
Terça-feira, 16 de agosto de 2022
EDIÇÃO NACIONAL l R$ 3,00

ISSN 1980-9123

Ano CVII l Número 29.181

Siga: twitter.com/sigaomonitor
Acesse: monitormercantil.com.br

Monitor
Mercantil

Dólar Comercial R$ 5,0925
Dólar Turismo R$ 5,3000
Euro R$ 5,1825
Iuan R$ 0,7525
Ouro (gr) R$ 293,67 

COTAÇÕES

ÍNDICES
IGP-M  0,59% (junho)
 0,52% (maio)
IPCA-E
RJ (junho) 0,46%
SP (junho) 0,79%
Selic 13,75%
Hot Money  0,63% a.m.

POR QUE SHOPPINGS 
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Há 620 centros comerciais no 
Brasil hoje, ante 577 do final de 2020. 
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Conselho Consultivo pode contribuir 
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Inflação é puxada pelo aumento nas 
margens de lucro das corporações. 
Por Ranulfo Vidigal, página 2

Rio tem 10% 
do número
de brasileiros 
com fome

A Comissão Especial de En-
frentamento à Miséria e à Extre-
ma Pobreza, da Assembleia Le-
gislativa do Rio de Janeiro (Alerj), 
aprovou nesta segunda-feira, por 
unanimidade, seu relatório final. 
Dentre as recomendações estão a 
reabertura de restaurantes popula-
res no estado e a criação de pro-
gramas de transferência de renda 
e de distribuição de gás de cozi-
nha para famílias de baixa renda.

“A comissão foi criada dian-
te de situação crítica: são 33 mi-
lhões de pessoas passando fome 
no país, 3 milhões em nosso es-
tado. Fizemos visitas técnicas a 30 
municípios, podendo comprovar 
nas 215 páginas de nosso robusto 
relatório a miséria e a pobreza”, 
resumiu a presidente da comissão, 
deputada Renata Souza (Psol).

Com cerca de 8% da população 
brasileira, o Rio de Janeiro amarga 
quase 10% do número de brasilei-
ros com fome.

A comissão avaliou que a políti-
ca de transferência de renda deve 
ir além do já estabelecido progra-
ma Supera RJ, aprovado na Alerj 
e implementado pelo Governo do 
Estado, que além do repasse aos 
beneficiados de até R$ 300, inclui 
auxílio gás. “A cada real investido 
na transferência de renda, R$ 0,50 
retornam por meio de tributos”, 
declarou a deputada.

O deputado Waldeck Carneiro 
(PSB) ressaltou que o relatório 
também aponta para a necessi-
dade de uma política de apoio à 
produção de alimentos nos assen-
tamentos de reforma agrária esta-
belecidos no estado.

Elevação dos lucros responde por 
mais de 50% na alta de preços
Custos da mão de obra contribuíram com apenas 8%

osh Bivens, diretor de inves-
tigação no Economic Policy 
Institute (EPI) e professor 
da Universidade de Maryland 

(EUA), analisa que, olhando para 
a realidade da economia dos Esta-
dos Unidos, “os lucros das empre-
sas têm contribuído de maneira 
desproporcional para a inflação”.

Na opinião do economista, du-
rante a pandemia o emprego foi 
relativamente protegido, e o de-
semprego acabou por ficar estável. 
Ou seja, o fator trabalho nunca foi 
realmente um constrangimento e 
não foi decisivo para determinar o 
nível inflação atual.

O que mudou no ambiente fo-
ram os congestionamentos cres-
centes no fornecimento de maté-
rias primas e componentes a nível 
global. Isso começou a ser visível 
em 2021, muito antes da guerra da 
Rússia contra a Ucrânia, com falta 
de matérias alimentares, de fer-
tilizantes, sementes, componen-

tes automóveis, semicondutores, 
capacidade de transporte global 
(fretes marítimos, por exemplo).

Segundo o professor, “desde a 
recessão causada pela Covid-19, 
iniciada no segundo trimestre de 
2020, os preços globais no setor 
das empresas não financeiras su-
biram a uma taxa anualizada de 
6,1% – um valor muito mais pro-
nunciado face ao crescimento de 
preços de 1,8% que caracterizou 
o ciclo econômico pré-pandemia 
de 2007-2019”.

“De forma impressionante, 
mais de metade deste aumen-
to (53,9%) pode ser atribuído a 
margens de lucro mais amplas, 
sendo que os custos de mão de 
obra contribuíram menos de 8% 
para este aumento. Isto não é nor-
mal”, atira. No passado antes da 
pandemia, “de 1979 a 2019, os 
lucros apenas contribuíram com 
cerca de 11% para o crescimento 
dos preços e os custos da mão-de-

-obra com mais de 60%”, indicam 
os cálculos do professor Bivens.

“Em recuperações anteriores, 
o crescimento da procura inter-
na foi lento e o desemprego foi 
elevado nas fases iniciais da recu-
peração. Isto levou as empresas 
a ficarem desesperadas por mais 
clientes, mas também lhes per-
mitiu liderar as negociações com 
os potenciais empregados, o que 
levou a um crescimento modera-
do dos preços e à supressão dos 
salários”, ressalta.

Para o economista-chefe do 
EPI, “um imposto temporário so-
bre os lucros em excesso poderia 
compensar este fenômeno asso-
ciado às empresas que atualmente 
têm poder de impor preços aos 
seus clientes”.

Estudo publicado pelo Banco 
Central Europeu (BCE) também 
indica que os lucros das empresas 
são um risco que pode alimentar 
a cavalgada dos preços. Página 7

Xi publica hoje artigo sobre nova 
filosofia de desenvolvimento

Um artigo do presidente 
Xi Jinping sobre a apli-
cação da nova filosofia 

de desenvolvimento será publica-
do nesta terça-feira. O documen-
to de Xi, também secretário-geral 
do Comitê Central do Partido 
Comunista da China (PCCh), será 
publicado na 16ª edição deste ano 
do Qiushi Journal, uma revista em-
blemática do Comitê Central.

O artigo, segundo a agência de 

notícias Xinhua, afirma que a no-
va filosofia do desenvolvimento 
aborda uma série de questões teó-
ricas e práticas sobre os objetivos, 
os impulsionadores, os métodos e 
as abordagens do desenvolvimen-
to, e delineia as principais ques-
tões políticas no que diz respeito 
à postura e valores políticos do 
Partido sobre desenvolvimento, 
bem como modelo e caminho de 
desenvolvimento.

Destaca a importância de com-
preender plena e fielmente a no-
va filosofia de desenvolvimento e 
aplicá-la a todas as áreas ao longo 
do processo de desenvolvimento 
econômico e social. É imperativo 
implementar a filosofia de desen-
volvimento centrada nas pessoas, 
diz o artigo, acrescentando que 
deve ser dado maior peso à pro-
moção da prosperidade comum 
para todos.

PIB deve vir 
menor do que 
prévia do Banco 
Central

A atividade econômica brasilei-
ra registrou alta de 0,69% em ju-
nho, na comparação com maio, de 
acordo com os cálculos do Banco 
Central. Na comparação com ju-
nho do ano passado, o indicador 
apresentou crescimento de 3,09%. 
No segundo trimestre de 2022, a 
alta ficou em 0,57%. Na compa-
ração com o mesmo trimestre do 
ano passado, o índice apresentou 
alta de 2,96%. No acumulado do 
ano, o Índice de Atividade Econô-
mica do Banco Central (IBC-Br) 
acumula alta de 2,24%. Em 12 
meses, o IBC-Br registrou expan-
são de 2,18%.

O Mitsubishi UFJ Financial 
Group (MUFG) divulgou estudo 
em que projeta o PIB do segun-
do trimestre, que será divulgado 
no dia 1º de setembro pelo IB-
GE, com alta de 0,45% em rela-
ção ao primeiro trimestre. “Esse 
leve ritmo de crescimento mais 
moderado em relação ao IBC-BR 
tem a ver com as diferenças me-
todológicas, uma vez que o PIB 
corresponde o lado da oferta e da 
demanda e considera um espectro 
mais amplo de dados de ativida-
de.”

O MUFG vê espaço para um 
crescimento econômico adicional 
no 3º trimestre com os estímulos 
provenientes do Auxílio Brasil e 
algum alívio financeiro colocado 
pela deflação em julho e prova-
velmente em agosto. “Nesse ce-
nário, nossa previsão do PIB pa-
ra este ano inteiro pode subir até 
2% em relação à previsão atual 
de 1,7%. No entanto, só revisare-
mos oficialmente nossa previsão 
de crescimento econômico após 
a divulgação do PIB do segundo 
trimestre”, explica a instituição.

Segundo o economista-che-
fe da Suno Research, Gustavo 
Sung, “para o segundo semestre, 
a perspectiva é de um arrefeci-
mento da atividade, frente aos 
efeitos da elevação dos juros e 
da alta inflação. Porém, a boa re-
tomada do mercado de trabalho, 
redução de impostos e incentivos 
fiscais, como a PEC do auxílio, 
darão um novo fôlego para o ter-
ceiro trimestre. Para os últimos 
três meses do ano, enxergamos 
estabilidade. Juros altos, inflação 
disseminada e esgotamento dos 
benefícios da reabertura da eco-
nomia, devem impactar negativa-
mente a atividade.”

Para Eduardo Vilarim, econo-
mista do Banco Original, “o nú-
mero veio acima tanto da mediana 
do mercado (0,25%) quanto das 
nossas expectativas (0,4%)”.

J

Marcos Correa/PR
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Inflação é puxada 
pelo aumento nas 
margens de lucro  
das corporações

Tempo de indagações

Por que os shoppings no  
Brasil tendem a crescer?

Prioridade agora  
é voltar a crescer
Por João Roberto Benites

A pandemia adicionou novos desafios a um mun-
do que já estava complexo. Muitas empresas 
nem sobreviveram à crise e muitas outras agora 

estão empenhadas em se reinventar para voltar a cres-
cer. Fazer isso sozinho é praticamente impossível. Se 
tem algo de extrema importância que os últimos dois 
anos deixaram de lição foi a consciência do coletivo. 
Em todas as esferas da sociedade oferecer e pedir ajuda 
tornou-se mais aceitável e recomendado; uma questão 
de bom senso até, eu diria. Esse compartilhar veio para 
ficar, não vejo como retroceder nesse fator. Se o isola-
mento já era comprometedor, agora passou a ser dano-
so ao extremo.

Virando esse espelho para o corporativo, a realidade 
não é diferente. As constantes demandas do mundo e 
dos mercados não permitem mais a arrogância da ge-
nialidade solitária. Os últimos dois anos desmontou as 
bases da autossuficiência. Não vamos vencer os desafios 
atuais lutando sozinhos. Também as empresas precisa-
ram mergulhar nessa onda. O crescimento e perenida-
de de um negócio depende de uma boa governança, 
de uma agenda positiva, dos talentos e estratégicas que 
conseguir coordenar.

Esse senso de cooperação talvez esteja por trás de um 
movimento que percebo e que muitos especialistas comen-
tam nas reuniões que participo. O crescente interesse de 
médias e pequenas empresas por Conselhos Consultivos. 
A ideia é formar um colegiado de executivos experientes, 
que viveram inúmeros desafios em suas vidas profissionais 
e podem contribuir a tornar a empresa mais ágil e asserti-
va em suas decisões, acelerar suas bases de inovação e no 
campo digital, melhorar seus meios de monitoramento de 
resultados e pavimentar uma caminho para as adoções dos 
pilares da boa governança.

Minha orientação sempre é: comece no tamanho da sua 
necessidade e do que cabe no seu caixa. Seja com um, dois 
ou três conselheiros independentes, com experiência com-
provada em diferentes áreas de atuação, que o ajude a inter-
pretar os movimentos de mercado, oxigenar a rotina exe-
cutiva, perceber novas oportunidades e revisitar aspectos 
culturais alinhados com a estratégia de longo prazo. Hoje, 
é possível contar com profissionais baseados em qualquer 
lugar do mundo, pois a pandemia nos fez vencer a barreira 
do presencial, a custo inteligente e que cabe facilmente no 
orçamento das empresas de qualquer porte.

O apoio de um Conselho Consultivo consistente, for-
mado de experts em diferentes frentes oxigena a empre-
sa. Nas companhias mais robustas, onde já temos um 
Conselho de Administração voltado a proteger o legado 
e “valores já criados”; o Conselho Consultivo tem o im-
portante papel de ajudar a construir os “novos valores”, 
tornar o negócio ainda mais forte e relevante.

Prova disso é a diversidade que hoje encontramos 
nessa formação. O mundo atual requer que esses Conse-
lhos sejam mais plurais, heterogêneos e, assim, possam 
contribuir no cascatear dessa diversidade para a empre-
sa. Essa mescla de talentos imprime uma troca mais rica 
e a companhia ganha mais velocidade e segurança nas 
decisões, amplia o horizonte de possibilidades de atua-
ção e crescimento nos seus respectivos segmentos.

 Um estudo recente do Fórum Econômico Mundial 
recomenda que a companhia olhe cuidadosamente para 
seu core business e observe se tudo que ela faz e o jei-
to como ela faz são sustentáveis ao longo do tempo. É 
esse o vetor de um bom Conselho Consultivo – olhar 
atentamente para essas questões e promover as ações 
necessárias a partir daí.

João Roberto Benites é CEO da JR Benites Board and  
Advisory e presidente do Conselho de Administração da Tekno S/A.

Por Ranulfo Vidigal

Pesquisa feita muito recente-
mente pelo Instituto FSB mos-
tra que o brasileiro anda mui-

to aflito com os crescentes problemas 
financeiros ligados à carestia e à falta 
de oportunidades produtivas remuner-
adoras. Tempos semelhantes aos atuais 
vivemos na fase do congelamento da 
caderneta de poupança no lançamen-
to do Plano Cruzado pelo governo 
Collor, ou mais recentemente com a 
paralisação quase total das empresas 
pela pandemia. O setor varejista ainda 
patina e os serviços recuperam-se aos 
poucos.

No cenário internacional, à medida 
que o ano de 2022 avança, os organis-
mos internacionais rebaixam sistemati-
camente as expectativas de crescimento 
da economia mundial. O mais provável 
é que a expansão fique abaixo da média 
do período posterior à grande crise de 
2008. A escalada da inflação preocu-
pa. As expectativas sobre a evolução 
dos preços foram desorganizadas pelo 
efeito combinado da desorganização 
das cadeias de valor pela pandemia e 
pela guerra na Ucrânia.

A carestia lá fora e aqui é puxada pe-

lo aumento nas margens de lucro das 
grandes corporações, que aproveitaram 
seu poder de monopólio na produção 
e comercialização para compensar a 
queda na taxa de lucro provocada pelo 
aumento de custos e contração de mer-
cados. As consequências distributivas 
da inflação, particularmente a pressão 
exercida sobre o poder aquisitivo dos 
trabalhadores, são muito sérias. As 
mais prejudicadas são as famílias com 
as rendas mais baixas, que absorvem o 
aumento dos alimentos.

No mercado de trabalho, os em-
pregos informais crescem mais que os 
empregos formais no setor privado e, 
no trimestre fechado em maio, a in-
formalidade atinge seu maior número 
desde 2016, 39,1 milhões de pessoas. 
Estima-se que os trabalhadores infor-
mais representem 40% de todos os 
ocupados da economia. O Dieese mos-
trou que 3 de cada 4 trabalhadores que 
passaram a trabalhar por conta própria 
na pandemia não tinham CNPJ e não 

contribuíam com a previdência, em 
razão tanto das incertezas e baixa re-
muneração dos negócios, quanto das 
preocupações com o endividamento da 
regularização.

O acanhado aumento das ocupações 
formais está associado às tendências 
estruturais de geração de empregos de 
baixa qualidade da economia. De 2006 
a 2020, mais de 50% dos empregos for-
mais foram abertos por postos de tra-
balho com até 2 salários-mínimos.

Dentro desse contexto temos a ten-
tativa de reanimar a economia, pelo 
menos até a eleição. Por exemplo, o 
Auxílio Brasil tem um efeito multipli-
cador calculado pela FGV de R$ 1,40 
para cada real efetivo pago ao contin-
gente de beneficiados cadastrados no 
CAD-Único. Num exemplo simples 
para a cidade de Campos dos Goyta-
cazes, onde 65 mil famílias vão receber 
os R$ 600, isso representa uma injeção 
de recursos na economia local de R$ 56 
milhões mensais, até dezembro – valor 
equivalente a 70% da folha nominal de 
salários mensais pagas aos 14 mil servi-
dores públicos municipais.

Mas fica uma indagação: e depois?

Ranulfo Vidigal é economista.

Por Mauricio Romiti

O boom do e-commerce no 
Brasil acelerado, em grande 
parte, pela pandemia, fez 

com que muitos se indagassem sobre 
a perpetuidade dos shoppings enquan-
to modelos comerciais consolidados. A 
ideia de que o crescimento das vendas 
online colocaria em xeque a rentabili-
dade do varejo físico foi sustentada pe-
lo movimento observado nos Estados 
Unidos de fechamento desses espaços 
físicos e profecia de saturação do setor. 
O país norte-americano, que abriga 
aproximadamente 116 mil centros des-
sa espécie – número muito maior em 
comparação às poucas centenas daqui 
– anunciou o fechamento de mais de 
12 mil lojas em 2020, de acordo com o 
CoStar Group, um provedor de dados 
para o setor imobiliário.

A previsão alarmante, embora in-
fluenciada pelo período pandêmico, 
não se deve somente a isso: dezenas de 
shoppings já tinham fechado suas por-
tas nos EUA antes mesmo de 2020, en-
quanto a Amazon expandia a variedade 
de produtos e aumentava a velocidade 
da entrega. O que acontece é que, no 
país do Tio Sam, o modelo dos malls 
acompanhou o crescimento da classe 
média – sobretudo, entre 1945 e 2005 
– sendo observada, portanto, uma con-

tração do setor após esse período. Mas 
e por aqui?

No Brasil e na América Latina como 
um todo, o avanço dos shoppings se 
deu tardiamente, a partir da década de 
80, também acompanhando o cresci-
mento da classe média. Sendo assim, 
na contramão dos EUA, o modelo aqui 
encontra espaço de crescimento, apesar 
da crise dos últimos anos. Segundo da-
dos da Associação Brasileira de Shop-
pings (Abrasce), há 620 shoppings no 
país atualmente, ante 577 do final de 
2020. Espera-se ainda que mais 13 em-
preendimentos sejam inaugurados até 
o final do ano.

Em maio, os shoppings no Brasil 
superaram a receita nominal de ven-
das em 27,6% em comparação ao 
mesmo intervalo de 2019. Já o tick-
et médio de vendas nas lojas ficou 
em R$ 125,45, isto é, 35% superior 
aos R$ 92,92 registrados em maio de 
2019, antes da pandemia. Sem falar 
que as principais administradoras têm 
exibido altas, enquanto os demais 
setores lutam para se recuperar dos 
impactos da Covid-19.

Isso quer dizer que os shoppings 
estão imunes ao cenário econômico 
que estamos vivendo? Certamente não. 
Inflação alta, diminuição do poder de 
compra, Guerra na Ucrânia, alta dos 
combustíveis, crescimento do e-com-
merce, tudo isso representa obstácu-

los para o segmento. Mas o fato é que 
os números, quando comparados aos 
pré-pandêmicos, não revelam uma de-
manda represada dos consumidores, 
muito menos a “morte dos shoppings”. 
Pelo contrário: o modelo já se firmou 
como um espaço de lazer para os bra-
sileiros, aquele lugar tradicional para 
passear com a família aos domingos. 

Estar no ambiente, dessa forma, vai 
além da aquisição do produto, envol-
vendo, principalmente, a experiência 
do consumo. Apresentar-se como um 
local onde as pessoas supram várias 
de suas necessidades também é fun-
damental: comprar, comer, passear, se 
entreter etc.

Além disso, integrar o digital e o 
físico tem sido uma alternativa para 
os varejistas repensarem o modelo de 
negócios. O e-commerce veio para fi-
car e não adianta lutar contra ele. Resta 
entender qual o papel dos shoppings 
na vida das novas gerações, que tam-
bém clamam por experiências offline. 
Shows, exposições e ações de mar-
keting presencial, aos poucos, estão 
voltando a ocorrer nesses espaços e 
oferecem boas experiências às pessoas, 
ao mesmo tempo que ajudam na con-
versão de vendas dos lojistas.

Mauricio Romiti é diretor  
administrativo da Nassau Empreendimentos.
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Petróleo sob disfarce  
de direitos humanos

A petroleira chinesa Sinopec adquiriu petróleo bruto e 
gás natural de uma reserva de petróleo recém-perfu-

rada a cerca de 8 mil metros de profundidade na Bacia de 
Tarim, na Região Autônoma Uigur de Xinjiang. Estima-se 
que a reserva de alto rendimento no campo de petróleo 
e gás Shunbei seja capaz de produzir 244 toneladas de 
petróleo bruto e 970 mil m³ de gás natural por dia.

As reservas de petróleo e gás profundas e ultraprofun-
das respondem por cerca de 34% dos recursos totais de 
petróleo e gás da China, tornando-as o principal campo de 
descobertas de petróleo e gás, de acordo com Ma Yongsh-
eng, presidente da Sinopec.

Mera coincidência, claro, que a “questão uigur” tenha 
ganhado tanto destaque na (sempre atenta aos direitos 
humanos) mídia ocidental na última década.

ShareAmerica, plataforma do Departamento de Estado 
dos EUA “cujo intuito é comunicar a política externa 
americana para todo o mundo”, reproduz entrevista de 
2019 do então secretário de Estado, Michael Pompeo, 
que acusa a China de instituir “campos de internamento” 
e promete que os Estados Unidos vão “agir contra essas 
privações dos direitos humanos mais básicos”.

Idade no RH

Segundo o IBGE, 13% da população tem mais de 60 
anos e a partir de 2031 haverá “mais idosos do que crian-
ças e adolescentes, e em 2042 essa população alcançará o 
número de 57 milhões de brasileiros”. Mauro Wainstock 
falará sobre “Diversidade Etária”, nesta quarta-feira, às 
18h. O especialista apresentará tendências e desafios e 
dará dicas para o combate ao preconceito de idade. “A 
expectativa de vida do brasileiro em 1940 era de 45 anos. 
Em 2020, quando o IBGE divulgou o último levanta-
mento, este número pulou para 76,8 anos”, declara Mauro 
sobre a importância deste assunto fazer parte do crono-
grama do RH das empresas.

Não são os russos

De janeiro de 2019, quando Bolsonaro tomou posse, 
até a semana passada, o preço do barril de petróleo no 
mercado internacional subiu 60%. Nos postos brasileiros, 
o preço do diesel aumentou 193,1%.

Rápidas

Nos dias 20 e 21, a partir das 12h, o Parque Corte do 
Cantagalo, na Lagoa Rodrigo de Freitas, receberá o Lagoa 
Blues Festival. A organização pede a doação de 2 quilos 
de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Mesa 
Brasil Sesc RJ *** Nesta quarta-feira, às 17h, o editor 
José Luiz Alquéres conversa com Iza Salles sobre o livro 
dela O Coração do Rei: A Vida de Pedro I, com mediação de 
Vera Tostes, no shopping Cassino Atlântico, em Copaca-
bana *** A dupla de artistas Alma Salgada, formada pelo 
casal Camila Geoffroy e Japia, foi convidada para expor 
suas telas no JW Marriot em Miami, por 6 meses *** A 
empreendedora Renatta Alarcon realizará o SOS Em-
preendedora, evento com palestras, mentorias e network-
ing voltado às mulheres. Detalhes em amigareaw.com.
br *** O XIX Seminário Internacional do CPC (Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis) está com as inscrições 
abertas. O evento será realizado online, em 14 e 15 de 
setembro. Inscrições: eventos.facpc.org.br/home/XIX-
SeminarioCPC

FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

Balança comercial: superávit  
já tem recuo de 13,3% até agosto
Exportações cresceram 18,7% contra 30,8% das importações 

Abalança comercial 
brasileira acumula 
superávit de US$ 

41,856 bilhões este ano, até 
a segunda semana de agos-
to. É um recuo de 13,3% 
em relação ao período de ja-
neiro a agosto de 2021, pe-
la média diária. A corrente 
de comércio subiu 23,8%, 
atingindo US$ 374, 284 bi-
lhões, refletindo a soma das 
exportações, que cresceram 
18,7% e chegaram US$ 208, 
070 bilhões, e das impor-
tações, que aumentaram 
30,8% e totalizaram US$ 
166,214 bilhões. Os dados 
foram divulgados nesta se-
gunda-feira pela Secretaria 
de Comércio Exterior (Se-
cex) do Ministério da Eco-
nomia.

