presentes e pelos integrantes da 
mesa da Assembleia Geral. Certifico que a presente é a cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. 
São Bernardo do Campo, 30 de Abril de 2019. MESA: Jacques Jean Daniel Coudry - Presidente. 
Elisângela Bezerra Marques da Silva - Secretária. JUCESP 297.608/19-8, em 04/06/2019. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
CNPJ/MF n. º 43.293.604/0001-86 - NIRE 35.3.00146417

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 03 de Outubro de 2019
1. Data, Hora e Local: Às 09:00 horas do dia 03 de Outubro de 2019, na sede da Santa Helena 
Assistência Médica S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado 
de São Paulo, na Rua Bering 114, CEP 09750-510. 2.  Convocação: Convocados os acionistas da 
Companhia, mediante Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no 
Jornal Monitor Mercantil, nas edições dos dias 24, 25 e 26/09/2019. 3. Presença: Compareceram os 
acionistas representantes de 99,59351% do capital social da Companhia, conforme se verifica das 
assinaturas lançadas na Lista de Presença de Acionistas da Companhia. 4. Mesa: Presidente: Jacques 
Jean Daniel Coudry; Secretário: Heraldo Jesus Marques da Silva. 5. Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre 
a alteração de um dos jornais de publicação da Companhia, em decorrência do encerramento definitivo 
das atividades do jornal DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços. 6. Deliberações tomadas 
por unanimidade: 6.1. Os acionistas aprovaram a mudança de um dos jornais de publicação da 
Companhia, em decorrência do encerramento definitivo das atividades do jornal DCI - Diário Comércio 
Indústria & Serviços, bem como ratificaram a sua concordância com relação à publicação do Edital 
de Convocação da presente Assembleia já no novo veículo nos dias 24, 25 e 26 de setembro de 
2019 (jornal Monitor Mercantil). As publicações da Companhia passarão a ser realizadas no Monitor 
Mercantil, além daquelas obrigatoriamente realizadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 
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. Certifico que 
a presente é a cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. São Bernardo do Campo, 20 de setembro de 
2019. Jacques Jean Daniel Coudry - Presidente. Heraldo Jesus Marques da Silva - Secretário. 
JUCESP 567.297/19-9, em 30/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
CNPJ/MF n. º 43.293.604/0001-86 - NIRE 35.3.00146417

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20 de Setembro de 2019
1. Data, Hora e Local: Às 09:00 horas do dia 20 de Setembro de 2019, na sede da Santa Helena 
Assistência Médica S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado 
de São Paulo, na Rua Bering 114, CEP 09750-510. 2.  Convocação: Convocados os acionistas da 
Companhia, mediante Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
e no Jornal DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços, nas edições dos dias 11, 12 e 13/09/2019. 
3. Presença: Compareceram os acionistas representantes de 99,59351% do capital social da 
Companhia, conforme se verifica das assinaturas lançadas na Lista de Presença de Acionistas da 
Companhia. 4. Mesa: Presidente: Jacques Jean Daniel Coudry; Secretário: Heraldo Jesus Marques 
da Silva. 5. Ordem do Dia: 5.1. Deliberar sobre a eleição de Diretores da Companhia. 6. Deliberações 
tomadas por unanimidade: 6.1. Em decorrência do fim do mandato dos Diretores da Companhia no 
próximo dia 07/10/2019, foi aprovada a reeleição dos Srs. Jacques Jean Daniel Coudry, brasileiro, 
casado, médico, portador da carteira de identidade 6.246.137-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 
059.153.568.85, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial 
na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos nº 105, Torre B, CEP 04.711-905, Vila São Francisco; 
Heraldo Jesus Marques da Silva, brasileiro, divorciado, médico, portador da carteira de identidade 
nº 25.319.119-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 227.210.292-15, residente e 
domiciliado na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Azevedo Macedo, nº 
132, Vila Mariana, São Paulo, CEP: 04013-060; e Tatiana Fiscina de Santana, brasileira, divorciada, 
médica, portadora da carteira de identidade nº 34.569.514-8, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/
MF sob o nº 670.856.605-20, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço 
comercial Rua Azevedo Macedo nº 132, Vila Mariana, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04013-060, 
para os cargos de Diretor Presidente, Diretor Vice Presidente e Diretora Administrativa e Técnica, 
respectivamente, para exercício de um mandato de 3 (três) anos, a partir desta data, conforme Estatuto 
Social da Companhia. Conforme termos de posse anexos, os Diretores, ora eleitos, declaram: (i) 
não estarem impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a 
pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no 
§ 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) atenderem aos requisitos de reputação ilibada estabelecido 
pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) não ocuparem cargos 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. 6.1.1. Em 
consequência da deliberação aprovada acima, fica a Diretoria Estatutária da Companhia composta 
conforme a seguir: Diretor Presidente - Jacques Jean Daniel Coudry; Diretor Vice Presidente – 
Heraldo Jesus Marques da Silva; Diretora Administrativa e Técnica - Tatiana Fiscina de Santana. 
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. Certifico que 
a presente é a cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. São Bernardo do Campo, 20 de setembro de 
2019. Jacques Jean Daniel Coudry - Presidente. Heraldo Jesus Marques da Silva - Secretário. 
JUCESP 580.701/19-9, em 07/11/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
CNPJ/MF nº 43.293.604/0001-86 - NIRE 35.3.00146417