No mês, até a segunda 
semana, o superávit foi de 
US$ 1,966 bilhão, queda de 
43,5% na média diária, em 
comparação com agosto do 
ano passado. Já a corrente de 
comércio aumentou 20,8%, 
alcançando US$ 25,672 bi-
lhões. As exportações, em 
alta de 11,7%, chegaram a 
US$ 13,819 bilhões, enquan-
to as importações cresceram 
33,3% e totalizaram US$ 
11,852 bilhões.

Apenas na segunda se-
mana do mês, a balança 
comercial registrou supe-
rávit de US$ 793 milhões 
e a corrente de comércio 

foi de US$ 12,484 bilhões, 
refletindo exportações no 
valor de US$ 6,638 bilhões 
e importações de US$ 5,845 
bilhões.

Principais resultados

Por setores, as vendas 
da Agropecuária aumenta-
ram 47,9% no acumulado 
do mês (em relação a igual 
período de 2021), soman-
do US$ 3,166 bilhões. O 
desempenho foi impulsio-
nado pelo crescimento dos 
embarques de milho não 
moído, exceto milho doce 
(131,7%), café não torra-
do (18,3%) e soja (34,0%). 
Houve diminuição nas ven-
das de produtos hortíco-
las, frescos ou refrigerados 
(-29,5%), frutas e nozes não 
oleaginosas, frescas ou se-
cas (-19,5%) e algodão em 
bruto (-11,7%).

Na Indústria Extrativa, 
os principais aumentos fo-
ram registrados nas ven-
das de outros minerais em 
bruto (64,4%), minérios 
de cobre e seus concentra-
dos (72,0%) e óleos brutos 
de petróleo ou de minerais 
betuminosos, crus (5,1%). 
Mesmo assim, o segmento 
registrou retração de 30% 
na comparação com igual 
período do ano passado, 
atingindo remessas de US$ 
2,955 bilhões no período. 

Foram apuradas quedas 
em minério de ferro e seus 
concentrados (-57,8%), 
minérios de níquel e seus 
concentrados (-100,0%) e 
minérios de alumínio e seus 
concentrados (-48,0%).

Já as saídas de produtos 
da Indústria de Transfor-
mação aumentaram 27,7% 
no mês, até a segunda sema-
na, alcançando US$ 7,583 
bilhões. As principais altas 
registradas no período en-
volveram carnes de aves e 
suas miudezas comestíveis, 
frescas, refrigeradas ou con-
geladas (45,6%), açúcares e 
melaços (53,6%) e farelos 
de soja e outros alimentos 
para animais (excluídos ce-
reais não moídos), farinhas 
de carnes e outros animais 
(47,0%). Por outro lado, 
houve retrações em políme-
ros de etileno, em formas 
primárias (-48,8%), produ-
tos semi-acabados, lingotes 
e outras formas primárias 
de ferro ou aço (-38,4%) e 
recipientes de metal para 
armazenamento ou trans-
porte (-80,9%).

Importações mensais

Do lado das importações, 
a Secex registrou aumento 
de 31,5% nas compras da 
Agropecuária até a segunda 
semana de agosto (em com-
paração a igual período de 

2021), que chegaram US$ 
251,77 milhões. Cresceram 
principalmente as entradas 
trigo e centeio, não moídos 
(44,0%), milho não moído, 
exceto milho doce (82,0%) 
e frutas e nozes não ole-
aginosas, frescas ou secas 
(50,5%).

Para a Indústria Extra-
tiva, os desembarques au-
mentaram 2,1% em agosto, 
alcançando US$ 518,60 mi-
lhões até a segunda semana 
do mês. Os maiores aumen-
tos foram nas compras de 
fertilizantes brutos (exceto 
adubos) (94,2%); carvão, 
mesmo em pó, mas não 
aglomerado (90,9%) e óle-
os brutos de petróleo ou de 
minerais betuminosos, crus 
(91,5%).

Na Indústria de Trans-
formação, as importa-
ções mensais tiveram alta 
de 36,3%, atingindo US$ 
11,029 bilhões até a segun-
da semana de agosto. Os 
maiores aumentos foram 
das entradas de óleos com-
bustíveis de petróleo ou de 
minerais betuminosos (ex-
ceto óleos brutos) (97,9%); 
adubos ou fertilizantes quí-
micos (exceto fertilizantes 
brutos) (58,2%) e insetici-
das, rodenticidas, fungici-
das, herbicidas, reguladores 
de crescimento para plan-
tas, desinfetantes e seme-
lhantes (94,9%).

BNDES seleciona 45 startups  
de impacto socioambiental

O Banco Nacional de 
Desenvolvimento 
Econômico e So-

cial (BNDES) e o Consórcio 
AWL (Artemisia, Wayra e Liga 
Ventures) divulgaram, nesta 
segunda-feira, a relação com 
as 45 startups selecionadas pa-
ra a aceleração do programa 
BNDES Garagem - Negó-
cios de Impacto. O programa 
tem a missão de estimular o 
empreendedorismo no Brasil 
por meio do apoio a projetos 
com foco na resolução de de-

safios sociais ou ambientais. 
O estágio Criação tem como 
objetivo o fomento aos em-
preendimentos inovadores e 
o apoio ao desenvolvimento 
de empresas nascentes. Vinte 
startups foram selecionadas 
entre as 604 inscritas. Já no es-
tágio de Tração, 25 startups re-
ceberão apoio para acelerarem 
seus negócios, entre as 306 ins-
critas.

Agora, o programa dará 
início ao processo de acelera-
ção, com trilhas de conteúdo 

estruturadas de acordo com 
o momento e a necessidade 
dos negócios, acesso a bene-
fícios diversos. Além disso, as 
empresas poderão recorrer 
a mentores do BNDES e a 
toda rede de conexões que o 
programa pode oferecer.

Neste segundo ciclo do 
BNDES Garagem - Negó-
cios de Impacto foram prio-
rizadas soluções voltadas a 
educação, empregabilidade, 
educação financeira, finanças 
inclusivas, saúde e bem-estar, 

cidades sustentáveis e cidada-
nia, meio ambiente e econo-
mia circular. Os empreendi-
mentos que se destacarem ao 
longo do programa recebe-
rão prêmios no valor de R$ 
20 mil (Criação) e R$ 30 mil 
(Tração) para investimentos 
no negócio. Confira a seguir 
a lista completa das startups 
de impacto selecionadas, 
que também está disponível 
no site do BNDES Gara-
gem (https://garagem.bn-
des.gov.br/ )

Bolsonaro abre exploração de  
minérios nucleares ao setor privado

A exploração de mi-
nérios nucleares é 
desde 1988 uma 

atribuição exclusiva da In-
dústrias Nucleares do Brasil 
S.A. (INB), empresa públi-
ca vinculada ao Ministério 
das Minas e Energia. Mas 
essa exclusividade pode es-
tar com os dias contados.

O presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, editou 
na última sexta-feira (12) a 
Medida Provisória (MPV) 
1.133/2022, que autoriza a 
participação do setor priva-
do na exploração de miné-

rios nucleares. Senadores e 
deputados têm até esta ter-
ça-feira (16) para apresentar 
emendas ao texto.

A MP tem validade até 
10 de outubro, podendo 
ser prorrogada por mais 60 
dias caso o Congresso Na-
cional não tenha deliberado 
a respeito. Ela entra em re-
gime de urgência a partir de 
26 de setembro, trancando 
a pauta de votações.

A MP foi publicada em 
edição extra do Diário Ofi-
cial da União. Segundo nota 
do Ministério de Minas e 

Energia, ela atualiza “o ar-
cabouço legal do setor de 
exploração mineral nucle-
ar, que data das décadas de 
1960 e 1970. Tal modifica-
ção busca inserir o Brasil no 
cenário de boas práticas in-
ternacional, modernizando 
as atividades de pesquisa e 
lavra desses minérios”. Para 
isso, altera sobretudo a Lei 
6.189, de 1974, que trata do 
monopólio da União sobre 
essas atividades. Também 
revoga uma série de dispo-
sitivos, entre eles o artigo 
31 da Lei 4.118, de 1962, 

segundo o qual as “minas e 
jazidas de substâncias de in-
teresse para a produção de 
energia atômica constituem 
reservas nacionais, conside-
radas essenciais à segurança 
do país e são mantidas no 
domínio da União como 
bens imprescritíveis e ina-
lienáveis”.

Segundo a Agência Se-
nado, a INB é responsável 
pelas atividades de pesqui-
sa, lavra, enriquecimento, 
industrialização e comércio 
de minérios nucleares e de-
rivados. 
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RIOCOOPSIND – Cooperativa Dos Taxistas Autônomos 
Do Município Do Rio De Janeiro Ltda 

CNPJ nº 39.122.395/0001-30 - NIRE: 33.4.0000411-6
Edital de Convocação  Assembléia Geral Extraordinária

RIOCOOPSIND – Cooperativa Dos Taxistas Autônomos Do 
Município Do Rio De Janeiro Ltda, devidamente inscrita no CNPJ nº 
39.122.395/0001-30, com sede situada na Rua Sinimbu, nº 232, São 
Cristóvão representada neste ato por seu Diretor Presidente, Sr. HUDSON 
SANTOS BRANDAO, no uso de suas atribuições Estatutárias convocar 
seus 60 cooperados no gozo de seus direitos sociais para reunirem-se 
em Assembléia Geral Extraordinária que será realizada em 27/08/2022, 
na Rua Teixeira Junior, 415, São Cristovão, Rio de Janeiro, sendo que 
às 08:00 horas em 1ª convocação com a presença mínima de 2/3 dos 
cooperados, em 2ª convocação às 09:00 horas, com a presença mínima 
da metade +01 dos cooperados e em 3ª convocação às 10:00 horas com 
a presença mínima de 10 cooperados, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: 1. Deliberação sobre Reforma Regimento do FAVCOPP para: 
- Alterar a integralização prevista no art. 4° para 730 km; - Acrescentar no 
art. 8°, II que a isenção será devida enquanto durar o problema de saúde 
previsto nos artigos 40 e 41; - Criar lapso de tolerância de 7 dias de atraso 
no pagamento do rateio da ADMINISTRAÇÃO da cooperativa sem perda 
de benefícios no art. 18; - Alterar §5° do art. 18 a fim de permitir qualquer 
carro 1.0; -  Alterar o inciso IV do artigo 19 a fim de que seja excluído 
empréstimo e tornado auxilio por impossibilitado de labor por doença; - 
Alterar o art. 30 a fim delimitar valor de ressarcimento de perda total de 
veículo; - Alterar o artigo 40 a fim de excluir a cobertura dos atestados por 
razões odontológicas e cirurgia plástica estética; - Alteração dos artigos 
39 e 40 no que tange o valor dos auxilios; - Extinção dos empréstimos 
(art. 38, 43, 45 e 46, alterar o 44), permanecendo benefício por doença; 
2. Reforma do Regimento Interno (alteração penalidades e regras). 

Rio de Janeiro, 05 de Agosto de 2022.
HUDSON SANTOS BRANDAO

Diretor Presidente

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
As pessoas físicas e jurídicas abaixo subscritas, nas suas respectivas con-
dições de acionistas controladores: DECLARAM: 1. Sua intenção de cons-
tituir sociedade com as características abaixo especificadas; 2. E a inexis-
tência de restrições que possam afetar a sua reputação, conforme inciso V 
do artigo 17 da Resolução CNSP nº 422, de 11 de novembro de 2021; e 3. 
ESCLARECEM que, de acordo com a regulamentação brasileira aplicável, 
quaisquer objeções às declarações e esclarecimentos aqui apresentados 
deverão ser notificadas diretamente a Superintendência de Seguros Priva-
dos – Susep, com sede na Avenida Presidente Vargas, nº 730 – Rio de 
Janeiro/RJ, Brasil, no prazo máximo de quinze dias, contados da data desta 
publicação. Qualquer notificação do tipo deverá ser devidamente acompa-
nhada de documentação comprobatória e os autores deverão estar devida-
mente identificados. Denominação Social: Vinci Vida e Previdência S/A. 
Local e sede: São Paulo, Brasil. Capital Inicial: R$ 10.100.100,00 (dez mi-
lhões, cem mil e cem reais). Composição Societária: Vinci Holding Securi-
tária Ltda., sociedade limitada, que deterá 100% das ações representando o 
capital social da Vinci Vida e Previdência S/A. Objeto Social: operação de 
seguro de pessoas, bem como a instituição e operação de planos de previ-
dência privada Controladores: (i) Vinci Holding Securitária Ltda., sociedade 
limitada constituída pelas leis da República Federativa do Brasil, inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 46.741.659/0001-08, com sede na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, nº. 2.277, Edifício Plaza Iguatemi Business Center, salas nos. 
1.401 e 1.402, Jardim Paulistano, São Paulo-SP, CEP 01452-000, a qual de-
terá 100% das ações representativas do capital da Vinci Vida e Previdência 
S/A; (ii) Vinci Partners Investimentos LTDA., sociedade limitada constituída 
pelas leis da República Federativa do Brasil, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
11.073.015/0001-04, com sede na Avenida Bartolomeu Mitre, nº 336, parte, 
Leblon, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22431-002, a qual detém 85% das quotas 
representativas do capital da Vinci Holding Securitária Ltda.; (iii) Vinci Part-
ners Investments LTD., sociedade constituída sob as leis das Ilhas Cayman, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 40.080.454/0001-34, com sede na Harneys 
Fiduciary (Cayman) Limited, 4° andar, Harbour Place, P.O. Box nº 10240, 
Grand Cayman KY1-1002, a qual detém 100% das quotas representativas 
do capital da Vinci Partners Investimentos LTDA.; e (iv) Gilberto Sayão da 
Silva, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 04.625.996-6, inscrito 
no CPF/ME sob o n° 016.792.777-90, casado, empresário, residente e domi-
ciliado na Inglaterra, Reino Unido, e com endereço comercial em Kensington 
Pavilion, 96, Kensington High Street, Londres, Inglaterra, Reino Unido, W8 
4SG, o qual detém 77,9%  das ações representativas do capital votante da 
Vinci Partners Investments LTD. Outros Acionistas Relevantes: Vinicius 
José de Almeida Albernaz, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 
08.191.044-0, inscrito no CPF/ME sob o n° 013.908.097-06, casado, econo-
mista, com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº. 2.277, Edifício 
Plaza Iguatemi Business Center, salas nos. 1.401 e 1.402, Jardim Paulista-
no, São Paulo-SP, CEP 01452-000, o qual detém 15% das quotas represen-
tativas do capital da Vinci Holding Securitária Ltda.

Vinci Holding Securitária Ltda.;Vinci Partners Investimentos Ltda.; 
Vinci Partners Investments LTD.; GilbertoSayão da Silva.

JUÍZO DE DIREITO DA 17ª VARA CÍVEL 
DA COMARCA DA CAPITAL/RJ

EDITAL DE 1º. E 2º. LEILÃO ONLINE, PRESENCIAL e de 
INTIMAÇÃO, com prazo de 05 dias, extraído dos autos da 
Ação de Cobrança proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 
TETO BENJAMIN CONSTANT contra WASHINGTON PINTO 
GUINHOS, JORGE PINTO GUINHOS, VERA LUCIA PINTO 
GUINHOS  e JANE PINTO GUINHOS (Processo nº 0043998-
16.2000.8.19.0001), na forma abaixo: O Dr. LEONARDO DE 
CASTRO GOMES, Juiz de Direito da Vara acima, FAZ SABER 
aos que presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, especialmente aos herdeiros Washington Pinto 
Guinhos, Jorge Pinto Guinhos, Vera Lucia Pinto Guinhos e Jane 
Pinto Guinhos, do Espólio de Pedro Guinhos e de Vanda Pinto 
Guinhos, de que o Pregão será realizado de forma presencial 
no 5º andar, hall dos elevadores da Lâmina Central do Fórum 
da Comarca da Capital, situado na Av. Erasmo Braga, nº 115 – 
Castelo/RJ., e simultaneamente de forma online através do site 
www.andrealeiloeira.lel.br, no dia 08/09/2022, às 13:00 horas, 
(com encerramento no dia 08/09/2022, às 13:20hs), será 
apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou 
no dia 12/09/2022, às 13:00 horas, (com encerramento no dia 
12/09/2022, às 13:20hs) pela melhor oferta acima de 60% do 
valor da avaliação (conf. Decisão de fls.1307/1308), do “Direito e 
Ação” do Apartamento 104 à Rua Santa Cristina nº 78 – Santa 
Tereza/RJ., penhorado e avaliado no supra mencionados autos, 
pelo valor atualizado de R$ 194.352,32. De acordo com o 9º RGI. 
(Mat. 358052),  o ref. Imóvel é foreiro ao Município do Rio de Janeiro 
e consta registrado Promessa de Compra e Venda em favor de 
Teto Consórcio Industrial Imobiliária LTDA; consta no R-2 penhora 
da 12ª VFP (Proc nº 2008.001.203993-1), arquivado. Consta  
Inventário de Pedro Guinho e de Vanda Pinto Guinhos (Proc nº 
0080910-07.2003.8.19.0001 e nº 024888-52.2016.8.19.0001), 
em curso na 2ª VOS da Capital. Às 356/360 consta Promessa 
de Cessão e de Venda em favor de Pedro Guinhos e s/m Vanda 
Pinto Guinhos.  Débitos IPTU: aprox. de R$ 7.984,69, mais 
acréscimos legais, (1999  à 2019); Funesbom nos aprox. de R$ 
214,54, mais acréscimos legais, (2017 à 2021). A venda será livre 
e desembaraçada de débitos condominiais, conforme determina 
o Art.908§1º do CPC, bem como de débitos de IPTU e taxa de 
incêndio em atraso, de acordo com o Art.130 do CTN, cabendo ao 
Sr. Arrematante, após a prova do depósito integral, diligenciar junto 
à rede mundial de computadores para indicação do débito exato, 
com o que será, deferido o levantamento do valor respectivo. Após 
prova da quitação fiscal será expedida a carta de arrematação 
(conf. Decisão de fls.1307/1308). As certidões de que trata o 
Art.254, inciso XX, do Prov. de nº 82/2020 da CNCGJ, serão 
anexadas aos autos. Condições de leilão: À vista de imediato, 
por depósito judicial ou por meio eletrônico, conf. Art.892 do CPC e 
ainda, conforme Decisão de fls.1307/1308, podendo o pagamento 
inicial de 30% do valor lançado, com a complementação no prazo 
de 5 dias, e de acordo com o Art.895, I, II do CPC, acrescido 
de 5% de comissão a Leiloeira e custas de cartório de 1% até 
o máximo permitido por lei. – Caso o(s) executado(s), o(s) 
coproprietário(s), o(s) usufrutuário(s), o credor pignoratício, 
hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente 
averbada e o promitente comprador e vendedor, caso não sejam 
encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça, ficam intimados dos 
Leilões por intermédio deste edital, na forma do Art.889 § único 
e seus incisos do CPC. E para que chegue ao conhecimento de 
todos os interessados foi expedido o Edital que encontra-se na 
íntegra afixado nos autos, e nos sites: www.andrealeiloeira.lel.
br , www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br e www.publicjud.com.br.  
(Art. 887 § 2º e 3º do CPC) – Dado e passado nesta cidade do 
Rio de Janeiro. RJ., 21/07/2022. – Eu, Marceli da Silva Argento, 
chefe de serventia cível, Mat. 01-31466, o fiz datilografar e 
subscrevo. (as.) Dr. Leonardo de Castro Gomes – Juiz de Direito.

Teles: empresas investiram 
R$ 8,3 bi no 1º trimestre

SP marca leilão do Rodoanel 
Norte para janeiro de 2023

E-commerce movimentou  
R$ 163 milhões no Dia dos Pais

Petrobras reduz em  
R$ 0,18 na gasolina  
para distribuidoras

A Petrobras reduzi-
rá nesta terça-feira 
o preço de venda 

da gasolina A para as dis-
tribuidoras de combustível 
em R$ 0,18. O reajuste foi 
informado no início da tar-
de desta segunda-feira pela 
estatal.

Com a redução, o litro 
da gasolina vendido pela 
Petrobras deixará de custar 
R$ 3,71 e passará a custar 
R$ 3,53, em uma queda de 
cerca de 4,8%. 

A empresa afirma que “a 
redução acompanha a evo-
lução dos preços de referên-

cia e é coerente com a prá-
tica de preços da Petrobras, 
que busca o equilíbrio dos 
seus preços com o mercado 
global, mas sem o repasse 
para os preços internos da 
volatilidade conjuntural das 
cotações internacionais e da 
taxa de câmbio”.

Como a gasolina vendida 
nos postos de combustível 
recebe mistura obrigatória 
de 27% de etanol anidro, a 
Petrobras calcula que a sua 
parcela no custo final da ga-
solina paga pelos motoris-
tas passará a ser de R$ 2,57 
para cada litro.

As pequenas e mé-
dias empresas fa-
turaram R$ 163 

milhões com as vendas pela 
internet no Dia dos Pais des-
te ano, 21% a mais do que 
em 2021. Os dados são de 
levantamento realizado pe-
la plataforma Nuvemshop: 
os segmentos de moda (R$ 
71 milhões), acessórios (R$ 
16,5 milhões) e saúde & be-
leza (R$ 13 milhões) lidera-
ram as vendas virtuais em 
2022 para o Dia dos Pais. 
O segmento de acessórios 
ganhou destaque no levan-
tamento deste ano, uma vez 
que cresceu 54% em relação 
a 2021, subindo da terceira 
para a segunda posição.

No total, 653 mil pe-
didos foram realizados 
durante as três semanas 
analisadas, com um tíque-
te médio de 250 reais, o 
que indica um aumento 
de 11% em relação ao nú-
mero de pedidos e 10% ao 
valor médio por cada com-
pra virtual em 2021.

Os lojistas do Estado de 
São Paulo foram os que 
mais faturaram com a data, 
com R$ 77 milhões; Minas 
Gerais aparece em segundo 
lugar, com R$ 19 milhões, e 
o Rstado do Rio de Janeiro 
em terceiro (R$ 14,6 mi-
lhões). Ceará (R$ 9 milhões) 
e Santa Catarina (R$ 8,3 mi-
lhões) complementam o top 

5 dos estados das pequenas 
e médias empresas que mais 
faturaram com as vendas 
via comércio eletrônico.

Para o desenvolvimen-
to do levantamento, foram 
consideradas as vendas re-
alizadas na semana do Dia 
dos Pais e as duas anteriores 
de 2021 e 2022.

Durante a pandemia, a 
América Latina foi a região 
do mundo onde o comér-
cio eletrôni mais cresceu. 
O Mercado Livre teve um 
aumento de 60,5% na recei-
ta no primeiro trimestre de 
2022 em relação ao mesmo 
período de 2020. Segundo o 
Statista, a projeção de usu-
ários regionais é estimada 
em mais de 351 milhões até 
2024.

Em termos de conexão 
à internet, quatro países 
latino-americanos superam 
a média mundial: Brasil 
(74%), Argentina (83%), 
México (74%) e Colômbia 
(69%).

Neste momento, sete em 
cada dez compras digitais 
na América Latina são feitas 
a partir de um smartphone. 
No entanto, de acordo com 
dados do VisualGPS, ape-
nas 35% das imagens de va-
rejo virtual mais populares 
mostram pessoas compran-
do nesses dispositivos. Os 
consumidores latino-ameri-
canos também perceberam 

o impacto das compras ele-
trônicas em seus hábitos e 
costumes: segundo o Think 
With Google, nove em cada 
10 latino-americanos usam 
seu smartphone para pes-
quisar um produto antes de 
comprá-lo e três em cada 
quatro admitem ter usa-
do seu celular para tomar 
uma boa decisão de compra 
mesmo dentro de uma loja 
física.