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 26 de Abril de 2019
1. Data, Hora e Local: Às 09:00 horas do dia 26 de abril de 2019, na sede da Santa Helena Assistência 
Médica S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, 
na Rua Bering, 114, CEP 09750-510. 2. Aviso aos Acionistas: Publicação de Aviso aos Acionistas 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo nas edições dos dias 19, 20 e 21 de março de 2019, em 
atendimento ao disposto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76. 3. Convocação: Convocados os acionistas 
da Companhia, mediante Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
e no Jornal Diário Comércio Indústria & Serviços nas edições dos dias 17, 18 e 19 de abril de 2019, 
respectivamente. 4. Publicação: O relatório da administração, as demonstrações financeiras e o 
parecer dos auditores independentes da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2019 foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Diário 
Comércio Indústria & Serviços, nas edições do dia 28 de março de 2019. 5. Presença: Compareceram 
os acionistas representando a totalidade do capital social subscrito da Companhia. Presentes também 
o Contador da Companhia, Sr. Jose Luis Antunes Silva – CRC/SP 195013/O-0 e o representante 
da Grant Thorton Auditores Independentes, auditores independentes da Companhia, Sra. Ana 
Cristina Linhares Aerosa – CRC/RJ 081.409/O-3 “S” - SP. 6. Mesa: Presidente: Jacques Jean Daniel 
Coudry; Secretária: Elisângela Bezerra Marques da Silva. 7. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral 
Ordinária:  7.1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre o relatório da 
administração e as demonstrações financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2018; 7.2. Deliberar sobre a proposta da administração para contabilização do 
resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; 7.3. Fixar o montante 
global de remuneração dos diretores da Companhia para o exercício de 2019. Em Assembleia Geral 
Extraordinária: 7.4. Aprovar eleição para nova composição da Diretoria. 8. Deliberações: O Sr. 
Presidente registrou que em atendimento ao disposto no art. 133 da Lei nº 6.404/76, foram publicados 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Diário Comércio Indústria & Serviços, nas edições 
do dia 28 de março de 2019, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer 
dos auditores independentes da Companhia relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 
2018. Em continuidade, dando início às deliberações das matérias da Assembleia Geral Ordinária: 
8.1. Após exame e discussão, considerando o parecer favorável dos auditores independentes da 
Companhia, foi aprovado o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativos ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. 8.2. Foi aprovada a proposta da Administração 
para a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 no valor 
de R$ 61.078.367,43 (sessenta e um milhões, setenta e oito mil, trezentos e sessenta e sete reais e 
quarenta e três centavos), da seguinte forma:

Destinação do Lucro Líquido do Exercício Social findo em 31.12.2018 (R$)
Total do Lucro Líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2018 61.078.367,43
Constituição de Reserva Legal (3.053.918,37)
Constituição de Reserva Estatutária (3.053.918,37)
Constituição de Reserva de Lucros (50.847.740,89)
Distribuição de Dividendos (4.122.789,80)
8.2.1. As acionistas aprovaram o pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios no montante de 
R$ 4.122.789,80 (quatro milhões, cento e vinte e dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta 
centavos), equivalente a R$ 0,42058387 por ação ordinária, que será realizado em até 60 (sessenta) 
dias, nos termos do artigo 205, § 3º da Lei nº 6.404/76. 8.3. Foi aprovada a fixação do montante 
global de remuneração dos Diretores da Companhia para o exercício de 2019 em até R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais). Em continuidade, no tocante às matérias da Assembleia Geral Extraordinária: 
8.4. Em relação ao item 7.4 da ordem do dia, acerca da aprovação da eleição para nova composição 
da Diretoria, decidem os acionistas presentes adiar a referida eleição, permanecendo a Diretoria com a 
composição atual. 9. Encerramento: Não havendo nenhuma manifestação, o Sr. Presidente declarou 
suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata, que lida e aprovada, foi 
devidamente assinada por todos os presentes e pelos integrantes da mesa da Assembleia Geral. 
Certifico que a presente é a cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. São Bernardo do Campo, 26 de 
abril de 2019. Jacques Jean Daniel Coudry - Presidente. Elisângela Bezerra Marques da Silva - 
Secretária. JUCESP 299.611/19-0, em 05/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

HOSPITAL SANTA HELENA S.A.
CNPJ/MF nº 06.033.403/0001-13 - NIRE 35300199651

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 26 de Abril de 2019
1. Data, Hora e Local: Às 10:00 horas do dia 26 de Abril de 2019, na sede do Hospital Santa Helena 
S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de Santo André, estado de São Paulo, na Rua Manoel Vaz, 
nº 59, CEP 09015-410. 2. Aviso aos Acionistas: Publicação de Aviso aos Acionistas no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo e no Jornal Diário Comércio Indústria & Serviços nas edições dos dias 19, 20 e 
21 de março de 2019, respectivamente, em atendimento ao disposto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76. 
 3. Convocação: Convocados os acionistas da Companhia, mediante Edital de Convocação publicado 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Diário Comércio Indústria & Serviço dos dias 17, 18 
e 19 de abril de 2019. 4. Publicação: O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras 
da Companhia relativos ao período do exercício social encerrado em 31/12/2018 foram publicados no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Diário Comércio Indústria & Serviços, nas edições 
do dia 28/03/2019. 5. Presença: Compareceram os acionistas representantes de mais de 98% do 
capital social da Companhia, conforme se verifica das assinaturas lançadas na Lista de Presença 
de Acionistas da Companhia. 6. Mesa: Presidente: Jacques Jean Daniel Coudry; e Secretária: 
Elisângela Bezerra Marques da Silva. 7. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 7.1. Tomar 
as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre o relatório da administração e as 
demonstrações financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2018; 7.2. Deliberar sobre a proposta da administração para contabilização do resultado apurado no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; 7.3. Fixar o montante global de remuneração 
dos diretores da Companhia para o exercício de 2019. Em Assembleia Geral Extraordinária:  
7.4. Aprovar eleição para nova composição da Diretoria. 8. Deliberações tomadas por unanimidade: 
Preliminarmente, o Sr. Presidente registrou que, em atendimento ao disposto no art. 133 da Lei nº 
6.404/76, foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Diário Comércio 
Indústria & Serviços, nas edições do dia 28/03/2019, o Relatório da Administração e as Demonstrações 
Financeiras da Companhia relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. Passando 
às deliberações das matérias constantes na ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária: 8.1. Após 
exame e discussão, foi aprovado o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da 
Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. 8.2. Foi aprovada 
a proposta de contabilização do prejuízo líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 
no valor de R$ 1.753.580,98 (um milhão, setecentos e cinquenta e três mil, quinhentos e oitenta reais e 
noventa e oito centavos), da seguinte forma:

Destinação do Lucro Líquido do Exercício Social findo em 31.12.2018 (R$)
Resultado do Exercício Social encerrado em 31.12.2018 (1.753.580,98)
Saldo da Reserva de Lucro em 31.12.2017 16.489.662,70
Saldo da Reserva de Lucro em 31.12.2018 14.736.081,72
8.3. Foi aprovada a fixação do montante global de remuneração dos Diretores da Companhia para o 
próximo exercício em até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em continuidade, no tocante às matérias 
da Assembleia Geral Extraordinária: 8.4. Em relação ao item 7.4 da ordem do dia, acerca da aprovação 
da eleição para nova composição da Diretoria, decidem os acionistas presentes adiar a referida 
eleição, permanecendo a Diretoria com a composição atual. 9. 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 pelas acionistas presentes e pelos 
integrantes da mesa da Assembleia Geral. Certifico que a presente é a cópia fiel da Ata lavrada em 
livro próprio. Santo André, 26 de Abril de 2019. MESA: Jacques Jean Daniel Coudry - Presidente. 
Elisângela Bezerra Marques da Silva - Secretária. JUCESP 297.829/19-1, em 04/06/2019.  
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

HOSPITAL SANTA HELENA S.A.
CNPJ/MF n. º 06.033.403/0001-13 - NIRE 35300199651

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 03 de outubro de 2019
1. Data, Hora e Local: Às 10:00 horas do dia 03 de outubro de 2019, na sede do Hospital Santa Helena 
S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua Manoel Vaz, 
nº 59, CEP 09015-410. 2. Convocação: Convocados os acionistas da Companhia, mediante Edital 
de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Monitor Mercantil, 
nas edições dos dias 24, 25 e 26/09/2019. 3. Presença: Compareceram os acionistas representantes 
de mais de 98% do capital social da Companhia, conforme se verifica das assinaturas lançadas na 
Lista de Presença de Acionistas da Companhia. 4. Mesa: Presidente: Jacques Jean Daniel Coudry; e 
Secretário: Heraldo Jesus Marques da Silva. 5. Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre a alteração de um 
dos jornais de publicação da Companhia, em decorrência do encerramento definitivo das atividades 
do jornal DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços. 6. Deliberações tomadas por unanimidade:  
6.1. Os acionistas aprovaram a mudança de um dos jornais de publicação da Companhia, em 
decorrência do encerramento definitivo das atividades do jornal DCI - Diário Comércio Indústria & 
Serviços, bem como ratificaram a sua concordância com relação à publicação do Edital de Convocação 
da presente Assembleia já no novo veículo nos dias 24, 25 e 26 de setembro de 2019 (jornal Monitor 
Mercantil). As publicações da Companhia passarão a ser realizadas no Monitor Mercantil, além 
daquelas obrigatoriamente realizadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 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 pelas acionistas 
presentes e pelos integrantes da mesa da Assembleia Geral. Certifico que a presente é a cópia fiel da 
Ata lavrada em livro próprio. Santo André, 03 de outubro de 2019. Jacques Jean Daniel Coudry - 
Presidente. Heraldo Jesus Marques da Silva - Secretário. JUCESP 554.240/19-1, em 17/10/2019. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BNDES: lucro líquido de R$ 11,7 
bilhões no segundo trimestre

China anuncia nova 
reserva de petróleo e gás 

Resultado é 120,7% maior que o do mesmo período de 2021

O Banco Nacional de 
Desenvolvimento 
Econômico e So-

cial (BNDES) registrou lucro 
líquido de R$ 11,7 bilhões no 
segundo trimestre de 2022, 
superior ao registrado no 
mesmo período de 2021 (R$ 
5,3 bilhões). O banco de fo-
mento explicou nesta quinta-
feira que o desempenho foi 
influenciado por receita com 
dividendos/JCP (R$ 4,7 bi-
lhões). Também houve influ-
ência de alienações de ações 
de Eletrobras (R$ 1,5 bilhão) 
e a reversão de provisão para 
risco de crédito (PRC) – afe-
tada pela liquidação integral 
da dívida do Grupo Oi (R$ 
4,6 bilhões). 