O mercado de e-com-
merce na América Latina 
segue em crescimento: fo-
ram US$ 139 bilhões em 
2021 com previsão de che-
gar a US$ 4,9 trilhões em 
2025. É o que aponta um 
minucioso levantamento 
conduzido pela startup Ma-
gis5.

A empresa buscou os da-
dos nos principais players 
envolvidos no e-commerce 
da América Latina, como 
VTEX, Magalu, Mercado 
Livre e Americanas. Após o 
boom de 2020, em função 
da pandemia, o comércio 
eletrônico apresentou um 
crescimento um pouco me-
nor se comparado ao ano 
anterior, especialmente pelo 
aumento da inflação e crise 
dos combustíveis, com a 
guerra da Rússia e Ucrânia, 
que aumentou o preço dos 
fretes e teve reflexos nos 
preços dos produtos tam-
bém.

Os investimentos 
das prestadoras 
em telecomuni-

cações somaram R$ 8,3 bi-
lhões no primeiro trimestre 
de 2022, segundo balanço 
divulgado nesta segunda-
-feira pela Conexis Brasil 
Digital, sindicato das em-
presas de telecomunicações 
e de conectividade.

O montante representa 
um crescimento nominal de 
3,8% na comparação com 
o mesmo período de 2021. 
Contudo, em valores reais, 
descontada a inflação, o se-
tor registrou uma queda de 
6,1% no volume de investi-
mentos.

Segundo a Conexis, o 

setor vem aumentando os 
investimentos ao longo dos 
anos. Nos primeiros três 
meses de 2021, o setor ha-
via investido R$ 8 bilhões, 
em valores nominais. Em 
2018, no primeiro trimestre 
de 2018, o investimento em 
valores reais foi de R$ 6,9 
bilhões. Nos últimos cinco 
anos, a média dos investi-
mentos do setor foi de R$ 
36,9 bilhões em valores no-
minais.

A Conexis também divul-
gou a receita bruta do setor, 
que somou R$ 66 bilhões, 
uma alta nominal de 5,8% 
em relação à receita do pri-
meiro trimestre de 2021.

“Já com os dados atuali-

zados pela inflação, a recei-
ta bruta dos primeiros três 
meses de 2022 caiu 4,3% na 
comparação com o mesmo 
período de 2021”, infor-
mou o sindicato.

A maior participação na 
receita veio da telefonia e 
banda larga móvel, que res-
ponderam por 40% da re-
ceita do setor. A banda lar-
ga fixa representou 28% da 
receita tributa do trimestre.

No primeiro trimestre do 
ano, os acessos em banda 
larga fixa e móvel aumen-
taram 9,3%, chegando a 
275,2 milhões, sendo 44 
milhões de acessos em ban-
da larga fixa e 231,2 milhões 
em móvel.

O governo do esta-
do de São Paulo 
marcou o leilão pa-

ra a concessão à iniciativa pri-
vada do trecho norte do Ro-
doanel Mário Covas para 12 
de janeiro de 2023, na sede da 
B3, na capital paulista. O no-
vo edital, com a data do leilão, 
foi publicado neste sábado. A 
sessão pública de entrega dos 
envelopes acontecerá no dia 

12 de janeiro, às 14h.
O Rodoanel Norte é o 

último trecho que ainda fal-
ta para que haja a integração 
de todas as rodovias que 
circundam a cidade de São 
Paulo. As obras estavam pa-
radas desde 2018. O trecho 
norte terá 44 quilômetros e 
completará o Rodoanel nos 
seus 177 quilômetros.

Com a promessa de de-

safogar o trânsito, princi-
palmente de caminhões, da 
capital, o Rodoanel teve suas 
obras iniciadas em 1998. O 
primeiro trecho foi entregue 
em 2002. A previsão agora é 
que as obras do trecho norte 
sejam concluídas em 2025. 
Com isso, o governo de São 
Paulo estima uma redução 
na circulação de 18 mil cami-
nhões por dia na capital.
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REIT SECURITIZADORA S.A. 
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677

Edital de 1ª Convocação de Assembleia Geral de Titulares de Certifi-
cados de Recebíveis Imobiliários da 11ª Série, da 2ª Emissão, da Reit 
Securitizadora S.A. (“Securitizadora”). A Reit, nos termos das cláusulas 
10.2 e 10.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários Certificados 
de Recebíveis Imobiliários de sua 11ª Série, de sua 2ª Emissão (TS,“CRI” 
e “Emissão” respectivamente), firmado junto à Pentágono S.A. Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário da Emis-
são (“Agente Fiduciário”), vem, pelo presente, convocar os titulares de CRI, 
para a Assembleia Geral de Titulares do CRI (“AGT”) a ser realizada, em 
1ª convocação no dia 06/09/22, às 15h, de forma exclusivamente digital, 
através da plataforma eletrônica Microsoft Teams, sendo o acesso dispo-
nibilizado individualmente aos titulares devidamente habilitados nos termos 
deste Edital, conforme autorizado pela Resolução CVM nº 60 de 23/12/2021 
(“RCVM 60”). Assim, é realizada a 1ª convocação da referida AGT, restando 
fixadas as seguintes Ordens do Dia:  (i) Aprovação ou não da Proposta de 
Conciliação Amigável, enviada por meio da Contranotificação encaminhada 
em 22/07/22, pelas Cedentes, ao Agente Fiduciário e à Reit; (ii) Aprovação, 
ou não, de contratação de assessor legal para defesa dos interesses dos 
titulares do CRI para perseguição e possível execução do valor da dívida 
decorrente da Emissão, conforme cotações a serem apresentadas na AGT, 
em virtude do término do prazo da Recompra Compulsória dos Créditos 
Imobiliários, deliberado na reabertura da AGT de 13/07/22; (iii) Aprovação, 
ou não, da alteração na redação das cláusulas 10.3 e 10.4 do TS, para que 
as futuras convocações de AGT passem a ser realizadas também nos ter-
mos do art. 26 da RCVM 60; (iv) Aprovação, ou não da alteração da redação 
das cláusulas 10.11 e 10.12 do TS para autorizar que as matérias ali discri-
minadas passarão a ser aprovadas, em 2ª convocação ou suas reaberturas, 
por Titulares de CRI que representem a maioria dos presentes; (v) Aprovar, 
ou não, que a Reit, em conjunto com o Agente Fiduciário, adote todas as 
providências necessárias para efetivar as deliberações, inclusive, a formali-
zação de aditamentos aos documentos da Emissão; e (vi) Tomar ciência e 
definir as medidas a serem tomadas quanto aos documentos da operação 
pendentes de celebração em decorrência das repactuações deliberadas 
nas AGTs de 26/04/20 e 07/10/21, conforme lista a ser apresentada pelo 
Agente Fiduciário. As deliberações constantes nos itens (i), (iii) e (iv) da 
Ordem do Dia, para serem aprovadas, deverão obter votos de titulares 
que representem 2/3 dos CRI em circulação, nos termos das cláusulas 
10.11 e 10.14 do TS e a dos itens (ii), (v) e (vi), os votos de titulares que 
representem, pelo menos, 50% mais um dos CRI em circulação, con-
forme previsto na cláusula 10.10 do TS. Na forma da RCVM 60, a AGT 
será realizada exclusivamente por meio da plataforma eletrônica Microsoft 
Teams, cujo acesso será disponibilizado àqueles que enviarem por correio 
eletrônico - ri@reit.com.br e contencioso@pentagonotrustee.com.br - os do-
cumentos que comprovem os poderes de representação dos titulares do 
CRI ou os documentos que comprovem sua condição de titulares dos CRI, 
até o horário da AGT. Serão aceitos como documentos de representação: a) 
participante pessoa física – cópia digitalizada de documento de identidade 
dos Titulares ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da 
procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrô-
nica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade 
do titular; e b) demais participantes – cópia digitalizada do estatuto ou 
contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de documento 
societário que comprove a representação legal do titular, e cópia digitalizada 
de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado 
por procurador, cópia digitalizada da procuração (i) com firma reconhecida, 
abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia di-
gitalizada dos documentos do titular. Os termos que não se encontrem aqui 
expressamente definidos, terão o significado que lhes é atribuído nos docu-
mentos da Emissão. RJ, 15/08/22. Reit Securitizadora S.A.

SENDAS S.A.
CNPJ 31.911.548/0001-17 - NIRE 33300132643

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de 
julho de 2022. 1. Data, Horário e Local: Na data de 29 de julho de 2022, às 
10h00min, na sede social da Companhia, localizada na Rua Maria Soares 
Sendas, 111, Loja 525, Centro, cidade de São João de Meriti/RJ. 2. Presen-
ça e Convocação: Presentes os Acionistas titulares de ações representati-
vas de mais de 90% (noventa por cento) do capital social da Companhia, 
conforme se verifica no Livro de Presença de Acionistas. A convocação foi 
realizada na forma do artigo 124, § 1º, inciso I, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das 
Sociedades Anônimas”), por anúncios publicados no Jornal Monitor Mercantil 
nos dias 19, 20 e 21 de julho de 2022. Presente, ainda, o Diretor da Compa-
nhia, Sr. Nildo Pires Alves (Diretor Executivo). 3. Mesa: Presidente: Manoel 
Antônio Sendas Filho. Secretária: Rejane Espósito. 4. Ordem do Dia: 4.1. 
Em Assembleia Geral Ordinária (“AGO”): A) Examinar e deliberar sobre os 
relatórios e contas dos administradores e Demonstrações Contábeis da 
Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2021; B) Deliberar sobre a destinação dos lucros líquidos e distribuição de 
dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2021. C) Eleição da Diretoria e fixação dos seus honorários; e D) Outros as-
suntos de interesse da sociedade. 4.2. Em Assembleia Geral Extraordinária 
(“AGE”): A) Aumentar o capital social da Companhia mediante capitalização 
de reservas; B) Alterar o Estatuto Social da Companhia, para: • incluir ativida-
de imobiliária em seu objeto social; • alterar o prazo do mandato da Diretoria; 
• inserir regras sobre representação da Companhia e outorga de procurações 
para representação da Companhia; • criação de reservas estatutárias. C) 
Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, para incorporar as 
alterações, após aprovadas. 5. Deliberações Tomadas pela Unanimidade 
dos Presentes: Foram aprovadas pela unanimidade dos presentes, obser-
vadas as abstenções legais, os seguintes itens da Ordem do Dia: 5.1 Em 
AGO: A. Relatórios e contas dos administradores e Demonstrações 
Contábeis da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2021, acompanhados dos relatórios dos auditores indepen-
dentes, [documentos estes devidamente publicados no dia 18 de junho de 
2022, no Jornal Monitor Mercantil, os quais se encontravam sobre a mesa 
dos trabalhos. B. Destinação do lucro líquido dos exercício encerrado em 
31 de dezembro de 2021 e distribuição de dividendos: O lucro líquido no 
valor de R$ 105.128.637,67 (cento e cinco milhões, cento e vinte e oito mil, 
seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos) acrescido da 
realização da reserva para investimentos no valor de R$ 32.457.503,16 (trin-
ta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e três reais 
e dezesseis centavos) (revertida para lucros acumulados), no valor total de 
R$137.586.140,83 (cento e trinta e sete milhões, quinhentos e oitenta seis 
mil, cento e quarenta reais e oitenta e três centavos) teve a seguinte destina-
ção: a) R$ 5.256.431,88 (cinco milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, 
quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos) para reserva legal; 
b) R$24.968.051,45 (vinte e quatro milhões, novecentos e sessenta e oito 
mil, cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos) para dividendo míni-
mo obrigatório; c) R$ 67.983.237,81 (sessenta e sete milhões, novecentos e 
oitenta e três mil, duzentos e trinta e sete reais e oitenta e um centavos) para 
reserva para plano de investimento; e d) R$ 39.378.419,69 (trinta e nove 
milhões, trezentos e setenta e oito mil, quatrocentos e dezenove reais e ses-
senta e nove centavos) para reserva para futuro aumento de capital. C. Elei-
ção da diretoria e fixação dos seus honorários: foram reeleitos os seguin-
tes nomes: Diretor Presidente: Arthur Antonio Sendas Filho, brasileiro, 
casado, do comércio, portador da Carteira de Identidade no 04264477-3 IFP/
RJ., CPF no 864.142.407-53, domiciliado na Rua Maria Soares Sendas, 111, 
Loja 525, Centro, São João de Meriti – RJ; Diretor Vice-Presidente: Nelson 
Antonio Sendas, Brasileiro, casado, do comércio, portador da Carteira de 
Identidade n.º 4264476 IFP/RJ, CPF n.º 001.283.837-39, domiciliado na Rua 
Maria Soares Sendas, 111, Loja 525, Centro, São João de Meriti – RJ, De-
mais Diretores: Nildo Pires Alves, brasileiro, casado, contador, carteira de 
identidade nº 043086/0-5 CRC-RJ, CPF nº 203.420.557-04, domiciliado na 
Rua Maria Soares Sendas, 111, Loja 525, Centro, São João de Meriti – RJ; 
Rufino de Almeida Pizarro Neto, brasileiro, divorciado, portador da Carteira 
de Identidade nº 03424040853 DETRAN/RJ, CPF nº 771.186.427-20, domi-
ciliado na Rua Maria Soares Sendas, 111, Loja 525, Centro, São João de 
Meriti – RJ, e Genivalda Albuquerque de Paula, brasileira, casada, porta-
dora da carteira de identidade nº 05161660-5 IFP/RJ, CPF nº 706.657.967-
49, domiciliada na Rua Maria Soares Sendas, 111, Loja 525, Centro, São 
João de Meriti – RJ], que foram investidos nos seus cargos mediante assina-
tura no Livro de Atas de Reunião da Diretoria, sendo fixado a título de hono-
rários da administração da sociedade o montante mensal e global de até R$ 
350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais) ficando ratificados os honorá-
rios havidos até a presente data. O mandato da diretoria ora eleita é de 3 
(três) anos e se estenderá até a investidura da próxima diretoria. D. Outros 
assuntos de interesse da sociedade: Nenhum outro assunto foi apresenta-
do a mesa para deliberação. 5.1.1. Em AGE: A. Os acionistas aprovam o 
aumento do capital social da Companhia, mediante a capitalização da reser-
va para futuro aumento de capital no montante de R$ 39.378.419,69 (trinta e 
nove milhões, trezentos e setenta e oito mil, quatrocentos e dezenove reais 
e sessenta e nove centavos). O aumento de capital social será realizado sem 
a emissão de novas ações, passando, portanto, o capital social de R$ 
110.621.580,31 (cento e dez milhões, seiscentos e vinte e um mil, quinhentos 
e oitenta reais e trinta e um centavos) para R$ 150.000.000,00 (cento e cin-
quenta milhões de reais), dividido em 146.390.927 (cento e quarenta e seis 
milhões, trezentas e noventa mil, novecentas e vinte e sete) ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal, totalmente integralizado. B. Os Acionistas 
presentes deliberaram pela alteração do Estatuto Social da Companhia, da 
seguinte forma: • Alteração do item “a)” do Artigo 3º do Estatuto Social da 
Companhia, que passará a prever a atividade exercida no objeto social da 
Companhia, qual seja, “atividade imobiliária, especialmente a gestão e a ad-
ministração de propriedade imobiliária e a locação de bens imóveis próprios” 
e exclusão da parte final do item b). Em consequência, a denominação social 
da Companhia será alterada para contemplar referida atividade e passará a 
ser: “Sendas Imob S/A”, ficando alterado o Artigo 1º do Estatuto Social. • 
Relativamente à representação da Companhia e outorga de procurações pe-
los Diretores da Companhia, os Acionistas presentes deliberaram pela atua-
lização das regras ali previstas, de maneira que as novas disposições esta-
rão previstas no decorrer dos Artigos 8º e 9º e respectivos parágrafos, do 
Estatuto Social. • Os Acionistas presentes decidiram alterar o prazo de man-
dato dos membros eleitos para a Diretoria, que passará de 1 (um) ano para 
3 (três) anos, por mandato, com a consequente atualização do Artigo 6º, 
Parágrafo Primeiro, do Estatuto Social. • Por fim, os Acionistas deliberaram 
pela reforma ao Estatuto Social, especialmente a partir do Artigo 17, para 
instituir a criação de reservas estatutárias, limitadas ao valor do capital social 
da Companhia, considerada a soma com as reservas legais, as quais serão 
destinadas à manutenção, desenvolvimento e expansão dos negócios da 
Companhia. C. Devido às deliberações tomadas na forma dos itens “a)” e “b)” 
acima, os Acionistas presentes consolidaram a nova versão do Estatuto So-
cial, conforme Anexo II que acompanha a presente Ata. 6. Encerramento: 
Ninguém mais se manifestando sobre outros assuntos, o Sr. Presidente en-
cerrou as presentes assembleias e determinou a lavratura da presente ata, 
que, lida e votada, foi aprovada e assinada por todos os presentes. São João 
do Meriti/RJ, 29 de julho de 2022. Manoel Antônio Sendas Filho - Presidente; 
Rejane Espósito - Secretária. Sendas Empreendimentos e Participações 
Ltda., representada por Gerson Stocco de Siqueira; Manoel Antônio Sendas 
Filho; Maria Thereza Sendas Garbes - representada por Edison de Souza 
Ortman Júnior. Diretor: Nildo Pires Alves. Estatuto Social. Capítulo I - De-
nominação, Sede, Estabelecimento, Objeto e Duração: Art. 1º. Sendas 
Imob S.A. é a denominação da companhia, que se rege por este estatuto, 
pela legislação aplicável e pelas normas que disciplinam as sociedades fe-
chadas. Art. 2º. A sociedade tem sede e foro na cidade de São João do Me-
riti, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Maria Soares Sendas, 111, Loja 525, 
Centro, e poderá criar ou extinguir, por deliberação da Diretoria, depósitos, 
filiais ou estabelecimentos no país ou no exterior, respeitadas as prescrições 
legais pertinentes. Art. 3º. A sociedade tem por objeto: a) atividade imobiliá-
ria, especialmente a gestão e a administração de propriedade imobiliária e a 
locação de bens imóveis próprios; b) empreendimentos em qualquer setor da 
atividade empresária e participação em outras sociedades de qualquer tipo, 
constituição de subsidiárias, integrais ou não, participação em grupo para 
realização do seu objeto. Art. 4º O prazo de duração da sociedade é indeter-
minado. Capítulo II - Do Capital Social e das Ações - Art. 5º O capital social 
é de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), dividido em 

146.390.927 (cento e quarenta e seis milhões, trezentas e noventa mil, nove-
centas e vinte e sete) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, total-
mente integralizado. Capítulo III - Da Administração - Art. 6º. A sociedade 
será administrada por uma Diretoria composta de no mínimo 4 (quatro) e no 
máximo 8 (oito) diretores acionistas ou não, sendo um Diretor Presidente, 
mínimo de 1 (um) e máximo de 2 (dois) Diretores designados como Vice-Pre-
sidentes, e os demais, sem designação específica. Parágrafo Primeiro. Os 
membros da Diretoria serão eleitos pela Assembleia Geral, para mandato de 
3 (três) anos, permitida a reeleição. Parágrafo Segundo. A investidura dos 
membros da Diretoria formalizar-se-á mediante assinatura do termo de pos-
se lavrado no “Livro de Atas de Reunião da Diretoria”. Os Diretores eleitos 
permanecerão no exercício das suas funções até a realização de nova elei-
ção de Diretoria e respectiva posse dos Diretores eleitos. Art. 7º. Compete à 
Diretoria: a) elaborar o relatório anual de atividades, as demonstrações finan-
ceiras e a proposta de destinação do lucro líquido, a serem submetidas ao 
exame e aprovação da Assembleia Geral; b) designar representantes da so-
ciedade e fixar-lhes a orientação, relativamente à participação em assem-
bleia geral de sociedades controladas ou coligadas; c) deliberar sobre maté-
rias que a ela forem submetidas pelo Diretor Presidente; d) estabelecer a 
política geral da companhia; e) fixar e orientar a estratégia dos negócios da 
corporação como um todo e em cada tipo de atividade; f) discutir e aprovar 
os planos e orçamentos operacionais e de investimentos anuais e pluria-
nuais; g) indicar e destituir auditores independentes, se e quando deliberada 
a submissão a eles das suas contas e demonstrações financeiras; h) distri-
buir ou redistribuir as funções a serem desempenhadas pelos Diretores e 
escolher, dentre eles, substitutos em caso de eventuais impedimentos ou li-
cença; i) autorizar a alienação de bens do ativo permanente, a constituição 
de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros. Parágra-
fo Único. A Diretoria reunir-se-á com a presença da maioria de seus mem-
bros. As resoluções da Diretoria, consignadas em ata, no livro próprio, serão 
tomadas por maioria de votos, prevalecendo, em caso de empate, o voto do 
Diretor Presidente (voto de qualidade). Art. 8º. Os Diretores terão a repre-
sentação ativa e passiva da sociedade competindo-lhes executar e fazer 
executar, dentro das respectivas atribuições, as deliberações da Assembleia 
Geral e da Diretoria. Parágrafo Primeiro. A representação da sociedade, 
ativa e passivamente, em quaisquer atos ou negócios jurídicos que impli-
quem em assunção de obrigações e responsabilidades pecuniárias pela 
Companhia, seja perante entes privados ou perante repartições públicas ou 
autoridades federais, estaduais ou municipais, e, ainda, concessão de avais, 
cauções e fianças, aquisição, alienação ou instituição de gravame em bens, 
obtenção de empréstimos, incumbirá e será obrigatoriamente praticada: (i) 
pelo Diretor Presidente, agindo isoladamente; (ii) por quaisquer dois Direto-
res, em conjunto; (iii) por um Diretor em conjunto com um procurador, devi-
damente constituído na forma do caput, do Artigo 9º; ou (iv) por dois procura-
dores, em conjunto, agindo em conformidade com os limites estabelecidos 
na respectiva procuração, na forma do Parágrafo Único, do Artigo 9º. Pará-
grafo Segundo. A representação da sociedade nos atos ordinários do dia a 
dia da empresa que não importem na assunção de obrigações e responsabi-
lidades pecuniárias, incluindo a assinatura de correspondências de rotina, a 
representação da Companhia em Juízo (ativa e passivamente) e o recebi-
mento de citações, intimações ou notificações, incumbirá e será obrigatoria-
mente praticada: por 1 (um) Diretor ou por 1 (um) procurador constituído na 
forma do caput, do Artigo 9º. Parágrafo Terceiro. A representação da socie-
dade nos seguintes casos: a) endosso de cheques, para depósito nas contas 
da Companhia; e b) emissão de duplicatas e seu respectivo endosso para 
fins de cobrança; incumbirá e será obrigatoriamente praticada: apenas por 1 
(um) Diretor ou por 2 (dois) procuradores, em conjunto, constituídos na forma 
do caput, do Artigo 9º. Art. 9º. A constituição de procuradores pela sociedade 
ocorrerá mediante assinatura: (i) do Diretor Presidente, isoladamente; ou (ii) 
mediante a assinatura de quaisquer dois Diretores, em conjunto. Parágrafo 
Único. As procurações a serem outorgadas pela Companhia, assinadas na 
forma do caput deste Artigo 9º, deverão especificar os poderes concedidos e 
ter prazo determinado de duração, limitado a 2 (dois) anos, exceto no caso 
de mandato judicial ou para defesa em processos administrativos, que pode-
rá ser por prazo indeterminado. Art. 10. Ao Diretor Presidente compete exer-
cer as seguintes funções: a) coordenar e orientar as atividades dos Diretores; 
b) convocar e presidir as reuniões da Diretoria. Parágrafo Único. O Diretor 
Presidente poderá avocar o exame de matérias específicas da área de qual-
quer dos Diretores e sobre elas deliberar. Art. 11. Aos Diretores Vice-Presi-
dentes cabem, além de outras atribuições que lhes sejam cometidas, a subs-
tituição do Presidente nas suas faltas, ausências ou impedimentos, bem 
como no de vacância, até a eleição de sucessor. Art. 12. Os demais Direto-
res terão as funções básicas e complementares que lhes forem atribuídas 
pela Diretoria ou pelo Diretor Presidente. Capítulo IV - Do Conselho Fiscal 
- Art. 13. O Conselho Fiscal, sem atuação permanente, exercerá as funções 
fixadas em lei e compor-se-á de 3 (três) membros efetivos e igual número de 
suplentes, acionistas ou não. Parágrafo Único. A remuneração dos mem-
bros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, 
observados os limites legais. Capítulo V - Da Assembleia Geral - Art. 14. A 
Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente nos 4 (quatro) primeiros meses 
que se seguirem ao encerramento do exercício social ou, extraordinariamen-
te, sempre que os interesses da sociedade o exigirem. Parágrafo Primeiro. 
A Assembleia Geral será convocada pela Diretoria, ou por acionistas. A con-
vocação se fará, no mínimo, com 8 (oito) dias de antecedência. Parágrafo 
Segundo. Nas assembleias, a cada ação corresponderá um voto. Art. 15. A 
Assembleia Geral será presidida pelo Diretor Presidente ou por quem o subs-
titua, e secretariada por um dos presentes, convidado pelo Presidente. Art. 
16. A Assembleia Geral Ordinária fixará, a cada ano, a remuneração da Dire-
toria em verba global, cabendo a esta fixar a remuneração individual dos Di-
retores, inclusive benefícios de qualquer natureza, verbas de representação 
e participação nos lucros, observado o disposto no artigo 152 da Lei das S.A. 
Capítulo VI - Do Exercício Social, das Demonstrações Financeiras, da 
Distribuição dos Resultados e das Reservas Estatutárias - Art. 17. O 
exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão 
elaboradas as demonstrações financeiras na forma da lei. Parágrafo Primei-
ro. Os acionistas terão direito ao recebimento de um dividendo anual mínimo 
obrigatório de 25% do lucro líquido de cada exercício social, ajustado nos 
termos da lei e deste Estatuto Social, a ser entre eles distribuído na propor-
ção das ações que possuírem, computando-se nesse percentual os juros 
pagos sobre o capital próprio. Parágrafo Segundo. Fica facultado à socieda-
de o levantamento de balanços intermediários, respeitando-se as disposi-
ções legais. Parágrafo Terceiro. Por deliberação da Diretoria, em face dos 
resultados apurados no balanço referido no parágrafo anterior, poderão ser 
distribuídos dividendos intermediários, por decisão da Assembleia Geral à 
conta de lucros acumulados ou reserva de lucros existentes no último balan-
ço anual, observadas as prescrições legais. Art. 18. Por proposta da Direto-
ria, e aprovação da Assembleia Geral, após as deduções legais referentes às 
reservas legais, os prejuízos acumulados e provisionamento de Imposto de 
Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, observada a distribuição 
mínima assegurada no Parágrafo Primeiro, do Artigo 17, a parcela residual 
do lucro líquido poderá ser, total ou parcialmente, destinada para a criação 
de Reserva de Investimento e de Manutenção de Capital de Giro, limitada ao 
valor do capital social da Companhia, nos termos do artigo 194, da Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações). Pará-
grafo Primeiro. A Reserva de Investimento e de Manutenção de Capital de 
Giro terá a finalidade de assegurar a manutenção, o desenvolvimento e a 
expansão dos negócios da Companhia, podendo ser utilizada, conforme de-
cidido pela Assembleia Geral, inclusive para: a) aquisição de ativo perma-
nente da Companhia; b) utilização em operações de resgate, amortização, 
reembolso ou aquisição de valores mobiliários; c) reforço de capital de giro 
da Companhia; d) aumento de capital social das sociedades em que a Com-
panhia seja controladora ou investidora; e) equalização das proporções devi-
das na distribuição dos dividendos aos Acionistas. Parágrafo Segundo. O 
limite fixado no caput deste Artigo 18 compreenderá a soma da Reserva de 
Investimento e de Manutenção de Capital de Giro e dos valores referentes às 
reservas legais. Art. 19. O valor que exceder o limite definido no Artigo 18 
acima poderá, por deliberação da Assembleia Geral, ser objeto de distribui-
ção entre os Acionistas da Companhia e/ou ser utilizado como reinvestimen-
to na própria Companhia, mediante aumento do capital social e subscrição 
de novas ações. Capítulo VII - Disposições Gerais - Art. 20. A sociedade se 
dissolverá nos casos previstos em Lei, competindo à Assembleia Geral ele-
ger o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá funcionar durante o período 
de liquidação. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 00005035266 em 08/08/2022. 
Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL 
DA COMARCA DE ANGRA DOS REIS

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - PRESENCIAL, com 
prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação de execução 
proposta por AC LOBATO S.A e PONTAL INCORPORAÇÕES E 
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA em face de ESPÓLIO DE 
ADALGISA DA RESSURREIÇÃO DUARTE (Proc. nº 0001698-
43.1994.8.19.0003): A Dra. Andrea Mauro da Gama Lobo D’eca 
de Oliveira, Juíza de Direito, FAZ SABER aos que o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente ao ESPÓLIO DE ADALGISA DA RESSURREIÇÃO 
DUARTE, através de seu inventariante José Carlos de Oliveira, 
ESPÓLIO DE MOACYR ROMERO COLOMBO, através de seu 
inventariante Rosalvo Martins Colombo e ESPÓLIO DE ARTHUR 
BERNARDES ALVES DE SOUZA, através de sua inventariante 
Lucília Helena Alves de Souza, de que no dia 26/08/2022, às 
15:30 horas, no Átrio do Fórum de Angra dos Reis, na Avenida 
Reis Magos, s/nº, Centro – Angra dos Reis / RJ, pelo Leiloeiro 
Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem mais 
der acima da avaliação de R$ 1.049.017,62; ou às 16:00 horas 
no mesmo dia e local, no mesmo horário e local, a quem mais 
der independente da avaliação, as Terras da Fazenda “Ribeira”, 
desmembrada da Fazenda “Retiro” (Estrada Vereador 
Benedito Adelino s/n, Retiro, Angra dos Reis/RJ). Cf. o 1º 
Ofício de Angra dos Reis, o ref. imóvel encontra-se matriculado 
sob o nº 12.229, registrado em nome de Moacyr Romero Colombo, 
Adalgisa da Ressurreição Duarte e Arthur Bernardes Alves de 
Souza, constando os seguintes gravames: 1) R.06: penhora nos 
embargos de terceiro nº 01/97 na ação rescisória nº 19.433/1975. 
2) AV.07: execução - processo nº 1999.383.000686-6. 3) R.08: 
penhora - processo nº 1999.383.001996-8. 4) AV.09: Retificação 
(Desmembramento), para constar que a SPU/RJ constatou que 
os Lotes 4867 e 4868 objetos das matrículas nos 15272 e 15273 
respectivamente, atualmente remembrados resultando no Domínio 
Útil do Terreno (RIP nº 5801.0105289-95) objeto da matrícula nº 
16049, foram originalmente desmembrados do imóvel denominado 
“Fazenda Ribeira”, objeto da presente matrícula. Débitos de IPTU: 
R$ 4.233,29, (inscrição 02.19.076.0407.001). Débitos de Taxa 
de Incêndios: R$ 769,72 (Nº CBMERJ: 3297911-4). A venda se 
dará livre e desembaraçada, com a sub-rogação dos valores 
das dívidas, em especiais as tributárias, no preço, na forma do 
artigo 908, do CPC: e do artigo 130, parágrafo único, do CTN. 
Ficam os interessados intimados do leilão pelo presente edital, 
suprindo a exigência contida no art. 889 do CPC. Caso ocorra a 
remição ou qualquer ato por conta do devedor ou credor caberá o 
pagamento de comissão no equivalente de 0,5% a 2,5% do valor 
da avaliação por quem der causa. Arrematação, adjudicação ou 
remição: à vista, ou no prazo de, até, 15 dias, mediante sinal de 
30%; mais 5% de comissão ao leiloeiro; e custas de cartório de 
1% até o máximo permitido. E, foi expedido este edital. Outro, na 
íntegra, está afixado no Átrio do Fórum e nos autos acima. RJ, 
22/07/2022. – Eu, Quedina de Almeida Mendes de Araujo, Mat. 
01-24388 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. 
Andrea Mauro da Gama Lobo D’eca de Oliveira – Juíza de Direito.

TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Fechada

CNPJ/ME 02.600.854/0001-34 - NIRE 33.300.260.528
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 1 DE AGOSTO DE 2022
DATA, HORA E LOCAL: 1 de agosto de 2022, às 16h00. Devido à importância 
e urgência do assunto constante da Ordem do Dia, a reunião foi realizada 
de forma virtual, conforme previsto no parágrafo único do Artigo 17 do 
Estatuto Social da TIM Brasil Serviços e Participações S.A. (“Companhia”). 
PRESENÇAS: Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia 
com a presença dos Srs. Alberto Mario Griselli, Biagio Murciano e Lorenzo 
Canu. Participou, ainda, da presente reunião, o Sr. Jaques Horn, Diretor 
e Secretário. MESA: Sr. Alberto Mario Griselli – Presidente; e Sr. Jaques 
Horn – Secretário. ORDEM DO DIA: Tomar conhecimento sobre o Relatório 
Financeiro Trimestral (“ITRs”) da Companhia relativo ao 2º trimestre de 2022, 
encerrado em 30 de junho de 2022. DELIBERAÇÕES: Após a análise do 
material disponibilizado e arquivado na sede da Companhia, e com base nos 
esclarecimentos prestados e nas discussões sobre a matéria constante da 
Ordem do Dia, os Senhores Conselheiros, por unanimidade dos presentes e 
com a abstenção dos legalmente impedidos, registraram suas manifestações 
e deliberações da seguinte forma: Inicialmente, registra-se que os Senhores 
Conselheiros tomaram conhecimento da carta de renúncia apresentada pela 
Sra. Sabrina Di Bartolomeo, com eficácia imediata, em relação à posição 
ocupada como membro deste Conselho. Fica consignado que os membros do 
Conselho de Administração agradeceram à Sra. Sabrina Di Bartolomeo por 
seu comprometimento e dedicação no desempenho de suas funções ao longo 
do seu mandato. Assim, o Conselho de Administração da Companhia passa 
a ter a seguinte composição: Sr. Alberto Mario Griselli, como Presidente, 
e os Srs. Biagio Murciano e Lorenzo Canu, como membros, todos com 
mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada 
em 2023. Tomaram conhecimento do Relatório Financeiro Trimestral 
(“ITRs”) da Companhia, relativo ao 2º trimestre de 2022, encerrado em 30 
de junho de 2022, conforme as informações fornecidas pela administração 
da Companhia e pelos auditores independentes da Companhia, Ernst 
& Young Auditores Independentes S/S (“EY”). ESCLARECIMENTOS E 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelo 
tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário que, reaberta 
a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os 
Conselheiros participantes. Certifico que a presente ata é cópia fiel da versão 
original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro (RJ), 1 de agosto de 2022. 
JAQUES HORN - Secretário da Mesa. Jucerja nº 5044173, em 12/08/2022. 
Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Wall Street volta a negociar títulos russos

G randes bancos 
de Wall Street 
começaram a se 

oferecer para facilitar ne-
gociações de dívida russa 
nos últimos dias, dando 
aos investidores outra 
chance de se desfazer de 
ativos considerados tó-
xicos pelo Ocidente. As 
informações são da Reu-
ters, replicadas pela For-
bes.

Segundo a publicação, 
“os bancos que estão no 
mercado agora incluem JP-

Morgan Chase & Co , Bank 
of  America Corp, Citigroup 
Inc, Deutsche Bank AG, 
Barclays Plc e Jefferies Fi-
nancial Group Inc. A maio-
ria dos bancos norte-ameri-
canos e europeus recuou do 
mercado russo em junho, 
depois que o Departamento 
do Tesouro proibiu investi-
dores norte-americanos de 
comprar qualquer título da 
Rússia como parte de san-
ções econômicas para punir 
Moscou por invadir a Ucrâ-
nia.”

Fundos estrangeiros

De acordo com o Terra, 
“cerca de US$ 40 bilhões em 
títulos soberanos russos esta-
vam em circulação antes de a 
Rússia iniciar o que chama de 
‘operação militar especial’ na 
Ucrânia, em fevereiro. Cer-
ca de metade era detida por 
fundos estrangeiros. Muitos 
investidores ficaram presos 
com ativos russos, à medida 
que seu valor despencou, os 
compradores desapareceram 
e as sanções dificultaram as 

negociações. Desde então, os 
reguladores tomaram medi-
das para ajudar a aliviar a dor 
dos investidores.” 

O Tesouro forneceu mais 
orientações em 22 de julho 
para ajudar a liquidar os pa-
gamentos do seguro contra 
inadimplência dos títulos 
russos. Também esclareceu 
que os bancos poderiam fa-
cilitar, compensar e liquidar 
transações de títulos russos 
se isso ajudasse os detentores 
dos EUA a reduzir suas po-
sições.
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HOSPITAL SANTA HELENA S.A.
CNPJ/MF nº 06.033.403/0001-13 - NIRE 35300199651

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 29 de abril de 2022
1. Data, Hora e Local: Às 10:00 horas do dia 29 de abril de 2022, 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: 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 período do exercício social encerrado em 31/12/2021 foram 
publicados no Jornal Monitor Mercantil de São Paulo, na edição do dia 20/04/2022. 4. Presença: 
Compareceram os acionistas representando a totalidade do capital social subscrito da Companhia. 5. 
Mesa: Presidente: Erik Brunno Augusto; e Secretária: Deborah Victalino Ganzarolli de Almeida. 6. Ordem 
do Dia: (i) Em Assembleia Geral Ordinária: 6.1. 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 2021; 6.2. Deliberar sobre a proposta da administração 
para contabilização do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; 
6.3. Fixar o montante global de remuneração dos diretores da Companhia para o exercício de 2022. 
(ii) Em Assembleia Geral Extraordinária: 6.4. Deliberar sobre aumento do capital social da Companhia 
e a consequente alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e  6.5. Consolidar o 
Estatuto Social da Companhia. 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 Jornal Monitor Mercantil de São Paulo, na edição do dia 20/04/2022, o Relatório da Administração e 
as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2021. Passando às deliberações das matérias constantes na ordem do dia da Assembleia Geral 
Ordinária: 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 2021. 7.2. Foi 
aprovada a proposta de contabilização do prejuízo do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 no 
valor de R$ 24.584.899,83 (vinte e quatro milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e noventa 
nove reais e oitenta e três centavos), da seguinte forma:

Contabilização do Prejuízo apurado no Exercício Social findo em 31.12.2021 (R$)
Saldo de Prejuízos Acumulados em 31.12.2020 (12.243.650,89)
Prejuízo Apurado no Exercício Encerrado em 31.12.2021 (24.584.899,83)
Saldo de Prejuízos Acumulados em 31.12.2021 (36.828.550,72)
7.3. Foi aprovado que os diretores não receberão remuneração pela Companhia no exercício social a ser 
encerrado em 31 de dezembro de 2022. Em continuidade, no tocante às matérias da Assembleia Geral 
Extraordinária: 7.4. Foi aprovado o aumento do capital social da Companhia no valor total de R$ 
4.680.000,00 (quatro milhões, seiscentos e oitenta mil reais), passando o capital social de R$ 
71.878.878,81 (setenta e um milhões, oitocentos e setenta e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e 
oitenta e um centavos) para R$ 76.558.878,81 (setenta e seis milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, 
oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos), mediante a emissão de 23.682.593 (vinte e três 
milhões, seiscentas e oitenta e duas mil, quinhentas e noventa e três) novas ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,197613498324355 por ação, na forma do §1º, inciso 
II, do art. 170 da Lei 6.404/76. As ações emitidas em função do futuro aumento do capital também são 
subscritas e integralizadas pela acionista ESHO, mediante capitalização de adiantamento para futuro 
aumento de capital (AFAC), detido pela acionista ESHO contra a Companhia. As novas ações terão as 
mesmas características e vantagens das ações ordinárias atualmente existentes, conforme artigo Quinto 
do Estatuto Social da Companhia, participando em igualdade de condições, a todos os benefícios, 
inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser aprovadas. A outra acionista 
ELUAL PARTICIPAÇÕES S.A. não se opôs ao aumento de capital ora subscrito, portanto renunciando ao 
seu respectivo direito de preferência. 7.4.1. Em consequência das deliberações acima, os acionistas 
aprovaram a alteração da redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a 
vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social é de 76.558.878,81 (setenta e seis 
milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e um 
centavos) dividido em 174.659.051 (cento e setenta e quatro milhões, seiscentas e cinquenta e 
nove mil, cinquenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 7.5. Por fim, os 
acionistas aprovaram a consolidação do Estatuto Social que fica arquivado na sede da Companhia, 
presente nesta ata como anexo. 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 pelas acionistas presentes e pelos integrantes da mesa da Assembleia Geral. 
Santo André, 29 de abril de 2022. MESA: Erik Brunno Augusto - Presidente. Deborah Victalino 
Ganzarolli de Almeida - Secretária. “ESTATUTO SOCIAL HOSPITAL SANTA HELENA S.A. CAPITULO 
I – DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO E PRAZO. ARTIGO PRIMEIRO – Sob a denominação 
social de HOSPITAL SANTA HELENA S.A. fica constituída uma Sociedade Anônima, que se regerá pelo 
disposto neste Estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. ARTIGO SEGUNDO –  
A Companhia tem sua sede e foro na cidade de Santo André, estado de São Paulo, na Rua Manoel Vaz, 
59, CEP 09015-410, podendo, a critério da Diretoria, abrir e encerrar estabelecimentos, sucursais, filiais, 
escritórios, depósitos, agências, postos de serviços ou subsidiárias em qualquer parte do território 
nacional ou estrangeiro e associar-se com terceiros, pessoas físicas ou jurídicas. ARTIGO TERCEIRO 
– A Companhia tem por objeto social a prestação de serviços médico-hospitalares, exames diagnósticos, 
terapias, análises clínicas, congêneres e atividades afins, correlatas e similares, podendo fazê-lo através 
de seus próprios meios ou por pessoas jurídicas especializadas em quaisquer das mencionadas 
prestações de serviços e detenção de ativos permanentes, bem como a atividade de estacionamento de 
veículos para usuários do próprio hospital. ARTIGO QUARTO – O prazo de duração da Companhia é 
indeterminado. CAPÍTULO II – DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES. ARTIGO QUINTO – O capital 
social é de R$ 76.558.878,81 (setenta e seis milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e 
setenta e oito reais e oitenta e um centavos) dividido em 174.659.051 (cento e setenta e quatro milhões, 
seiscentas e cinquenta e nove mil, cinquenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 
Parágrafo 1º - As ações da Companhia poderão ser representadas por cautelas ou títulos múltiplos, 
desdobrados, consoante a preferência de cada Acionista, sendo que a despesa de substituição dos títulos 
múltiplos ou das cautelas correrá por conta do Acionista, quando por ele solicitadas. Parágrafo 2º -  
As ações ou seus títulos representativos, serão assinados pelo Diretor Presidente. ARTIGO SEXTO -  
As ações poderão ser ordinárias e preferenciais e ambas poderão ser divididas em classes, consoante 
deliberações ulteriores da assembleia. ARTIGO SÉTIMO – A cada ação ordinária nominativa, corresponde 
1 (um) voto nas deliberações das Assembleias Gerais. ARTIGO OITAVO – Os acionistas terão preferência, 
em igualdade de condições e proporcionalmente às respectivas participações no capital social, à 
aquisição de ações da Companhia. A preferência incidirá em qualquer forma de cessão, transferência, 
alienação ou oneração, direta ou indireta, das ações e/ou direitos a elas inerente, bem como, na 
subscrição de novas ações do capital, conforme estabelecido nos parágrafos deste artigo. Parágrafo 1º 
- Caso terceiros venham a ingressar na Companhia, deverão, necessariamente, submeter-se ao presente 