“Na frente da Fábrica 

de Projetos, o destaque no 
período foi a conclusão do 
processo de privatização da 
Eletrobras, movimentando 
R$ 33,68 bilhões. Atualmen-
te, 68% da carteira de crédito 
do Banco (R$ 238 bilhões) 
está vinculada a projetos que 
apoiam a economia verde 
e o desenvolvimento social 
(considerando crédito direto 
e indireto não-automático)”, 
destacou o BNDES.

O resultado recorrente de 
R$ 9 bilhões no segundo tri-
mestre de 2022 representou 
aumento de 279,7% em com-
paração ao mesmo período 
de 2021, refletindo a maior 
receita com dividendos/JCP 
e o acréscimo do produto da 
intermediação financeira. O 

resultado recorrente exclui 
operações de desinvestimen-
to da carteira de renda variá-
vel e provisões para risco de 
crédito, dentre outros fatores. 
Desconsiderados dividendos 
e JCP do resultado de Parti-
cipações Societárias, o lucro 
recorrente seria de R$ 4,3 
bilhões no segundo trimestre 
(ante R$ 1,1 bilhão no mes-
mo período de 2021).

Os desembolsos registra-
ram crescimento de 46% com-
parado ao mesmo período de 
2021. Foram R$ 18,4 bilhões, 
incluindo debêntures, outros 
ativos de crédito, operações 
de mercado de capitais e não 
reembolsáveis. Desse total, 
R$ 3,7 bilhões foram destina-
dos a atividades relacionadas 

à economia verde e R$ 7,3 
bilhões ao desenvolvimento 
social. As operações com mi-
cro, pequenas e médias empre-
sas (MPMEs) representaram 
37,2% dos desembolsos (R$ 
6,8 bilhões). Ao todo, R$ 100,4 
bilhões da carteira de crédito 
do BNDES estão destinados a 
essa parcela do mercado, o que 
equivale a 21,7% do total.

Houve também reversão 
bruta de R$ 1,8 bilhão de 
provisão para risco de crédito 
no período, favoravelmente 
impactada pela recuperação 
de créditos provisionados em 
exercícios anteriores, principal-
mente por honra do Fundo de 
Garantia à Exportação (FGE), 
e pela liquidação de dívida do 
Grupo Oi. 

A maior empresa de 
refino de petróleo 
da China, a Sino-

pec, afirmou nesta quinta-
feira (11) que extraiu pe-
tróleo bruto e gás natural 
de uma reserva recém-per-
furada com cerca de 8.000 
metros de profundidade na 
Bacia de Tarim, Região Au-
tônoma Uigur de Xinjiang, 
no noroeste do país.

Estima-se que a reser-
va de alto rendimento no 
campo de petróleo e gás 
de Shunbei seja capaz de 
produzir 244 toneladas de 
petróleo bruto e 970.000 
metros cúbicos de gás na-
tural por dia, informou a 
Sinopec. O campo de pe-
tróleo e gás de Shunbei 
agora tem 41 poços ultra-

profundos com profundi-
dades verticais superiores 
a 8.000 metros.

Reservas

As reservas profundas e 
ultraprofundas de petróleo 
e gás representam cerca de 
34% dos recursos totais de 
petróleo e gás da China, 
tornando-os o principal 
campo de descobertas de 
petróleo e gás, de acordo 
com Ma Yongsheng, presi-
dente da Sinopec. Segundo 
a agência Xinhua, espera-
se que a nova descoberta 
das reservas melhore ain-
da mais o fornecimento de 
energia da China e ajude a 
garantir a segurança ener-
gética nacional.
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