Estatuto Social e a quaisquer acordos ou contratos celebrados pelos Acionistas da Companhia.  
Parágrafo 2º - As disposições deste artigo também aplicam-se, no que couber, ao direito de preferência 
em aumentos de capital da Companhia. ARTIGO NONO - Qualquer transferência de ações de emissão 
da Companhia ou de direitos de preferência, bem como qualquer transferência direta ou indireta de 
propriedade das mesmas, efetuadas em desacordo com as disposições do presente Estatuto Social, 
serão consideradas nulas e inoperantes em relação à Companhia, aos demais Acionistas e terceiros, de 
modo que, a Diretoria recusará o pedido de registro de quaisquer transferências em desacordo com o 
presente Estatuto Social. ARTIGO DÉCIMO – É vedado à Companhia ou a qualquer de seus Acionistas 
e/ou Diretores, gravar, conceder avais, fianças, ou de qualquer forma onerar, no todo ou em parte as 
ações desta sociedade. CAPÍTULO III – DA DIRETORIA. ARTIGO DÉCIMO PRIMEIRO – A Companhia 
será administrada por uma Diretoria. Parágrafo 1º - Os Diretores da Companhia estão dispensados de 
prestar caução para garantia de suas gestões. Parágrafo 2º - Findo o mandato, os administradores 
permanecerão em seus cargos até a investidura de seus sucessores. Os administradores serão investidos 
em seus cargos mediante assinatura do termo de posse a ser lavrado em livro próprio, observadas as 
disposições legais. ARTIGO DÉCIMO SEGUNDO – A Assembleia Geral fixará anualmente o montante 
global da remuneração dos Diretores da Companhia, cabendo ao Diretor Presidente estabelecer o 
respectivo rateio. ARTIGO DÉCIMO TERCEIRO – A Diretoria é o órgão executivo da Companhia, 
cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular da sociedade, tendo poderes para praticar todos e 
quaisquer atos relativos aos fins sociais, exceto aqueles que por Lei ou pelo presente Estatuto Social 
sejam de competência de outro órgão ou dependam de prévia aprovação deste. Parágrafo 1º -  
A Companhia será representada da seguinte forma: a) por quaisquer 2 (dois) Diretores, em conjunto; b) 
por qualquer Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com poderes específicos; c) por 02 (dois) 
procuradores com poderes específicos, em conjunto; e d) por 01 (um) procurador nos mandatos com 
cláusula “ad judicia”, bem como naqueles que demandem poderes específicos por exigência legal ou a 
critério da Companhia. Parágrafo 2º - As procurações serão sempre outorgadas em nome da Companhia 
por quaisquer dois Diretores em conjunto. As procurações outorgadas pela Companhia mencionarão 
expressamente os poderes conferidos e deverão conter um período de validade limitado, não superior a 
12 (doze) meses, com exceção daquelas para fins judiciais, que poderão ter prazo indeterminado. 
ARTIGO DÉCIMO QUARTO – A Diretoria será composta de no mínimo 2 (dois) e no máximo 8 (oito) 
Diretores, Acionistas ou não, residentes no país, eleitos pela Assembleia, para mandato de 2 (dois) anos, 
sendo permitida a reeleição. Os Diretores eleitos receberão as seguintes designações: um será Diretor 
Presidente, um será Diretor Vice-Presidente e os demais, se houver, serão Diretores sem designação 
específica. Parágrafo 1º - O Diretor Presidente poderá exercer cumulativamente outras Diretorias. 
Parágrafo 2º - Nas ausências ou impedimentos temporários do Diretor Presidente, este será substituído 
pelo Diretor Vice-Presidente. Parágrafo 3º - Ocorrendo ausência ou impedimento definitivo, incluindo 
morte, incapacidade ou renúncia, de qualquer Diretor, inclusive Diretor Presidente, a Diretoria reunir-se-á, 
no máximo, em 10 (dez) dias após a ocorrência da ausência ou impedimento, para escolher substituto, 
podendo, no entanto, com exceção do cargo de Diretor Presidente, optar por deixar o cargo vago, desde 
que esteja atendido o número mínimo de Diretores estabelecido no “caput” do presente artigo.  
ARTIGO DÉCIMO QUINTO – A Diretoria reunir-se-á ordinariamente, na forma da lei, e extraordinariamente, 
sempre que necessário, mediante convocação de seu Diretor Presidente ou de seu Diretor Vice-
Presidente ou ainda de quaisquer 2 (dois) Diretores. Parágrafo 1º - As reuniões ordinárias da Diretoria 
poderão ser dispensadas mediante a expressa concordância de todos os Diretores em exercício. 
Parágrafo 2º- Para que a reunião possa se realizar, e validamente deliberar, é necessária a presença de, 
pelo menos, a maioria dos Diretores em exercício. Parágrafo 3°- As reuniões da Diretoria serão lavradas 
em livro próprio e as deliberações serão aprovadas por maioria absoluta de votos dos Diretores. 
CAPÍTULO IV - DAS ASSEMBLEIAS GERAIS. ARTIGO DÉCIMO SEXTO – Competem às Assembleias 
Gerais as atribuições que lhe são conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social. ARTIGO DÉCIMO 
SÉTIMO – As Assembleias Gerais realizar-se-ão, ordinariamente, na forma da Lei e, extraordinariamente, 
sempre que o exigirem os interesses sociais, sendo permitida a realização simultânea de Assembleias 
Gerais Ordinárias e Extraordinárias. Parágrafo Único - Os anúncios de convocação, publicadas na forma 
e nos termos da lei, conterão, além do local, data e hora da Assembleia Geral, a ordem do dia explicitada 
e, no caso de reforma do Estatuto, a indicação da matéria. ARTIGO DÉCIMO OITAVO – As Assembleias 
Gerais serão convocadas pelo Diretor Presidente e instalar-se-ão, em primeira convocação, exceto nos 
casos em que maior quórum for determinado por Lei, com a presença de Acionistas representando, no 
mínimo 40% (quarenta por cento) do capital social com direito a voto, e com qualquer número, em 
segunda convocação. As deliberações, exceto nos casos previstos em Lei ou neste Estatuto Social ou em 
Acordo de Acionistas devidamente arquivado na sede da Companhia, serão tomadas pelos votos de 
acionistas representando a maioria absoluta dos presentes. Parágrafo 1º - As Assembleias Gerais serão 
instaladas e presididas pelo Diretor Presidente ou, na sua ausência, por acionista escolhido por maioria 
absoluta dos presentes. Ao Presidente da Assembleia caberá a escolha de um secretário. Parágrafo 2º 
- Os Acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por procuradores, constituídos a 
menos de um ano, mediante procuração com poderes específicos, que ficará arquivada na sede da 
Companhia. CAPÍTULO V – DO CONSELHO FISCAL. ARTIGO DÉCIMO NONO - A Companhia terá um 
Conselho Fiscal que somente será instalado quando solicitado por Acionistas, na forma prescrita em Lei. 
Parágrafo 1° - O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, será composto por, no mínimo 3 (três) e, 
no máximo 5 (cinco) Conselheiros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos pela 
Assembleia Geral. Parágrafo 2° - O funcionamento, a remuneração, competência, os deveres e as 
responsabilidades dos Conselheiros obedecerão ao disposto na legislação em vigor. CAPÍTULO VI – DO 
EXERCÍCIO SOCIAL DOS LUCROS E SUA DISTRIBUIÇÃO. ARTIGO VIGÉSIMO - O exercício iniciar-
se-á em 1º de janeiro e encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício, serão 
elaboradas as demonstrações financeiras da Companhia, com observância às disposições legais 
vigentes. As demonstrações financeiras serão apresentadas à Assembleia Geral, juntamente com a 
proposta de destinação do lucro líquido do exercício, observado o disposto em Lei e no presente Estatuto 
Social. Parágrafo 1º - Por proposta da Diretoria, aprovada pelos acionistas, em face dos resultados 
apurados no balanço Patrimonial referido no caput deste artigo, poderão ser distribuídos dividendos 
intermediários. Parágrafo 2º - Por proposta da Diretoria aprovada pelos acionistas, em face dos 
resultados apurados no balanço Patrimonial referido no caput deste artigo, poderão ser distribuídos à 
conta de lucros acumulados ou de reserva e lucros existentes no último balanço anual ou semestral, 
observadas as disposições legais. Parágrafo 3º - Os dividendos não reclamados no prazo legal serão 
depositados na tesouraria da Companhia. CAPÍTULO VII - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO.  
ARTIGO VIGÉSIMO PRIMEIRO – A Companhia será dissolvida ou entrará em liquidação nos casos 
previstos em Lei, por deliberação da Assembleia Geral. Compete à Assembleia Geral estabelecer a forma 
da liquidação e nomear o liquidante e o Conselho Fiscal, que deverão funcionar no período de liquidação, 
fixando seus poderes e estabelecendo suas remunerações conforme previsto em Lei. CAPÍTULO VIII – 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. ARTIGO VIGÉSIMO SEGUNDO – Os casos omissos ou duvidosos neste 
Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral, a eles aplicando-se as disposições legais 
vigentes.” JUCESP 255.012/22-6, em 20/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Três perguntas: La Decora, uma startup de projetos de decoração
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Gabriela Accorsi, 
COO e cofunda-

dora da La Decora, sobre a 
startup de projetos de deco-
ração de interiores.

O que faz a La Decora?
A La Decora é uma star-

tup de projetos de decora-
ção feitos de uma maneira 
automatizada. Nossos pro-
jetos são feitos por arqui-
tetos e designers de interio-
res, sendo que a diferença 
é que nós desenvolvemos 
uma tecnologia que facilita 
a captação dos dados dos 
clientes, ou seja, o que ele 
quer e precisa para aque-
le espaço. Essa tecnologia 
condensa os dados e faz 
com que a sua entrega para 
a equipe seja feita de uma 
maneira muito clara.

Por mais que a sensibi-
lidade do profissional seja 
muito valorizada e necessá-
ria para o desenvolvimento 
do projeto, o que fazemos 
é cortar tempo de decisão 
sobre aspectos onde não se 
precisa dessa sensibilidade. 
Eu consigo entender atra-
vés da plataforma que toda 
vez que indicamos a mesa 
“x”, nós podemos indicar a 
cadeira “y”, já que, normal-
mente, os clientes aceitam e 
gostam dessa composição. 
Dessa forma, o arquiteto 
não precisa gastar tempo 
analisando isso, pois já te-
mos a análise desses dados.

Nós não somos um ma-
rketplace de arquitetos e 
designers de interiores. A 
La Decora vende serviço. 
Quando um cliente compra 
um serviço, ele está com-
prando uma promessa, pois 
não sabe o que vai receber. 

Se a pessoa compra o pro-
jeto de um quarto, ela pre-
cisa entender que ele vai ser 
feito de acordo com as suas 
expectativas. Para que pos-
samos fazer isso, eu e meus 
sócios vimos que tínhamos 
que desenvolver os projetos 
internamente. Por isso, to-
dos os nossos profissionais 
são CLT.

A tecnologia é muito 
mais visível para o lado de 
dentro do que para o lado 
de fora. Para o lado de fo-
ra, o cliente vai responder 
um questionário e colocar 
algumas imagens do que 
ele gosta. Todo esse pro-
cesso de coleta é baseado 
na minha experiência de 
anos fazendo projetos de 
decoração de alto padrão 
em Balneário Camboriú. 
Como eu tinha um brie-
fing muito extenso, através 
do qual eu sentava com o 
cliente e fazia milhares de 
perguntas, eu percebi com 
o tempo que quanto mais 
perguntas eu fazia, e quanto 
mais específica eu era, mais 
eu entendia aquele cliente e 
menos eu precisava revisar 
aquele projeto.

Respondido o questioná-
rio, as informações vêm pa-
ra a minha equipe para que 
os dados possam ser anali-
sados, e o projeto, desen-
volvido. Uma vez pronto, o 
cliente vai recebê-lo dentro 
da plataforma e poderá con-
versar com um dos nossos 
designers, através do chat, 
para tirar dúvidas e pedir 
substituições. Por exemplo, 
se o cliente não gostou de 
um sofá, o designer vai en-
tender o motivo para lhe in-
dicar outra opção. O cliente 
tem direito a duas rodadas 
de revisões, sendo que no 
final da jornada, nós lhe en-

tregamos o caderno técnico 
com todas as informações 
do projeto. No decorrer 
desse processo, o projeto 
passa por cinco setores de 
qualidade para sabermos se 
ele está fazendo sentido.

Como surgiu o concei-
to da La Decora?

O conceito foi criado do 
zero. Quando nós criamos 
a La Decora em 2016, nós 
achávamos que ela era um 
escritório de arquitetura 
que tinha um site para ven-
der projetos online. Isso foi 
muito engraçado pois não 
nos víamos como uma star-
tup até 2018.

Eu fechava uma média 
de 18 grandes projetos ao 
ano, sendo que em 2016 eu 
fechei apenas um. Foi quan-
do eu conversei com a Lú, 
minha sócia, sobre uma ma-
neira de cobrarmos muito 
mais barato por um proje-
to. Dessa forma, em vez de 
vendermos um projeto de 
R$ 20 mil, nós venderíamos 
20 projetos de R$ 1 mil, já 
que é mais fácil encontrar 
20 pessoas dispostas a gas-
tar R$ 1 mil do que uma 
pessoa disposta a gastar R$ 
20 mil num projeto de de-
coração.

No início, nós acháva-
mos que para fazermos os 
projetos mais baratos, eles 
tinham que ser simples, mas 
com o tempo, nós entende-
mos que a questão era fazê-
-los mais rápido.

A minha sociedade com 
a Lú (Luciana Mendes) 
sempre teve uma carac-
terística: ela sonha, eu ra-
cionalizo. Quando ela me 
disse para nós fazermos 
um “Frankenstein” da de-
coração, onde a pessoa fa-
lasse o que precisava, nós 

misturássemos as ideias e 
entregássemos o projeto, 
minha cabeça já começou a 
pensar em como fazer isso. 
Foi assim que surgiu a ideia 
de fazermos o algoritmo 
que mostrasse aos clientes o 
que, possivelmente, eles iam 
querer, e nos devolvesse as 
informações para que pu-
déssemos fazer os projetos 
cada vez mais rápidos.

Em 2020, o Guilherme 
Hathy, nosso outro sócio 
que é estatístico, entrou na 
empresa. Com ele, nós co-
meçamos a coletar dados 
muito específicos de mais 
de dois mil e quinhentos 
clientes, como, por exem-
plo, se eles preferiam gela-
deiras de inox ou branca. 
Com esses dados, hoje nós 
conseguimos fazer os pro-
jetos baseados em estatísti-
cas.

Com o cruzamento das 
informações do que os 
clientes pediram no início 
do projeto com as infor-
mações do que foi indicado 
no final, nós temos algu-
mas surpresas, como todo 
mundo odeia a cor amarela. 
Ninguém quer amarelo em 
casa. Eu achava que todo 
mundo queria azul, mas a 
primeira opção é nenhuma 
cor, a segunda é neutro, e a 
terceira é verde. Com isso, 
nós começamos a entender 
o comportamento das pes-
soas com relação à decora-
ção.

Como uma startup de 
decoração foi recebida 
pelos investidores?

Nós temos uma startup 
que flutua entre construte-
ch e proptech. Até então, 
todos os nossos concorren-
tes que vendiam projetos 
de decoração eram marke-

tplaces. Esse movimento 
de não ser um marketplace 
foi muito ousado da minha 
parte e da parte da Lú, pois 
muitas vezes nos colocaram 
contra a parede nos dizen-
do “virem um marketplace, 
pois é mais rápido e mais 
escalável”. O ponto é que 
nós estávamos dispostas a 
esperar mais tempo e gas-
tarmos mais dinheiro jus-
tamente para não sermos 
um marketplace, e sim uma 
empresa que usa tecnologia 
para fazer a nossa solução.

Quando chegou o mo-
mento de buscarmos inves-
timento, muitos dos nossos 
concorrentes já haviam sido 
investidos, sendo que mui-
tos deles não deram certo 
por serem marketplaces. 
Detalhe: os marketplaces 
americanos nos quais eles 
se basearam também não 

deram.
Terceirizar a produção 

de projetos não resolve o 
problema da velocidade da 
sua produção. Você não 
chega no core da dor. Só 
está cobrando barato para 
fazer um projeto acessível 
e passando pouco dinhei-
ro para o arquiteto que vai 
desenvolvê-lo, ficando com 
pouco dinheiro para captar 
clientes. Dessa forma, não 
se sai do lugar.

Quando chegou a hora 
do nosso investimento, nós 
fechamos com um fundo de 
venture capital e uma em-
presa que trabalha no setor 
de dados, ambos voltados 
para construção. Para eles, 
ficou muito claro a nossa 
proposta de suar e se estres-
sar mais, mas desenvolver 
algo que fizesse sentido no 
longo prazo.

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

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 24 de janeiro de 2022
1. Data, Hora e Local: Às 10:00 horas do dia 24 de janeiro de 2022, 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: Dispensada a convocação prévia, de acordo com o parágrafo 
4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. 3. Presença: Compareceram os acionistas representando a 
totalidade do capital social subscrito da Companhia. 4. Mesa: Presidente: Erik Brunno Augusto; e 
Secretária: Fernanda Moreira Sampaio De Franco. 5. Ordem do Dia: 5.1. Registrar a renúncia de 
Diretor da Companhia; 5.2. Deliberar sobre a eleição de novos membros da Diretoria da Companhia; 
5.3. Deliberar sobre novo aumento do capital social da Companhia e a consequente alteração do caput 
do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e 5.4. Consolidar o Estatuto Social da Companhia.  
6. Deliberações tomadas por unanimidade: 6.1. Foi recebida e registrada a renúncia da Sr. ª Letícia 
Leite Fernandes Augusto Rosas ao cargo de Diretora Vice Presidente, conforme termo de renúncia 
presente nesta ata como Anexo I. 6.2. Em razão da renúncia registrada acima, foram aprovadas 
as eleições dos Srs. Ronaldo Elchemr Kalaf, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de 
identidade n° 91507, expedida pelo CRM/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 105.169.108-76 e Marcelo 
Alexandre Piccione, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade n° 
4.643.380, expedida pelo SESP/PR, inscrito no CPF/ME sob nº 752.149.119-04, ambos com endereço 
comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 
105, Torre B, Empreendimento EZ Towers, Vila São Francisco, CEP 04711-904 aos cargos de Diretor 
Vice Presidente e Diretor sem Designação Específica da Companhia. Os diretores são eleitos para 
o exercício de um mandato unificado até 30/11/2022 a partir desta data, conforme Estatuto Social 
da Companhia. Conforme termos de posse presentes nesta ata como Anexo II e III, o Diretor Vice 
Presidente e o Diretor sem Designação Específica, 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) 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 Presidente - 
Erik Brunno Augusto. Diretora Vice-Presidente – Ronaldo Elchemr Kalaf. Diretor sem Designação 
Específica - Marcelo Alexandre Piccione. 6.3. Foi aprovado o aumento do capital social da Companhia 
no valor total de R$ 21.250.000,00 (vinte e um milhões, duzentos e cinquenta mil reais), passando o 
capital social de R$ 50.628.878,81 (cinquenta milhões, seiscentos e vinte e oito mil, oitocentos e setenta 
e oito reais e oitenta e um centavos) para R$ 71.878.878,81 (setenta e um milhões, oitocentos e setenta 
e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos), mediante a emissão de 91.532.659 
(noventa e um milhões, quinhentos e trinta e dois mil, seiscentas e cinquenta e nove) novas ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,2321575727 por ação, 
na forma do §1º, inciso II, do art. 170 da Lei 6.404/76. As ações emitidas em função do futuro aumento 
do capital também são subscritas e integralizadas pela acionista ESHO, mediante capitalização de 
adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC), detido pela acionista ESHO contra a Companhia. 
As novas ações terão as mesmas características e vantagens das ações ordinárias atualmente 
existentes, conforme artigo Quinto do Estatuto Social da Companhia, participando em igualdade de 
condições, a todos os benefícios, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital que 
vierem a ser aprovadas. A outra acionista ELUAL PARTICIPAÇÕES S.A. não se opôs ao aumento 
de capital ora subscrito, portanto renunciando ao seu respectivo direito de preferência. 6.4.1. Em 
consequência das deliberações acima, os acionistas aprovaram a alteração da redação do caput do 
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 
5º - O capital social é de R$ 71.878.878,81 (setenta e um milhões, oitocentos e setenta e oito 
mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos) dividido em 150.976.458 (cento 
e cinquenta milhões, novecentas e setenta e seis mil, quatrocentas e cinquenta e oito) ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 6.5. Por fim, os acionistas aprovaram a consolidação 
do Estatuto Social que fica arquivado na sede da Companhia, presente nesta ata como anexo.  
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. Santo André, 
24 de janeiro de 2022. MESA: Erik Brunno Augusto - Presidente. Fernanda Moreira Sampaio De 
Franco - Secretária. JUCESP 85.752/22-8, em 10/02/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de junho de 2022
1. Data, Hora e Local: Às 09:00 horas do dia 30 de junho de 2022, 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: Dispensada a convocação prévia, de acordo com o 
parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. 3. Presença: Compareceram os acionistas representantes 
de 100% do capital social da Companhia. 4. Mesa: Presidente: Ronaldo Elchemr Kalaf; Secretária: 
Carolina de Molla Lorenzatto. 5. Ordem do Dia: 5.1. Rerratificar (i) a Ata de Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária realizada em 29 de abril de 2022, em que consta equivocadamente que o número de ações 
da Companhia é de 14.077.871, quando deveria constar 14.077.918, e (ii) o Artigo Quinto do Estatuto 
Social anexo à Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de abril de 2022, em 
que consta equivocadamente que o número de ações da Companhia é de 14.077.871, quando deveria 
constar 14.077.918; 5.2. Deliberar sobre novo aumento do capital social da Companhia; 5.3. Deliberar 
sobre a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e 5.4. Consolidar o Estatuto Social da 
Companhia. 6. Deliberações: 6.1. Foi aprovada a rerratificação (i) da Ata de Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária realizada em 29 de abril de 2022, onde consta equivocadamente que o número de ações 
da Companhia é de 14.077.871, quando deveria constar 14.077.918; e (ii) do Artigo Quinto do Estatuto 
Social anexo à Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de abril de 2022, como 
Anexo II, onde consta equivocadamente que o número de ações da Companhia é de 14.077.871, quando 
deveria constar 14.077.918; 6.2. Foi aprovado o aumento do capital social da Companhia, passando 
de R$ 619.357.521,28 (seiscentos e dezenove milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, quinhentos 
e vinte e um reais e vinte e oito centavos) para R$ 625.327.521,28 (seiscentos e vinte e cinco milhões, 
trezentos e vinte e sete mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos), com um aumento efetivo, 
portanto, de R$ 5.970.000,00 (cinco milhões, novecentos e setenta mil reais), representado pela emissão 
de 114.090 (cento e quatorze mil e noventa) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
em tudo idênticas às anteriormente existentes, pelo preço de emissão de R$ 52,3272729042746 por 
ação, na forma do art. 170, §1º, II, da Lei n° 6.404/76. As ações emitidas em função do aumento do capital 
ora aprovado foram totalmente subscritas e integralizadas pela acionista AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA 
INTERNACIONAL S.A. (“AMIL”), nos termos do Boletim de Subscrição que consta no Anexo I a esta ata, 
com a renúncia da outra acionista da Companhia ao seu direito de preferência. As novas ações terão as 
mesmas características e vantagens das ações ordinárias atualmente existentes, conforme artigo 5º do 
Estatuto Social da Companhia, participando em igualdade de condições, a todos os benefícios, inclusive 
a dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser aprovadas. 7.4.1. Em consequência 
da deliberação acima, os acionistas aprovaram a alteração da redação do caput do artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: “ARTIGO QUINTO – O capital 
social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 625.327.521,28 (seiscentos e vinte e cinco milhões, 
trezentos e vinte e sete mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos), dividido em 14.192.008 
(quatorze milhões, cento e noventa e duas mil e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 
7.5. Foi aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que figura anexo a esta ata como 
Anexo II. 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 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, 30 de junho de 2022. 
MESA: Ronaldo Elchemr Kalaf - Presidente. Carolina de Molla Lorenzatto - Secretária. 
Anexo II - ESTATUTO SOCIAL. CAPITULO I – DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO E PRAZO. 
ARTIGO PRIMEIRO – Sob a denominação social de SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. fica 
constituída uma Sociedade Anônima, que se regerá pelo disposto neste Estatuto e pelas disposições le-
gais que lhe forem aplicáveis. ARTIGO SEGUNDO – A Companhia tem sua sede e foro na Rua Bering, nº 
114, São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, podendo, a critério da Diretoria, abrir e encerrar es-
tabelecimentos, sucursais, filiais, escritórios, depósitos, agências, postos de serviços ou subsidiárias em 
qualquer parte do território nacional ou estrangeiro e associar-se com terceiros, pessoas físicas ou jurídi-
cas. ARTIGO TERCEIRO – A Companhia, como operadora de Planos Médicos, tem por objeto social a 
prestação de atividades de atenção ambulatorial, de atendimento hospitalar, de atendimento a urgências 
e emergências, de serviços de complementação diagnóstica-terapêutica, bem como de outros profissio-
nais da área da saúde e outras atividades de atenção à saúde, através de convênios para assistência 
médico-hospitalar e odontológico às pessoas jurídicas e/ou físicas, atividades afins, correlatas e similares, 
podendo fazê-lo através de seus próprios meios ou por pessoas jurídicas especializadas em quaisquer 
das diversas mencionadas prestações de serviços, e detenção de ativos permanentes de outras socieda-
des na qualidade de acionista ou quotista. ARTIGO QUARTO – O prazo de duração da Companhia é in-
determinado. CAPÍTULO II – DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES. ARTIGO QUINTO – O capital social, 
totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 625.327.521,28 (seiscentos e vinte e cinco milhões, trezen-
tos e vinte e sete mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos), dividido em 14.192.008 (qua-
torze milhões, cento e noventa e duas mil e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. § 1º 
- As ações da Companhia poderão ser representadas por cautelas ou títulos múltiplos, desdobráveis, 
consoante a preferência de cada Acionista, sendo que a despesa de substituição dos títulos múltiplos ou 
das cautelas correrá por conta do Acionista, quando por ele solicitadas. § 2º - As ações ou seus títulos re-
presentativos, serão assinados por 2 (dois) Diretores, sendo necessariamente um deles o Presidente. § 3º 
- A companhia poderá emitir partes beneficiárias, na forma disposta neste estatuto. ARTIGO SEXTO - As 
ações poderão ser ordinárias e preferenciais e ambas poderão ser divididas em classes, consoante deli-
berações ulteriores da assembleia. § 1º - As Ações Ordinárias, conferem a seus titulares, mediante ao 
capital por elas representado, o status de Acionista da Companhia, o direito a voto nas deliberações gerais 
e outros direitos estabelecidos por Lei. § 2º - As Ações Preferenciais, por sua vez, não dão direito de voto 
aos seus titulares, mas asseguram uma ou mais das seguintes preferências: a) prioridade no reembolso 
de capital sem prêmio em caso de liquidação da companhia; b) participação, sem restrição no aumento de 
capital decorrente da capitalização de reservas; c) de comparecer em assembleias gerais e discutir a 
matéria submetida a votação. § 3º - Na hipótese do falecimento, impedimento permanente, interdição ou 
qualquer outra forma de desqualificação judicial de Acionistas que detenham ações ordinárias, estas, 
automaticamente, serão convertidas em ações preferenciais que dão prioridade no reembolso de capital 
sem prêmio em caso de liquidação da companhia; asseguram participação, sem restrição, no aumento de 
capital decorrente da capitalização de reservas e garantem o comparecimento nas assembleias gerais da 
companhia, inclusive conferindo-lhes o direito de voz, para discutir a matéria submetida a votação. § 4º - 
Na hipótese de cessão, transferência, alienação, direta ou indireta, das ações ordinárias e/ou direitos a 
elas inerentes, estas, também, serão, automaticamente, convertidas em ações preferenciais que dão 
prioridade no reembolso de capital sem prêmio em caso de liquidação da companhia; asseguram partici-
pação, sem restrição, no aumento de capital decorrente da capitalização de reservas e garantem o com-
parecimento nas assembleias gerais da companhia, inclusive conferindo-lhes o direito de voz, para discu-
tir a matéria submetida a votação. § 5º - O disposto no § 4º supra não se aplica se a cessão, transferência, 
alienação, direta ou indireta, das ações ordinárias e/ou direitos a elas inerentes implicar na transferência 
do controle da companhia para terceiros, isto é, se foram transacionados valores mobiliários que repre-
sentem mais de 50% (cinquenta por cento) das ações ordinárias. § 6º - Caso os acionistas pessoas físicas 
que detenham ações ordinárias venham conferir as retro mencionadas ações para pessoas jurídicas, os 
poderes políticos inerentes à respectiva espécie de ação não perderão seus efeitos, tampouco haverá 
conversão das mesmas em ações preferenciais, desde que o controle direto e indireto da pessoa jurídica 
que recebeu os valores mobiliários permaneça com os atuais acionistas pessoas físicas, ou seja, conti-
nuem eles detendo, isolada ou conjuntamente, mais de 50% (cinquenta por cento) do capital social votan-
te da retro mencionada pessoa jurídica. § 7º - Para constatação de que o controle direto e indireto da 
pessoa jurídica que recebeu os valores mobiliários permanece com o atual acionista pessoa física, ou 
seja, continuem eles detendo, isolada ou conjuntamente, mais de 50% (cinquenta por cento) do capital 
social votante da retro mencionada pessoa jurídica, nas assembleias gerais da companhia o representan-
te legal da acionista pessoa jurídica deverá apresentar à mesa (Presidente e secretário da assembléia), 
além da última alteração contratual/estatutária registrada na Junta Comercial, certidão de breve relato 
expedida, no máximo, nos 30 (trinta) dias anteriores à reunião assemblear. Sem a apresentação de tal 
documentação não será permitido que a acionista vote as matérias objeto de deliberação no conclave e, 
se com a análise dos atos societários retro referidos verificar-se a cessão, transferência, alienação, direta 
ou indireta, do controle da pessoa jurídica, aplica-se, automaticamente, o disposto no § 4º deste artigo. § 
8º - Na hipótese do falecimento, impedimento permanente, interdição ou qualquer outra forma de desqua-
lificação judicial do controlador da pessoa jurídica que detenha ações ordinárias dessa companhia, enten-
dido este como aquele que possui mais de 50% (cinquenta por cento) do capital social votante da retro 
mencionada pessoa jurídica, para evitar que o percentual de ações preferenciais supere o limite máximo 
admitido na legislação, apenas metade das ações ordinárias que pertenciam ao retro falado acionista ou 
grupo de acionistas será convertida em ações preferenciais. Não obstante, para que se faça o acerto das 
participações acionárias, deverá ser convocada, nos 30 (trinta) dias subsequentes ao evento, assembleia 
geral para deliberar sobre a questão. § 9º - A ação é indivisível em relação à sociedade. Quando a ação 
pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do con-
domínio.  § 10º - A sociedade deverá realizar, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do pedido do acionista, 
os atos de registro, averbações ou transferências de ações, bem como emissão de novos certificados, 
podendo cobrar preço não excedente ao do respectivo custo. CAPÍTULO III – DO DIREITO DE PREFE-
RÊNCIA. ARTIGO SÉTIMO – O Direito de preferência na aquisição das ações da Companhia, que incidi-
rá em qualquer forma de cessão, transferência, alienação ou oneração, direta ou indireta, das ações e/ou 
direitos a elas inerentes, bem como, na subscrição de novas ações do capital, será exercido primeiramen-
te pela própria Companhia, conforme estabelecido nos parágrafos deste artigo, que poderá adquirir as 
respectivas ações, e, não havendo interesse dessa, posteriormente, pelos acionistas. § 1º - Na hipótese 
de qualquer dos Acionistas desejar alienar, a terceiros ou a outro acionista, parte ou a totalidade de sua 
participação acionária na Companhia e/ou os direitos que detém em função da referida participação, de-
verá primeiramente, notificar por escrito a Companhia, sendo que a “Notificação de Oferta” deverá, obri-
gatoriamente, especificar: a) quantidade de ações ofertadas, o percentual do capital social da Companhia 
por estas representado; b) os termos, o preço e as demais condições de pagamento, c) a qualificação 
completa do potencial interessado, se houver, e, se for pessoa jurídica, a composição de seu capital social. 
§ 2º – A Companhia terá prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da notificação de oferta, 
para manifestar-se por escrito sobre sua intenção em exercer o direito de preferência. § 3º - Fica desde já 
estabelecido que a falta de manifestação acerca da “Notificação de Oferta”, dentro do prazo acima esta-
belecido, presume para todos os efeitos, renúncia pela companhia irrevogável e irretratável ao exercício 
do direito de preferência ora estabelecido. § 4º – Caso confirme a sua intenção de adquirir as ações ofer-
tadas, a Companhia terá um prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da aceitação, para exercer seu di-
reito de preferência, firmando contrato de cessão, de acordo com o que tiver estipulado na “Notificação de 
Oferta”. Nesta ocasião, serão transferidas à Companhia as ações adquiridas para ulteriormente serem 
redistribuídas a todos os acionistas, proporcionalmente ao capital social de cada um na companhia, de 
forma a propiciar a manutenção dos percentuais do Capital Social existente. § 5º - Caso a Companhia 
decline do direito de exercer a preferência, o acionista que desejar alienar, a terceiros ou a outro acionista, 
parte ou a totalidade de sua participação acionária na Companhia e/ou os direitos que detém em função 
da referida participação, deverá notificar por escrito os demais acionistas, nos moldes estabelecidos no 
parágrafo 1º. § 6º - Se pelo menos um dos acionistas manifestar interesse na aquisição das ações oferta-
das, esse terá prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da ciência inequívoca de que não existem outros 
interessados, para exercer seu direito de preferência, firmando contrato de cessão, de acordo com o que 
tiver estipulado na “Notificação De Oferta”. Nesta ocasião, serão transferidas ao aceitante as ações que 
tiver adquirido. § 7º - Caso a Companhia decline do direito de exercer a preferência e todos os acionistas 
tenham interesse na aquisição das ações ofertadas, as mesmas serão adquiridas por todos, proporcional-
mente ao capital social de cada um na companhia, de forma a propiciar a manutenção dos percentuais do 
Capital Social existente. O mesmo se dará se apenas alguns dos acionistas se interessarem pela aquisi-
ção, explica-se: se, por exemplo, forem dois os interessados na aquisição das ações e tiverem participa-
ção idêntica na sociedade, serão elas divididas de forma equânime; se, ao revés, um detiver maior parti-
cipação no capital social do que o outro, a aquisição respeitará a proporção. § 8º – As ações em relação as 
quais não for exercido o direito de preferência pela Companhia, ou ainda, aquelas sobre as quais tenha 
sido exercido o direito de preferência, sem o pagamento do preço no prazo estipulado na Notificação de 
Oferta (“as sobras”), deverão ser ofertadas no prazo de 10 (dez) dias contados do término do prazo esta-
belecido nos Parágrafos 4º e 5º acima, por escrito, aos acionistas que tiverem manifestado o seu interesse 
na aquisição das referidas sobras. Neste caso, os Acionistas interessados deverão manifestar sua aceita-
ção, em caráter irrevogável, também por escrito, especificando a parcela das sobras que pretendem ad-
quirir, no prazo de 10 (dez) dias. § 9º - Os acionistas que confirmarem sua intenção de adquirir as “sobras” 
ofertadas, terão prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da ciência inequívoca da aceitação, para 
exercer seu direito de preferência, efetuando o pagamento do preço, ou parcela deste, de acordo com o 
que tiver estipulado na “Notificação De Oferta”. Nesta ocasião, serão transferidas ao aceitante as ações 
que tiver adquirido. § 10º - Caso a Companhia e os acionistas declinem do direito de exercer a preferência, 
as ações poderão, nas condições ofertadas, ser alienadas ao terceiro interessado. § 11° - Caso o terceiro 

venha a ingressar na Companhia, deverá, necessariamente, submeter-se ao presente Estatuto Social e a 
quaisquer acordos ou contratos celebrados pelos acionistas da Companhia. § 12º - As disposições deste 
artigo também aplicam-se “mutatis mutandis” ao direito de preferência em aumentos de capital da Com-
panhia. ARTIGO OITAVO - Qualquer transferência de ações de emissão da Companhia ou de direitos de 
preferência, bem como qualquer transferência direta ou indireta de propriedade das mesmas, efetuadas 
em desacordo com as disposições do presente Estatuto Social, serão consideradas nulas e inoperantes 
em relação à Companhia, aos demais Acionistas e terceiros, de modo que, a Diretoria recusará o pedido 
de registro de quaisquer transferências em desacordo com o presente Estatuto Social, facultando, ainda, 
na inércia da Diretoria, qualquer outro acionista impugnar e impedir o ato e, sendo esse realizado, a des-
peito da impugnação, será ele nulo e ocasionará a responsabilização do Diretor pelos prejuízos que oca-
sionar com tal omissão. ARTIGO NONO – É vedado à Companhia ou a qualquer de seus Acionistas e/ou 
Diretores, gravar, conceder avais, fianças, ou de qualquer forma onerar e empenhar as ações desta socie-
dade, a terceiros, tampouco serem as mesmas penhoradas por credores dos acionistas, no todo ou em 
parte, salvo se tal ato for de interesse direto da companhia, devidamente formalizado através de ata de 
reunião de diretoria apontando o ônus, ratificada pelo Conselho de Administração, se esse estiver em 
funcionamento. CAPÍTULO IV – ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO. ARTIGO DÉCIMO - A Companhia 
poderá ter os seguintes órgãos de administração: Conselho de Administração e Diretoria. Parágrafo 1º - O 
Conselho de Administração é órgão de deliberação colegiada sendo a representação da Companhia pri-
vativa da Diretoria. Parágrafo 2º – Os administradores da Companhia estão dispensados de prestar 
caução para a garantia de suas gestões. Parágrafo 3º – É expressamente vedado, e será nulo de pleno 
Direito, o ato praticado por qualquer Administrador, procurador ou funcionário da Companhia, que envolva 
em obrigações relativas a negócios e operações estranhas ao objeto social, sem prejuízo da responsabi-
lidade civil ou criminal, se for o caso, que estará sujeito o infrator deste dispositivo. ARTIGO DÉCIMO 
PRIMEIRO – A Assembleia Geral fixará anualmente o montante global da remuneração dos administrado-
res da Companhia. Parágrafo 1º - Na eventualidade de ausência ou impedimento definitivo, incluindo 
morte, incapacidade ou renúncia de algum membro do Conselho de Administração, se esse estiver insta-
lado, ou da Diretoria, se somente esse órgão estiver em funcionamento, que não do Presidente, o órgão 
funcionará com os demais membros até a próxima assembleia geral da companhia, oportunidade na qual 
deverá ser eleito substituto cujo mandato será pelo prazo que remanescer. Parágrafo 2º - Ocorrendo au-
sência ou impedimento definitivo, incluindo morte, incapacidade ou renúncia do Presidente do Conselho, 
se esse estiver instalado, ou do Diretor Presidente, se somente existir Diretoria, este será substituído, 
temporariamente, pelo Vice-Presidente, devendo ser convocada uma Assembleia Geral, dentro de, no 
máximo, 30 (trinta) dias; para eleger, por maioria de votos, o substituto, que permanecerá no cargo até o 
fim do mandato do Presidente impedido ou ausente em definitivo. CAPÍTULO V - CONSELHO DE ADMI-
NISTRAÇÃO. ARTIGO DÉCIMO SEGUNDO - O Conselho de Administração, se existir, tem função pri-
mordial de estabelecer as diretrizes fundamentais da política geral da sociedade, verificar e acompanhar 
a sua execução. Nesse sentido, compete privativamente ao Conselho de Administração: a) Fixar a orien-
tação geral dos negócios da Companhia; b) Aprovar e ratificar o “plano de negócios” das sociedades 
controladas, coligadas, bem como dos consórcios e associações e, ainda, a equivalência patrimonial das 
sociedades que faça parte com 10% (dez por cento) ou mais do capital social; c) Eleger, destituir, alterar o 
número de Diretores da Companhia e fixar-lhes atribuições, na forma do artigo 142, inciso II da Lei 
6.404/76; d) Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e documentos da 
Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros 
atos; e) Convocar as Assembleias Gerais, Ordinárias e Extraordinárias; f) Manifestar-se sobre o relatório 
da administração e as contas da Diretoria; g) Manifestar-se previamente sobre os atos ou contratos que 
tenham valores superiores àqueles definidos anualmente nas reuniões do Conselho de Administração; h) 
Autorizar a abertura ou encerramento de escritórios e filiais, representações ou qualquer tipo de estabele-
cimento em qualquer localidade do País e no exterior; i) Estabelecer o rateio da remuneração de cada 
administrador, respeitado o limite global fixado pela Assembleia Geral; j) Determinar a distribuição interna 
dos serviços entre os Conselheiros, bem como, criar comitês, conceder a licença, remunerada ou não, aos 
Conselheiros ou Diretores; k) Autorizar a concessão, pela Companhia, de quaisquer garantias, fianças, 
avais, penhor mercantil ou hipotecas as quais só poderão ser concedidas em operações de interesse para 
a Companhia; l) Autorizar a venda, cessão, transferência, alienação a qualquer título, locação ou oneração 
de bens e direitos do ativo, incluindo bens imóveis e/ou direitos a eles relacionados, que tenham valores 
superiores àqueles definidos anualmente nas reuniões do Conselho de Administração; m) Contratação de 
empréstimos, financiamentos ou prestação de garantias, reais ou pessoais, que envolvam, isolada ou no 
conjunto de operações não liquidadas, valores superiores àqueles definidos anualmente nas reuniões do 
Conselho de Administração; n) Deliberar a respeito do levantamento de balanços semestrais ou, interme-
diários à conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou se-
mestral, na forma prevista em Lei; o) Deliberar a respeito do aumento do capital social, emissão de ações, 
partes beneficiárias, bem como distribuí-las aos que fizerem parte da gestão, respeitado o disposto na 
letra “a” do § 1º do artigo 36, emissão de debêntures e ações da Companhia dentro do limite do capital 
social autorizado; p) Deliberar a respeito da utilização dos recursos que integrarem o fundo de liquidez 
respeitado o disposto no artigo 42º deste Estatuto; q) Escolher ou destituir auditores independentes da 
Companhia e/ou subsidiárias, controladas ou coligadas, bem como indicar aos mesmos, diretrizes, nor-
mas e prazos a serem seguidos para a prestação de informações; r) Autorizar e ratificar a concessão de 
gravames, avais, fianças ou qualquer outro tipo de ônus em que haja interesse direto da companhia; s) 
Integrar e adequar as sociedades coligadas, controladas, subsidiárias à nova estrutura societária, bem 
como estabelecer a forma de comunicação entre elas, inclusive com a utilização dos instrumentos de 
tecnologia de informação disponíveis; t) Fixar o orçamento do Conselho Consultivo; u) Autorizar a compo-
sição, conciliação ou transação nos processos judiciais que envolvam valores superiores àqueles defini-
dos anualmente nas reuniões do Conselho de Administração. Parágrafo Único – Inexistindo Conselho de 
Administração, todas as suas atribuições passam a ser da assembleia geral e exercidos pela Diretoria. 
ARTIGO DÉCIMO TERCEIRO – O Conselho de Administração, se existir, será composto por 3 (três) 
Conselheiros, com respectivos suplentes. Parágrafo Único - A modificação do número inicial de membros 
do Conselho de Administração será deliberado pela assembleia, pela aprovação de 55% (cinquenta e 
cinco por cento) do capital social. ARTIGO DÉCIMO QUARTO – Os membros do Conselho de Administra-
ção, quando existir, serão eleitos pela assembleia geral. § 1º - A Companhia faculta aos representantes 
legais dos acionistas pessoas jurídicas participar do Conselho de Administração. Para tanto, as pessoas 
físicas indicadas pelos controladores das pessoas jurídicas acionistas serão eleitas pela assembleia ge-
ral, na forma do artigo décimo quarto, para ocupar os cargos de membro do Conselho de Administração. 
§ 2º – Somente poderão ser indicados para o Conselho de Administração, pessoas de capacitação técnica 
comprovada e ilibada reputação. ARTIGO DÉCIMO QUINTO – O mandato dos Conselheiros, quando 
existir Conselho de Administração, será de 2 (dois) anos, com direito a reeleições. Parágrafo 1º – Findo o 
mandato, os administradores permanecerão em seus cargos até a investidura de seus sucessores. Os 
administradores serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse a ser lavrado 
em livro próprio, observadas as disposições legais. ARTIGO DÉCIMO SEXTO – A saída, retirada ou ex-
clusão do acionista da sociedade automaticamente implica na saída do mesmo do Conselho de Adminis-
tração, quando esse órgão existir. ARTIGO DÉCIMO SÉTIMO - O Conselho de Administração, quando 
existir, reunir-se-á, ordinariamente, ao menos 1 (uma) vez por trimestre e, extraordinariamente, sempre 
que necessário, a critério da assembleia geral ou, ainda, da maioria dos membros do Conselho. § 1º - As 
reuniões ordinárias do Conselho de Administração poderão ser dispensadas mediante a expressa concor-
dância de todos os Conselheiros em exercício. Caso a reunião ordinária trimensal tenha sido dispensada, 
o Conselho de Administração obrigatoriamente deverá reunir-se no trimestre seguinte, ou seja, não pode-
rá a reunião ordinária subsequente ser dispensada. § 2º - As reuniões do Conselho de Administração se-
rão convocadas pelo Presidente do órgão, ou pela maioria dos Conselheiros, mediante comunicação por 
qualquer meio, podendo inclusive ser eletrônico, desde que fique comprovado que os demais membros 
têm ciência inequívoca da pauta, data e hora da realização da reunião, com antecedência mínima de 5 
(cinco) dias, a qual poderá ser dispensada em caso do comparecimento de todos. § 3°- Para que se insta-
le validamente a reunião do Conselho de Administração, é necessária a presença da maioria dos conse-
lheiros. § 4°- Os membros do Conselho de Administração poderão participar de qualquer reunião do 
Conselho de Administração por meio de conferência telefônica, por e-mail, vídeo-conferência ou por qual-
quer outro meio tecnológico existente, através dos quais todas as pessoas participantes da reunião pos-
sam ouvir as demais, e tal participação será considerada presença pessoal na referida reunião dispensa-
da a reunião física dos Conselheiros em um mesmo local, desde que fique comprovado que os 
interessados participaram das deliberações e possam os votos ser comprovados. § 5º - As deliberações 
do Conselho de Administração serão tomadas por maioria, sendo que cada conselheiro terá direito a um 
voto, independentemente de sua participação acionária. § 6°- Dos trabalhos e deliberações do Conselho 
de Administração será lavrada ata, no competente livro de reuniões do Conselho de Administração, que 
deverá ser assinada pelos presentes ou, ao menos, por tantos Conselheiros quantos bastem para perfa-
zer o quórum de aprovação. § 7º - Os membros do Conselho de Administração que participaram da reu-
nião por meio de conferência telefônica que quiserem assinar a ata ou tiverem que assiná-la para perfazer 
o quórum de aprovação, deverão pré-assinar a via que os demais Conselheiros lhe encaminharão por 
fác-símile e retransmiti-la firmada à Companhia da mesma forma, comprometendo-se a assinar o original 
da ata lavrado em livro próprio dentro de, no máximo, 10 (dez) dias contados da realização da reunião. § 
8°- O Conselho de Administração elegerá o seu próprio presidente e vice-presidente. ARTIGO DÉCIMO 
OITAVO - Compete ao presidente do Conselho de Administração, quando esse existir: a) Convocar e 
presidir as Assembleias dos acionistas; b) Convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração;  
c) Transmitir à Diretoria as decisões do Conselho e zelar pela sua execução; d) Indicar Diretor Executivo 
substituto nas ausências ou impedimentos temporários dos mesmos; e) Receber, em nome da Compa-
nhia, as “notificações de oferta” de ações. ARTIGO DÉCIMO NONO – Compete ao vice-presidente do 
Conselho de Administração, quando esse existir: a) Coordenar os comitês e trabalhos; b) Coordenar as 
relações com os acionistas; c) Nomear secretários; d) Substituir o presidente nas ausências ou impedi-
mentos temporários; CAPÍTULO VI - DIRETORIA. ARTIGO VIGÉSIMO – A Diretoria será composta por 
no mínimo 2 (dois) e no máximo 3 (três) Diretores, eleitos pelo Conselho de Administração, se esse estiver 
instalado, na primeira reunião do respectivo órgão após a investidura de seus membros, ou pela assem-
bleia geral, se não existir Conselho de Administração, para mandato de 3 (três) anos, com direito a reelei-
ções, conforme abaixo: (i) Diretor Presidente; (ii) Diretor Vice Presidente; e (iii) Diretor Administrativo e 
Técnico. ARTIGO VIGÉSIMO PRIMEIRO - Os membros do Conselho de Administração, quando esse 
existir, poderão cumular cargos da Diretoria, desde que respeitado limite previsto no § 1º do artigo 143 da 
Lei das S/A. Parágrafo 1º - Nas ausências ou impedimentos temporários de qualquer Diretor, o Presiden-
te do Conselho de Administração, quando esse existir, indicará o substituto para servir durante a ausência 
ou impedimento. O Diretor substituto exercerá todas as funções do Diretor substituído e terá, todos os 
poderes, deveres e direitos deste. Parágrafo 2º - Ocorrendo ausência ou impedimento definitivo, incluindo 
morte, incapacidade ou renúncia, de qualquer Diretor, o Conselho de Administração, quando esse existir, 
reunir-se-á no máximo em 30 (trinta) dias após a ocorrência de ausências ou impedimento, para escolher 
substituto, podendo, no entanto, com exceção do cargo de Diretor Presidente, optar por deixar o cargo 
vago. Não havendo Conselho de Administração, a providência deve ser executada pela assembleia geral.  
ARTIGO VIGÉSIMO SEGUNDO - A Diretoria é o órgão executivo da Companhia, cabendo-lhe, dentro da 
orientação e atribuições de poderes traçados pelo Conselho de administração, quando esse existir, asse-
gurar o funcionamento regular da sociedade, tendo poderes para praticar todos e quaisquer atos relativos 
aos fins sociais, exceto aqueles que por Lei ou pelo presente Estatuto Social sejam de competência de 
outro órgão ou dependam de prévia aprovação deste. ARTIGO VIGÉSIMO TERCEIRO - A Diretoria reunir-
-se-á por convocação de seu Diretor Presidente ou por quaisquer 02 (dois) Diretores em conjunto, sempre 
que os interesses sociais assim exigirem. § 1º - As reuniões ordinárias da Diretoria poderão ser dispensa-
das mediante a expressa concordância de todos os Diretores em exercício. Caso a reunião ordinária tri-
mensal tenha sido dispensada, a Diretoria obrigatoriamente deverá reunir-se no trimestre seguinte, ou 
seja, não poderá a reunião ordinária subsequente ser dispensada. § 2º - As reuniões da Diretoria serão 
convocadas, mediante comunicação por qualquer meio, podendo inclusive ser eletrônico, desde que fique 
comprovado que os demais membros têm ciência inequívoca da pauta, data e hora da realização da reu-
nião, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a qual poderá ser dispensada em caso do compareci-
mento de todos. § 3°- Para que a reunião possa se realizar, e validamente deliberar, é necessária a pre-
sença da maioria dos Diretores em exercício. § 4°- Em todas as reuniões da Diretoria é admitido que o 
Diretor ausente seja representado por um de seus pares, seja para a formação de quórum, seja para vo-
tação. § 5º - Os membros da Diretoria poderão participar de qualquer reunião da Diretoria por meio de 
conferência telefônica, por e-mail, videoconferência ou por qualquer outro meio tecnológico existente, 
através dos quais todas as pessoas participantes da reunião possam ouvir as demais, e tal participação 
será considerada presença pessoal na referida reunião dispensada a reunião física dos Diretores em um 
mesmo local, desde que fique comprovado que os interessados participaram das deliberações e possam 
os votos ser comprovados. § 6°- As reuniões da Diretoria serão lavradas em livro próprio e as deliberações 
serão aprovadas por maioria absoluta de votos dos Diretores, cabendo ao Diretor Presidente em caso de 
empate, o voto de qualidade. § 7°- A ata deverá ser assinada pelos presentes ou, ao menos, por tantos 
Diretores quantos bastem para perfazer o quórum de aprovação. § 8º - Os membros da Diretoria que 
participaram da reunião por meio de conferência telefônica que quiserem assinar a ata ou tiverem que 
assiná-la para perfazer o quórum de aprovação, deverão pré-assinar a via que os demais Diretores lhe 

encaminharão por fac-símile e retransmiti-la firmada à Companhia da mesma forma, comprometendo-se 
a assinar o original da ata lavrado em livro próprio dentro de, no máximo, 10 (dez) dias contados da reali-
zação da reunião. ARTIGO VIGÉSIMO QUARTO - Compete fundamentalmente aos Diretores: a) Zelar 
pela observância da Lei e deste Estatuto Social; b) Respeitar a política dos negócios fixada pelo Conselho 
de Administração; c) Coordenar o andamento das atividades normais da Companhia, incluindo a imple-
mentação das diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas em Assembleias Gerais, em reuniões 
do Conselho de Administração e nas suas próprias reuniões; d) Administrar, gerir e superintender os ne-
gócios sociais. Se os valores envolvidos forem superiores àqueles definidos anualmente nas reuniões do 
Conselho de Administração, deverão, primeiramente, obter a autorização do referido órgão; e) Emitir e 
aprovar instruções e regulamentos internos que julgar úteis ou necessários; f) Praticar outros atos que 
venham a ser especificados pelo Conselho de Administração; g) Representar a Companhia, na forma do 
parágrafo 2º do artigo 25; h) Prestar contas de sua gestão bimensalmente ao Conselho de Administração, 
nas reuniões ordinárias do órgão. § 1º - As atribuições específicas de cada Diretor serão determinadas 
pelo Conselho de Administração, quando esse existir, na mesma reunião em que forem eleitos os Direto-
res, ou, inexistindo Conselho de Administração, as atribuições específicas de cada Diretor serão definidas 
pelo Diretor Presidente. § 2º - A Companhia será representada da seguinte forma: a) por quaisquer 2 (dois) 
Diretores, em conjunto; b) por qualquer Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com poderes especí-
ficos; c) por 02 (dois) procuradores com poderes específicos, em conjunto; e d) por 01 (um) procurador nos 
mandatos com cláusula “ad judicia”, bem como naqueles que demandem poderes específicos por exigên-
cia legal ou a critério da Companhia. §3º - As procurações serão sempre outorgadas em nome da Compa-
nhia por quaisquer dois Diretores em conjunto. As procurações outorgadas pela Companhia mencionarão 
expressamente os poderes conferidos e deverão conter um período de validade limitado, não superior a 
12 (doze) meses, com exceção daquelas para fins judiciais, que poderão ter prazo indeterminado. ARTI-
GO VIGÉSIMO QUINTO – A saída, retirada ou exclusão do acionista da sociedade automaticamente im-
plica na saída do mesmo da Diretoria. CAPÍTULO VII - DAS ASSEMBLEIAS GERAIS. ARTIGO VIGÉSI-
MO SEXTO – Competem às Assembleias Gerais as atribuições que lhe são conferidas por lei e pelo 
presente Estatuto Social. ARTIGO VIGÉSIMO SÉTIMO – As Assembleias Gerais realizar-se-ão, ordina-
riamente, no prazo de Lei e, extraordinariamente, sempre que o exigirem os interesses sociais, sendo 
permitida a realização simultânea de Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias. § 1º - Os Acionis-
tas serão convocados na forma da Lei, ficando, desde já, estabelecido que o prazo poderá ser reduzido ou 
dispensado se houver o comparecimento da totalidade dos Acionistas à Assembleia Geral. § 2º - Das 
convocações, deverão constar, obrigatoriamente, a ordem do dia, bem como a indicação das matérias que 
serão discutidas e somente a respeito dessa ordem do dia poderá haver deliberação, a menos que Acio-
nistas representando a totalidade do capital social concordem em discutir outros assuntos. ARTIGO VI-
GÉSIMO OITAVO – As Assembleias Gerais serão convocadas pelo Presidente do Conselho de Adminis-
tração, quando esse existir, ou pelo Diretor Presidente, se somente existir Diretoria e, exceto nos casos 
em que a maioria do quórum for determinado por Lei, instalar-se-ão, em primeira convocação, com a 
presença de acionistas representando no mínimo 51% (cinquenta e um por cento) do capital social com 
direito a voto, e com qualquer número, em segunda convocação. § 1º - As deliberações, exceto nos casos 
previstos em Lei ou neste Estatuto Social ou em Acordo de Acionistas devidamente arquivado na sede da 
Companhia, serão tomadas pelos votos de acionistas representando a maioria absoluta dos presentes. § 
2º - As Assembleias Gerais serão instaladas e presididas pelo presidente do Conselho de Administração, 
quando esse existir, ou pelo Diretor Presidente, se somente existir Diretoria, e, na ausência, por acionista 
escolhido por maioria de votos dos presentes. Ao Presidente da Assembleia caberá a escolha de um se-
cretário. § 3º - Os Acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por procuradores, cons-
tituídos a menos de um ano, mediante procuração outorgada por instrumento público ou particular com 
poderes específicos, que ficará arquivada na sede da Companhia. CAPÍTULO VIII – DO CONSELHO 
FISCAL. ARTIGO VIGÉSIMO NONO - A Companhia terá um Conselho Fiscal que somente será instalado 
quando solicitado por Acionistas, na forma prescrita em Lei. § 1° - O Conselho Fiscal, quando em funcio-
namento, será composto por, no mínimo 3 (três) e, no máximo 5 (cinco) Conselheiros efetivos e igual nú-
mero de suplentes. § 2° - O funcionamento, a remuneração, competência, os deveres e as responsabili-
dades dos Conselheiros obedecerão ao disposto na legislação em vigor.  CAPÍTULO IX – DO EXERCÍCIO 
SOCIAL DOS LUCROS E SUA DISTRIBUIÇÃO. ARTIGO TRIGÉSIMO - O exercício social coincidirá 
com o ano civil, iniciando-se em 01 de janeiro e encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de 
cada exercício, serão elaboradas as demonstrações financeiras da Companhia, com observância às dis-
posições legais vigentes. As demonstrações financeiras serão apresentadas à Assembleia Geral, junta-
mente com a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, observado o disposto em Lei e no pre-
sente Estatuto Social. § 1º - Do resultado apurado no exercício, serão feitas as deduções e provisões 
prescritas ou permitidas em Lei. Sobre o lucro líquido verificado, serão destacadas as quantias equivalen-
tes aos seguintes percentuais: a) 7,5% (sete e meio por cento) a ser distribuído como dividendo aos 
acionistas, exceto se a assembleia deliberar retê-lo, no todo ou em parte; b) No mínimo 5% (cinco por 
cento) do lucro líquido verificado será destinado a constituição do “Fundo de Liquidez”, que visa gerar re-
cursos e assegurar a liquidez patrimonial da Sociedade, cuja quantia, será utilizada pela própria Socieda-
de, em eventual reestruturação societária e, pagamento de eventuais haveres de acionistas dissidentes. 
A administração do “Fundo de Liquidez” ficará a cargo de Instituição Financeira idônea, a ser definida pelo 
Conselho de Administração, quando esse existir, ou pelo Diretor Presidente, se somente existir Diretoria, 
sendo que as quantias deverão ser aplicadas em investimentos considerados de baixo risco; b) 5% (cinco 
por cento) para a constituição da Reserva Legal, que não poderá exceder 20% (vinte por cento) do capital 
social; c) até 82,5% (nove e dois vírgula cinco por cento), a ser distribuído segundo deliberação da Assem-
bleia Geral Ordinária; § 2º - O dividendo não será obrigatório no exercício social em que a administração 
informar à Assembleia Geral Ordinária ser, ele, incompatível com a situação financeira. § 3º - As partes 
beneficiárias serão emitidas e resgatadas na forma que for fixada pelo Conselho de Administração. § 4º - 
Por proposta da Diretoria aprovada pelo Conselho de Administração, quando esse existir, em face dos 
resultados apurados no balanço Patrimonial referido no caput deste artigo, poderão ser distribuídos divi-
dendos intermediários. § 5º - Por proposta da Diretoria aprovada pelo Conselho de Administração, quando 
esse existir, em face dos resultados apurados no balanço Patrimonial referido no caput deste artigo, pode-
rão ser distribuídos à conta de lucros acumulados ou de reserva e lucros existentes no último balanço 
anual ou semestral, observadas as disposições legais. § 6º - Os valores eventualmente pagos ou credita-
dos aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio, serão considerados como “dividendos” lato 
sensu para evitar que a companhia se veja compelida a fazer duplo pagamento apenas porque o recebi-
mento dos acionistas se fez sob rubrica distinta da de dividendo strictu sensu. § 7º - Os dividendos não 
reclamados no prazo legal serão depositados na tesouraria da Companhia. CAPÍTULO X – DO FUNDO 
DE LIQUIDEZ. ARTIGO TRIGÉSIMO PRIMEIRO - O fundo de liquidez destinar-se-á a propiciar solidez à 
situação financeira da sociedade, aquisição de ações da própria Companhia e pagamento de eventuais 
haveres de acionista dissidente, podendo, extraordinariamente, desde que haja decisão unânime do Con-
selho de Administração, quando esse existir, ou da assembleia geral, se somente existir Diretoria, ser uti-
lizado para situações emergenciais, bem como para fins distintos de seu objetivo ordinário. Parágrafo 
Único - Os recursos relativos ao fundo de liquidez eventualmente poderão também ser aportados pelos 
acionistas, proporcionalmente à sua participação no capital social e, extraordinariamente, nos prazos a 
serem fixados pelo Conselho de Administração, quando esse existir, ou da assembleia geral, se somente 
existir Diretoria. CAPÍTULO XI - DA DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE HAVERES. AR-
TIGO TRIGÉSIMO SEGUNDO – A Companhia será dissolvida ou entrará em liquidação nos casos previs-
tos em Lei, por deliberação da Assembleia Geral. Compete à Assembleia Geral estabelecer a forma da li-
quidação. O Conselho de Administração, quando esse existir, ou o Diretor Presidente, se somente existir 
Diretoria, nomeará o liquidante e o gestor, que deverão funcionar no período de liquidação, fixando seus 
poderes e estabelecendo suas remunerações conforme previsto em Lei. ARTIGO TRIGÉSIMO TERCEI-
RO – O acionista que exercer o direito de recesso receberá seus haveres, proporcional ao número de 
ações, em 120 (cento e vinte) parcelas, mensais, iguais e sucessivas, corrigidas monetariamente, pelos 
índices governamentais oficiais. § 1º – Os haveres serão calculados pelo critério de avaliação de empresa 
denominado E.B.I.T.D.A. (Lucro antes de Imposto de Renda, Despesa e Receita Financeira, Depreciação 
e Amortizações), projetando-se as demonstrações financeiras (Balanço Patrimonial e Demonstrações de 
Resultado do Exercício), para os 5 (cinco) anos seguintes à data do exercício do direito de recesso, ado-
tando-se como premissas: a) Crescimento da receita operacional bruta calculada pela média histórica 
avaliada do período dos 5 anos anteriores ao recesso; b) Descontos e impostos projetados a uma média 
histórica avaliada do período dos 5 anos anteriores ao recesso; c) O custo da operação, entendida essa 
como os custos “strictu sensu” e as despesas operacionais, também deve ser calculada pela média histó-
rica do quinquídio que anteceder o recesso; d) Despesas Financeiras devem ser calculadas a partir dos 
saldos projetados de empréstimos e financiamentos onerosos e dos custos projetados de capital para 
cada tipo de captação. Para captações de longo prazo, deve-se utilizar a TJLP projetada mais o custo de 
captação de recurso bancário, calculado pela média histórica avaliada do período dos 5 anos anteriores 
ao recesso praticada pelos dois maiores bancos privados nacionais. Para captações de curto prazo deve 
ser utilizada a projeção das taxas médias de capital de giro apuradas pelo BACEN; e) Receitas Financei-
ras devem ser calculadas a partir dos saldos projetados de aplicações financeiras e das remunerações 
projetadas de capital para cada tipo de aplicação. Para as aplicações financeiras de curto prazo será utili-
zada a taxa de 99% do CDI projetado; f) Outras Despesas e Receitas Operacionais serão projetadas se-
gundo a média histórica em função de Receitas Operacionais Líquidas; g) Contribuição Social será tam-
bém estimada pela média histórica dos últimos cinco anos em função da Receita Operacional Líquida; h) 
A alíquota a ser assumida para o IR incidente na operação. § 2º – As ações do sócio dissidente serão re-
distribuídas a todos os acionistas, proporcionalmente ao capital social de cada um na companhia, de for-
ma a propiciar a manutenção das participações no Capital Social existentes. CAPÍTULO XII – DAS DIS-
POSIÇÕES GERAIS. ARTIGO TRIGÉSIMO QUARTO – Não poderão ser contratados para trabalhar na 
companhia parentes e afins, consanguíneos e não sanguíneos de acionistas que não preencham os se-
guintes requisitos mínimos: a) curso universitário em faculdade de primeira linha; b) idade mínima de 25 
(vinte e cinco) anos;  c) realizado estágio fora da empresa, de, no mínimo, 3 (três) meses; d) experiência 
profissional em empresa de médio ou grande porte, na qual tenha ocupado por, no mínimo, 3 (três) anos 
cargo de nível gerencial ou direção. Parágrafo Único – Ainda que preencha os requisitos do caput, acio-
nistas que detenham isolada ou conjuntamente 25% (vinte e cinco por cento) do capital social poderão 
vetar a contratação e, mesmo inexistindo veto, os pretendentes ao cargo não serão imediatamente admi-
tidos. Deverão se submeter ao processo regular de seleção e recrutamento da companhia, sendo que se 
forem aprovados, passarão, ainda, necessariamente por período de experiência, de até 90 (noventa) dias, 
findo o qual, se a Diretoria considerar satisfatório seu desempenho, poderá efetivá-lo. ARTIGO TRIGÉSI-
MO QUINTO – Qualquer alteração do presente estatuto, somente produzirá efeitos jurídicos, se efetuada 
por escrito e assinada por maioria de votos. ARTIGO TRIGÉSIMO SEXTO – Todas as questões econômi-
cas da sociedade e para efeito de valoração dos haveres, desde que haja lucro na companhia, partirão do 
critério de avaliação de empresa denominado E.B.I.T.D.A. (Lucro antes de Imposto de Renda, Despesa e 
Receita Financeira, Depreciação e Amortizações), projetando-se as demonstrações financeiras (Balanço 
Patrimonial e Demonstrações de Resultado do Exercício), para os 5 (cinco) anos seguintes à data do 
exercício do direito de recesso, adotando-se como premissas aquelas mencionadas no artigo trigésimo 
terceiro, parágrafo primeiro. ARTIGO TRIGÉSIMO SÉTIMO - Todos os conflitos, divergências, dúvidas, 
controvérsias e litígios oriundos das relações societárias aqui estabelecidas e decorrentes da interpreta-
ção deste estatuto serão submetidos e resolvidos por meio de mediação ou arbitragem, sendo que funcio-
narão como árbitros CELSO GIACOMETTI, brasileiro, casado, consultor, inscrito no Registro Geral sob nº 
3.179.758, domiciliado na Rua Conde D’Eu, nº 501, São Paulo – SP, que será também o presidente, 
ACLIBES BURGARELLI, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o n. 29.034, com escritó-
rio na Rua Conselheiro Furtado, nº. 208, 10º andar, conj. S 102/103, São Paulo - SP e MAURO ROBERTO 
TEREPINS, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CRA/SP sob o nº 12.259, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 3.533.252/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 771.861.848-04, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, na Rua Horácio Lafer nº 555, 4º andar, CEP 04538-082, consultor e 
advogados da empresa, pois todos os sócios concordam que o interesse coletivo sobrepuja os interesses 
pessoais, renunciando expressamente a jurisdição estatal que somente funcionará na espécie para exe-
cução da sentença arbitral. § 1º - Na hipótese de falecimento, impedimento ou renúncia de qualquer dos 
árbitros, os remanescentes indicarão o substituto. § 2º - Ocorrendo falecimento, impedimento ou renúncia 
de dois ou de todos os árbitros, os conflitos, divergências, dúvidas, controvérsias e litígios oriundos das 
relações societárias aqui estabelecidas e decorrentes da interpretação deste estatuto serão submetidos e 
resolvidos pelo TRIBUNAL ARBITRAL DO COMÉRCIO, que tem sede na Rua Barra Funda, 930 – 3º an-
dar, nos termos de seu regulamento. § 3º - Os custos para iniciar o juízo arbitral serão suportados pelo 
solicitante, ficando esclarecido que ao perdedor caberá arcar com a totalidade dos mesmos, devendo re-
embolsar o solicitante caso não tenha sido ele mesmo. § 4º - Havendo provocação das partes, os árbitros 
deverão reunir-se em qualquer data a ser por eles escolhida, desde que não ultrapasse 30 (trinta) dias 
contados da data em que foram instados, para estabelecer as regras da arbitragem. § 5º - Fica eleito o foro 
da Capital do Estado de São Paulo para executar a sentença arbitral. ARTIGO VIGÉSIMO OITAVO – Os 
casos omissos ou duvidosos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral, a eles aplican-
do-se as disposições legais vigentes.” JUCESP 380.979/22-6, em 27/07/2022. Gisela Simiema Ceschin 
- Secretária Geral.

BCE: Lucros muito altos nas empresas podem piorar inflação 
Taxas de juros tendem a ficar mais altas

Além dos aumentos 
salariais que preo-
cupam os banquei-

ros centrais da zona euro, 
também há os chamados 
efeitos de segunda ordem 
que estimulam a inflação 
e dificultam o trabalho do 
Banco Central Europeu 
(BCE), que é manter a in-
flação em torno dos 2%.

Reportagem publicada 
no Diário de Notícias de 
Portugal, destacou que os 
salários costumam ser os 
principais (muitas vezes os 
únicos) visados nesta narra-

tiva. “Mas parece que nesta 
nova era monetária há um 
segundo alvo: os empresá-
rios que aumentam mar-
gens de lucro de forma sig-
nificativa num contexto de 
inflação muito elevada”.

Um novo estudo publi-
cado pelo Banco Central 
Europeu (BCE) no boletim 
econômico de agosto,  indi-
ca que os lucros das empre-
sas (sobretudo se excessivos 
e desligados dos fundamen-
tos econômicos) também 
fazem parte da equação e 
são um risco que pode ali-

mentar a cavalgada dos pre-
ços.

“Uma inflação elevada 
e persistente aumenta o 
risco de efeitos de segun-
da ordem que se materia-
lizam através de salários 
mais elevados e margens 
de lucro mais elevadas”, 
considera o estudo pre-
parado pelos economistas 
do BCE Niccolò Battis-
tini, Helen Grapow, Elke 
Hahn e Michel Soudan. A 
reportagem abordou que 
atualmente a preocupação 
são os lucros, enquanto no 

passado o cerne do pro-
blema da sobre alimenta-
ção da inflação residia so-
bretudo nos salários.

Reformas estruturais

Vários economistas 
consideram que alguma 
coisa de estrutural mudou 
comparativamente ao cho-
que petrolífero dos anos 
70 do século passado. Os 
economistas do BCE con-
sideram que o peso dos 
salários é hoje menor no 
cardápio de custos que in-

fluenciam a inflação fruto 
das reformas estruturais 
que tiveram lugar nas últi-
mas décadas e que foram 
retirando poder aos traba-
lhadores.

Os especialistas do BCE 
dizem nesta nova inves-
tigação publicada no bo-
letim de agosto que “em 
comparação com os anos 
70, a evolução recente do 
peso dos salários e do de-
flator do produto interno 
bruto (PIB) foi silenciada, 
ao passo que os efeitos se-
cundários dos preços mais 

elevados da energia sobre 
a inflação têm estado em 
grande parte ausentes, em 
média, desde 1999”.

E que ao nível das ins-
tituições do mercado de 
trabalho, tudo aponta pa-
ra “uma indexação salarial 
menos generalizada e um 
menor grau de sindicaliza-
ção”. Os trabalhadores pa-
recem ter cada vez menos 
poder para negociar. Na 
política monetária existe 
agora “uma estratégia mais 
clara destinada a controlar a 
inflação”.
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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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 13:30 horas do dia 11 de agosto de 2022, na sede da Energisa Sul Sudeste – Distribuido-
ra de Energia S.A. (“Companhia”), na Rodovia Assis Chateaubriand, s/nº, Km 455 mais 600 metros, Parte B, Vila Maria, cidade de 
Presidente Prudente, Estado de São Paulo, CEP 19.053-680. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocados regularmente todos 
os membros do Conselho de Administração da Companhia, verificou-se a composição de quórum suficiente por vídeo/teleconferên-
cia para a instalação da presente reunião do Conselho de Administração. 3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivan 
Muller Botelho e secretariados pela Sra. Keili Uema do Carmo. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a autorização, nos termos da 
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”) e conforme disposto no artigo 15, inciso XIX, do Estatu-
to Social da Companhia, para realização da 8ª (oitava) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie 
quirografária, com garantia adicional fidejussória na forma de fiança da Energisa S.A., em série única, da Companhia, no valor de R$ 
120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), as quais serão objeto de distribuição 
pública, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de 
janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”, respectivamente); (ii) autorização para a prática, pela 
Diretoria da Companhia, de todo e qualquer ato necessário à realização da Emissão e da Oferta Restrita, incluindo, mas não se limi-
tando a (a) contratação de instituição financeira autorizada a operar no mercado de capitais para realizar a colocação das Debêntu-
res no âmbito da Oferta Restrita (“Coordenador Líder”); (b) a contratação dos demais prestadores de serviços para fins da Oferta 
Restrita, tais como o agente fiduciário (“Agente Fiduciário”), representando a comunhão dos titulares das Debêntures (“Debenturis-
tas”), o escriturador, o agente de liquidação, a agência de classificação de risco, a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 (“B3”), 
os assessores legais, entre outros; (c) a negociação e a celebração da “Escritura Particular da 8ª Emissão de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pú-
blica, com Esforços Restritos, da Energisa Sul Sudeste – Distribuidora de Energia S.A.” (“Escritura de Emissão”), do “Contrato de 
Coordenação, Colocação e Distribuição Pública com Esforços Restritos, sob o Regime Garantia Firme de Colocação, de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, da 8ª Emis-
são da Energisa Sul Sudeste – Distribuidora de Energia S.A.” (“Contrato de Distribuição”), e dos demais documentos necessários à 
realização da Emissão e da Oferta Restrita (inclusive eventuais aditamentos); (iii) a autorização para que qualquer Diretor ou procu-
rador que venha a ser nomeado em procuração a ser assinada por 2 (dois) Diretores da Companhia tome todas as providências e 
realize todo e qualquer ato necessário, bem como assine, isoladamente, quaisquer documentos necessários à implementação da 
Emissão e da Oferta Restrita; e (iv) a ratificação de todos os atos já praticados, relacionados às deliberações acima. 5. DELIBERA-
ÇÕES: Instalada a presente reunião, após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros presentes do 
Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 5.1 Autorizar a lavra-
tura da presente ata em forma de sumário. 5.2 Autorizar a Emissão e a Oferta Restrita, com as seguintes características e condições 
principais, as quais serão detalhadas e reguladas na Escritura de Emissão: I. Número da Emissão: A Emissão constitui a 8ª (oitava) 
emissão de debêntures da Companhia; II. Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 120.000 (cento e vinte mil) Debêntures; III. 
Número de Séries: A emissão será realizada em série única; IV. Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Debêntures 
será de R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (conforme abaixo definido) (“Valor Nominal Unitário”); V. Valor Total da Emis-
são: O valor total da Emissão será de R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) (“Valor Total da Emissão”), na Data de 
Emissão; VI. Colocação e Procedimento de Distribuição: As Debêntures serão objeto de oferta pública, com esforços restritos, 
nos termos da Instrução CVM 476, sob o regime de garantia firme de colocação para o Valor Total da Emissão, no âmbito da Oferta 
Restrita, com a intermediação de instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, na qualidade 
Coordenador Líder, responsável pela colocação das Debêntures, nos termos do Contrato de Distribuição, a ser celebrado entre a 
Companhia e o Coordenador Líder, com a interveniência anuência da Energisa S.A., na qualidade de garantidora da Emissão (“Ga-
rantidora”); VII. Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos oriundos da captação por meio da Emissão serão destinados à 
gestão ordinária dos negócios da Companhia; VIII. Garantia Fidejussória: A Garantidora obrigar-se-á , em caráter irrevogável e ir-
retratável, perante os Debenturistas, como fiadora, principal pagadora e solidariamente responsável, na forma dos artigos 275 e 
seguintes, bem como dos artigos 818 e seguintes da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), pelo 
fiel, pontual e integral cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias a serem assumidas pela Companhia na Escritura 
de Emissão, renunciando expressamente aos benefícios de ordem, novação, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natu-
reza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 368, 821, 824, 827, 829, 830, 834, 835, 836, 837, 838 e 839, todos do 
Código Civil, e nos artigos 130, 131 e 794 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada, obrigando-se pelo paga-
mento integral do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração (conforme definido abaixo), e, se aplicável, 
dos Encargos Moratórios (conforme definido abaixo), multas, indenizações, penalidades, despesas, custas, honorários arbitrados em 
juízo, comissões e demais encargos contratuais e legais previstos, bem como a remuneração do Agente Fiduciário, do agente de 
liquidação e escriturador e todo e qualquer custo ou despesa comprovadamente incorrido pelo Agente Fiduciário e/ou pelos Deben-
turistas em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários à salvaguarda dos 
direitos e prerrogativas dos Debenturistas decorrentes das Debêntures e da Escritura de Emissão; IX. Data de Emissão: Para todos 
os fins de direito e efeitos, a data de emissão das Debêntures será aquela definida na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”); X. 
Conversibilidade: As Debêntures serão simples, ou seja, não conversíveis em ações de emissão da Companhia; XI. Espécie: As 
Debêntures serão da espécie quirografária, contando com garantia adicional fidejussória; XII. Tipo e Forma: As Debêntures serão 
emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas ou certificados; XIII. Prazo e Data de Vencimento: Ressal-
vadas as hipóteses de Oferta de Resgate Antecipado (conforme abaixo definido) ou de liquidação antecipada das Debêntures em 
razão do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emis-
são, as Debêntures terão prazo de vencimento de 5 (cinco) anos contados da Data de Emissão (“Data de Vencimento das Debêntu-
res”); XIV. Atualização Monetária: O Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente; XV. Remunera-
ção das Debêntures: Sobre o Valor Nominal Unitário, ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, das Debêntures 
incidirão juros remuneratórios correspondentes 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – 
Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e 
dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível em sua 
página na internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de sobretaxa equivalente a 1,60% (um inteiro e sessenta centésimos 
por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração”), calculados de forma exponencial e cumula-
tiva pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a data da primeira subscrição e integralização das Debêntures (“Primeira Data 
de Integralização”), inclusive, até a data de seu efetivo pagamento, exclusive, para a primeira Data de Pagamento da Remuneração, 
e desde a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, inclusive, até a próxima Data de Pagamento da Remune-
ração, exclusive, para as demais Datas de Pagamento da Remuneração, conforme fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão; 
XVI. Pagamento do Valor Nominal Unitário: Ressalvadas as hipóteses de Oferta de Resgate Antecipado (conforme abaixo defini-
do) ou liquidação antecipada das Debêntures em razão do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos 
termos a serem previstos na Escritura de Emissão, o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será pago em 2 (duas) parce-
las consecutivas, sendo que a primeira parcela será devida ao final do 4º (quarto) ano contado da Data de Emissão e a última par-
cela será devida na Data de Vencimento; XVII. Periodicidade de Pagamento da Remuneração: Ressalvadas as hipóteses de 
Oferta de Resgate Antecipado ou liquidação antecipada das Debêntures em razão do vencimento antecipado das obrigações decor-
rentes das Debêntures, a Remuneração será paga semestralmente, a partir da Data de Emissão, sempre no dia 22 dos meses de 
fevereiro e agosto de cada ano, ocorrendo o primeiro pagamento em 22 de fevereiro de 2023 e o último na Data de Vencimento das 
Debêntures (cada uma dessas datas, uma “Data de Pagamento da Remuneração”); XVIII. Local de Pagamento: Os pagamentos a 
que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Companhia no respectivo vencimento utilizando-se, conforme o caso: (a) os 
procedimentos adotados pela B3, para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; e/ou (b) os procedimentos adotados pelo 
escriturador, para as Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3 (“Local de Pagamento”); XIX. Prorrogação 
dos Prazos: Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação até o 1º (primeiro) Dia Útil 
subsequente, se a data do vencimento coincidir com dia em que não houver expediente bancário no local de pagamento das Debên-
tures, ressalvados os casos cujos pagamentos devam ser realizados por meio da B3, hipótese em que somente haverá prorrogação 
quando a data de pagamento coincidir com feriado declarado nacional, sábado ou domingo. Para os fins da Escritura de Emissão, 
“Dia Útil” significa (i) com relação a qualquer obrigação pecuniária, inclusive para fins de cálculo, realizada por meio da B3, qualquer 
dia que não seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional; e (ii) com relação a qualquer obrigação não pecuniária prevista 
nesta Escritura de Emissão, qualquer dia no qual haja expediente bancário na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, que não 
seja sábado ou domingo; XX. Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Remuneração, ocorrendo impontualidade no pagamento pela 
Companhia no pagamento de qualquer quantia devida aos Debenturistas, os débitos em atraso vencidos e não pagos pela Compa-
nhia ficarão sujeitos a, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial: (i) multa convencional, irre-
dutível e de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento); e (ii) juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês, desde 
a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento; ambos calculados sobre o montante devido e não pago (“Encargos Mora-
tórios”); XXI. Decadência dos Direitos ao Acréscimo: Em caso de impossibilidade de o Debenturista receber o valor corresponden-
te a quaisquer das obrigações pecuniárias da Companhia, nas datas previstas na Escritura de Emissão, por fato que lhe for imputá-
vel, tal evento não lhe dará direito ao recebimento da Remuneração e/ou Encargos Moratórios no período relativo ao atraso no 
recebimento, sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos adquiridos até a data do respectivo vencimento ou pagamento; XXII. Preço 
de Subscrição: O preço de subscrição e integralização das Debêntures na Primeira Data de Integralização será o seu Valor Nominal 
Unitário e, caso ocorra a integralização das Debêntures em mais de uma data, o preço de subscrição para as Debêntures que forem 
integralizadas após a Primeira Data de Integralização será o Valor Nominal Unitário das Debêntures acrescido da Remuneração, 
calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização até a data de sua efetiva integralização, podendo ser acrescido 
de ágio ou deságio, desde que aplicado em igualdade de condições a todas as Debêntures em cada data de integralização, utilizan-
do-se 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento (“Preço de Subscrição”); XXIII. Data de Subscrição e Integralização: As De-
bêntures serão subscritas e integralizadas, no mercado primário, em uma ou mais datas. A integralização das Debêntures será rea-
lizada à vista, em moeda corrente nacional, no ato de subscrição, pelo Preço de Subscrição, dentro do período de distribuição na 
forma dos artigos 7º-A e 8º da Instrução CVM 476, e de acordo com as normas de liquidação aplicáveis da B3, em valor correspon-
dente ao Preço de Subscrição; XXIV. Publicidade: Todos os atos e decisões relativos às Debêntures deverão ser obrigatoriamente 
comunicados na forma de avisos a serem divulgados no Jornal de Publicação, bem como na página da Companhia na rede mundial 
de computadores – Internet (http://investidores.grupoenergisa.com.br/) (“Avisos aos Debenturistas”), imediatamente após a realiza-
ção ou ocorrência do ato a ser divulgado, observado o estabelecido no artigo 289 da Lei das Sociedades por Ações e as limitações 
impostas pela Instrução CVM 476 em relação à publicidade da Oferta Restrita e os prazos legais, devendo a Emissora comunicar o 
Agente Fiduciário e à B3, a respeito de qualquer divulgação na data da sua realização, bem como informá-lo, tempestivamente, 
acerca de qualquer alteração do Jornal de Publicação após a Data de Emissão. As publicações supramencionadas ficarão dispen-
sadas caso o fato a ser noticiado seja comunicado de forma direta e individual pela Emissora a cada um dos Debenturistas, por meio 
físico ou eletrônico, em ambos os casos com aviso ou comprovante de recebimento; XXV. Comprovação da Titularidade das De-
bêntures: A Companhia não emitirá cautelas ou certificados de Debêntures e, para todos os fins de direito, a titularidade das Debên-
tures será comprovada pelo extrato emitido pelo escriturador. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade 
das Debêntures o extrato expedido pela B3, em nome de cada Debenturista, quando esses títulos estiverem custodiados eletronica-
mente na B3; XXVI. Imunidade dos Debenturistas: Caso qualquer Debenturista goze de algum tipo de imunidade ou isenção tribu-
tária, este deverá encaminhar ao agente de liquidação e à Companhia, no prazo mínimo de 10 (dez) Dias Úteis de antecedência em 
relação à data prevista para recebimento de quaisquer valores relativos às Debêntures, documentação comprobatória dessa imuni-
dade ou isenção tributária, sendo certo que, caso o Debenturista não envie referida documentação, a Companhia fará as retenções 
dos tributos previstos na legislação tributária em vigor nos pagamentos dos valores devidos a tal Debenturista; XXVII. Fundo de 
Amortização: Não será constituído fundo de amortização para a Emissão; XXVIII. Classificação de Risco: Foi contratada como 
agência de classificação de risco da Oferta Restrita a Fitch Ratings Brasil Ltda., a qual atribuirá rating às Debêntures até a Primeira 
Data de Integralização (“Agência de Classificação de Risco”). A Companhia deverá manter contratada a Agência de Classificação de 
Risco para a atualização da classificação de risco (rating) das Debêntures anualmente, até a integral liquidação das obrigações de-
correntes das Debêntures, tendo como base a data de elaboração do primeiro relatório de classificação de risco, durante todo o 
restante do prazo de vigência das Debêntures, sendo que, em caso de substituição, deverá ser observado o procedimento previsto 
na Escritura de Emissão e a nova agência de classificação de risco contratada passará a ser definida como “Agência de Classifica-
ção de Risco”; XXIX. Direito ao Recebimento dos Pagamentos: Farão jus ao recebimento de qualquer valor devido aos Debentu-
ristas nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão aqueles que forem Debenturistas no encerramento do Dia Útil imedia-
tamente anterior à respectiva data de pagamento; XXX.  Depósito para Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica: As 
Debêntures serão depositadas para: (a) distribuição no mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos, ad-
ministrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; (b) negociação no mercado 
secundário, por meio do CETIP 21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações 
liquidadas e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; XXXI. Negociação: As Debêntures somente poderão ser negocia-
das nos mercados regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias contados de cada subscrição ou 
aquisição pelos investidores profissionais, conforme disposto no artigo 13 da Instrução CVM 476 (salvo na hipótese do lote objeto de 
garantia firme de colocação pelo Coordenador Líder, observados, na negociação subsequente, os limites e condições previstos nos 
artigos 2º e 3º da Instrução CVM 476, e uma vez verificado o cumprimento, pela Companhia, de suas obrigações previstas no artigo 
17 da referida Instrução CVM 476, observado ainda o disposto no caput do artigo 15 da Instrução CVM 476 em relação à negociação 
das Debêntures entre investidores qualificados, bem como as exceções estabelecidas em seus parágrafos 1º e 2º, conforme aplicá-
veis; XXXII. Direito de Preferência: Não haverá preferência para subscrição das Debêntures pelos atuais acionistas da Companhia; 
XXXIII. Repactuação Programada: Não haverá repactuação programada das Debêntures; XXXIV. Resgate Antecipado Faculta-
tivo das Debêntures: Não será admitida a realização de resgate antecipado facultativo das Debêntures; XXXV. Amortização Ex-
traordinária Facultativa: Não será admitida a realização de amortização extraordinária parcial das Debêntures; XXXVI.  Oferta de 
Resgate Antecipado: A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, realizar oferta de resgate antecipado 
total das Debêntures, endereçada a todos os Debenturistas, sendo assegurado a todos os Debenturistas igualdade de condições 
para aceitar o resgate das Debêntures por eles detidas (“Oferta de Resgate Antecipado”). A Oferta de Resgate Antecipado será 
operacionalizada na forma a ser prevista na Escritura de Emissão; XXXVII. Aquisição Facultativa: As Debêntures poderão ser 
adquiridas pela Companhia, no mercado secundário, condicionado ao aceite do respectivo Debenturista vendedor e observado o 
disposto no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações e ao disposto na Resolução da CVM nº 77, de 29 de março de 
2022, por valor igual ou inferior ao Valor Nominal Unitário devendo o fato constar do relatório da administração e das demonstrações 
financeiras, ou por valor superior ao Valor Nominal Unitário, desde que observe as regras expedidas pela CVM; XXXVIII. Vencimen-
to Antecipado: As Debêntures poderão ser vencidas antecipadamente na ocorrência de qualquer das hipóteses de vencimento 
antecipado a serem definidas na Escritura de Emissão; XXXIX. Demais Características: As demais características das Debêntures, 
da Emissão e da Oferta Restrita encontrar-se-ão descritas na Escritura de Emissão e nos demais documentos pertinentes. 5.3 Au-
torizar, desde já, a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e realizar todo e qualquer ato necessário à realização da 
Emissão e da Oferta Restrita, conforme a legislação aplicável, incluindo, mas não se limitando à, (a) contratação de instituições fi-
nanceiras autorizadas a operar no mercado de capitais para realizar a colocação das Debêntures no âmbito da Oferta Restrita, po-
dendo fixar as respectivas comissões, negociar e assinar o respectivo mandato e/ou contrato de prestação de serviços; (b) contrata-
ção dos demais prestadores de serviços para fins da Oferta Restrita, tais como o Agente Fiduciário, o escriturador, o agente de 
liquidação, a agência de classificação de risco, a B3, os assessores legais, entre outros, podendo para tanto fixar os respectivos 
honorários, negociar e assinar os respectivos contratos de prestação de serviços; e (c) a negociação e a celebração de quaisquer 
instrumentos (inclusive eventuais aditamentos) necessários à realização da Emissão, incluindo, mas não se limitando à Escritura de 
Emissão e ao Contrato de Distribuição, em qualquer hipótese, sem necessidade de nova aprovação societária pela Companhia, in-
clusive nos casos em que não haja a realização de assembleia geral de Debenturistas. 5.4 Autorizar que qualquer Diretor ou procu-
rador que venha a ser nomeado em procuração a ser assinada por 2 (dois) Diretores da Companhia tome todas as providências e 
realize todo e qualquer ato necessário, bem como assine, isoladamente, quaisquer documentos necessários à efetivação da Emis-
são e da Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando à Escritura de Emissão (e seus eventuais aditamentos) e ao Contrato de 
Distribuição. 5.5 Ratificar todos os atos relativos à Emissão e à Oferta Restrita que tenham sido praticados anteriormente pela Dire-
toria ou qualquer procurador da Companhia, inclusive a outorga de procurações pela Diretoria. 6. ENCERRAMENTO: Não havendo 
mais nada a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. 
Assinaturas: Ivan Muller Botelho – Presidente. Keili Uema do Carmo – Secretária. Conselheiros: Ivan Muller Botelho, Ricardo Perez 
Botelho e Marcelo Silveira da Rocha. Confere com o original que se encontra lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de 
Administração da Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A. Keili Uema do Carmo - Secretária.
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Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de agosto de 2022
Data, Hora e Local: Aos 15 dias do mês de agosto 2022, às 13h00, na sede social da Companhia, 
localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, nº 1.455, 3º andar, bairro Vila Nova Conceição, CEP 04543-011. Mesa: Bruno José 
Albuquerque de Castro (Presidente); e Natali Martins Rodrigues de Farias (Secretária). Convocação 
e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do Artigo 124, §4º da Lei 
Federal 6.404/76, por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, 
conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Ordem do Dia: Deliberar sobre: 
1) a redução do capital social para restituição aos acionistas por ser julgado excessivo, nos termos 
do artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações; e 2) a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia para refletir a deliberação anterior. Deliberações: Após analisadas e debatidas 
as matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas aprovaram por unanimidade de votos e sem 
ressalvas: 1) Aprovar a redução desproporcional do capital social da Companhia com a restituição a 
acionista majoritária por ser julgado excessivo, nos termos do artigo 173 da Lei das Sociedades por 
Ações, que passa dos atuais R$ 53.334.207,00 (cinquenta e três milhões, trezentos e trinta e quatro 
mil e duzentos e sete reais) para R$ 46.434.207,00 (quarenta e seis milhões, quatrocentos e trinta e 
quatro mil e duzentos e sete reais), uma redução, portanto, no valor de R$ 6.900.000,00 (seis milhões e 
novecentos mil reais), com o cancelamento de 6.900.000 (seis milhões e novecentas) ações ordinárias 
todas nominativas e sem valor nominal, representativas do capital social de titularidade da acionista 
KSM Realty I FIP Multiestratégia, detentora de 99,99% do capital social da Companhia; 1.1. Consignar 
que o balancete patrimonial de 31.07.2022 serve de base para a redução do capital social descrita no 
item acima. 1.2. Consignar que, nos termos do artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações, durante 
o prazo de 60 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. 1.3. Consignar, ainda, que a redução do capital social da 
Sociedade descrita no item 1, acima somente se tornará efetiva, findo o prazo mencionado no item 1.2. 
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 artigo 174 §2º da Lei das 
Sociedades por Ações, ocasião que os acionistas deverão promover a alteração do Estatuto Social 
da Companhia de forma a refletir a referida redução de capital social. 1.4. Consignar, por fim, com 
a devida anuência do único acionista minoritário detentor de 0,001%, que a quantia total da redução 
do capital social da Companhia descrita no item 1, acima, no montante de R$ 6.900.000,00 (seis 
milhões e novecentos mil reais), será restituído a acionista majoritária KSM Realty I FIP Multiestratégia, 
em moeda corrente nacional, que será realizado à vista ou em parcelas até 31/12/2022. 1.5. Ficam 
expressamente os membros da Diretoria da Companhia autorizados a tomar 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. 2) Em 
virtude das deliberações acima, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e após cumpridas as 
formalidades legais, o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar, com a seguinte 
redação: “Artigo 5º - O Capital Social da Companhia é de R$ 46.434.207,00 (quarenta e seis milhões, 
quatrocentos e trinta e quatro mil e duzentos e sete reais), dividido em 46.434.207 (quarenta e seis 
milhões, quatrocentas e trinta e quatro mil e duzentas e sete) ações ordinárias todas nominativas e sem 
valor nominal.” Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a Assembleia para lavratura 
desta Ata no Livro de Registro das Atas de Assembleia, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por 
todos os acionistas. Certificamos que a presente Ata é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São 
Paulo, 15 de agosto de 2022. Mesa: Bruno José Albuquerque de Castro - Presidente; Natali Martins 
Rodrigues de Farias - Secretária.

Petrobras assina com Keppel 
contrato para construção  
da plataforma P-80

A Petrobras assinou 
contrato com a Ke-
ppel Shipyard Limi-

ted (de Cingapura), nesta 
segunda-feira, para cons-
trução da plataforma P-80, 
nona unidade a ser instala-
da no campo de Búzios, no 
pré-sal da Bacia de Santos.

Segundo a estatal, essa 
plataforma será uma das 
maiores a operar no Brasil e 
uma das maiores da indús-
tria de petróleo e gás mun-
dial, com capacidade para 
produzir até 225 mil barris 
de petróleo por dia (bpd), 
processar até 12 milhões 
de m3/dia de gás e estocar 
mais de 1,6 milhão de bar-
ris. Do tipo FPSO (unidade 
flutuante que produz, arma-
zena e transfere petróleo), 
a plataforma será própria, 
com índice de conteúdo lo-
cal mínimo de 25%. Com 
início de produção previsto 
para 2026, a P-80 será o 28º 
sistema a operar no pré-sal.

Campo de Búzios

Com reservas substan-
ciais, baixo risco e baixo 
custo de extração, o campo 
de Búzios deve chegar ao fi-
nal desta década com a pro-
dução diária em torno de 2 
milhões de barris de óleo 
equivalente por dia (boe), 

tornando-se o ativo da Pe-
trobras de maior produção.

Quatro plataformas ope-
ram atualmente no campo 
de Búzios (P-74,P-75, P-76 
e P-77) e outras quatro 
unidades estão em proces-
so de construção (FPSO 
Almirante Barroso; FP-
SO Almirante Tamandaré; 
P-78 e P-79). A Petrobras 
é a operadora do campo 
com 92,6% de participa-
ção, tendo como parceiras 
a CNOOC e a CNODC, 
com 3,7% cada.

O projeto prevê a inter-
ligação de 14 poços, sendo 
7 produtores de óleo e 7 
injetores. Para se ter ideia, 
a plataforma pesará 140 
mil toneladas, equivalente a 
cerca de 750 Boeings 747, 
e terá altura de 184 metros, 
o que corresponde a cinco 
estátuas do Cristo Redentor 
empilhadas.  Com capacida-
de de gerar energia de 100 
MW (suficiente para abaste-
cer uma cidade com 300 mil 
habitantes), a unidade será 
instalada em lâmina d´água 
de 2100 metros – ou 5,4 
vezes a altura do Morro do 
Pão de Açúcar.

A P-80 integra a nova ge-
ração de plataformas da Pe-
trobras, caracterizadas pela 
alta capacidade de produ-
ção e por tecnologias inova-

doras para redução de emis-
sões de CO2.  A unidade irá 
incorporar, por exemplo, a 
tecnologia de flare fechado, 
que aumenta o aproveita-
mento do gás e impede que 
ele seja queimado para a at-
mosfera, de forma segura 
e sustentável.  A Petrobras 
citou que outra inovação se-
rá o sistema de detecção de 
gás metano, capaz de atuar 
na prevenção ou mitigação 
de riscos de vazamentos 
desse composto. 

A plataforma será equi-
pada ainda com a tecnolo-
gia de Captura, Uso e Ar-
mazenamento geológico de 
CO2 - o chamado CCUS. 
A Petrobras é pioneira na 
utilização dessa tecnologia, 
que permite aliar aumento 
da produtividade com re-
dução de emissões de car-
bono.

Simultaneamente à cons-
trução da P-80, será de-
senvolvido o seu “gêmeo 
digital” – ou digital twin. 
“Essa inovação consiste na 
reprodução digital de uma 
unidade virtual idêntica à 
plataforma física, permitin-
do diversas simulações re-
motas e testes operacionais 
virtuais, antecipando todo 
tipo de cenário de forma 
ainda mais segura”, infor-
mou a estatal.

Fábrica da Tesla em Xangai  
produz 1 milhão de veículos

A gigafábrica em Xan-
gai da montadora 
nor te-amer icana 

Tesla produziu 1 milhão de 
veículos em três anos, crian-
do um marco, disse a em-
presa nesta segunda-feira. 
Fundada em 2019, a fábrica 
de Tesla em Xangai é a pri-
meira da montadora fora dos 
Estados Unidos, com uma 
taxa de localização da cadeia 
industrial de mais de 95%, 
sendo que 99,99% dos em-
pregados são chineses.

Segundo agência Xinhua, 
a fábrica, importante centro 

de exportação da Tesla, ex-
portou 97.182 automóveis 
no período de janeiro a ju-
nho, ante 41.770 unidades no 
mesmo período do ano pas-
sado, segundo a Tesla China.

A Tesla entregou um re-
corde de 77.938 veículos 
na China em junho, um 
aumento anual de 177%. 
A gigafábrica de Shanghai 
produziu cerca de 300 mil 
veículos no primeiro semes-
tre deste ano. 

A unidade da Tesla na 
China excedeu a produção 
de veículos elétricos da fá-

brica norte-americana Fre-
mont, confirmou Elon Mus 
durante a Reunião Anual de 
Acionistas que ocorreu na 
gigafábrica Texas, em outu-
bro de 2021.

O executivo-chefe apon-
tou que a Giga Xangai levou 
cerca de 11 meses para ser 
construída, atingindo o volu-
me total de produção um ano 
depois. Desde que começou 
a operar, a unidade chinesa 
tem impulsionado um au-
mento incrível nos números 
de produção e entregas da 
Tesla.
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