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O presidente disse que a "força da lei vai imperar" sobre os produtores

Trem
Castro dará subsídio
para barrar reajuste

Lula: é possível fazer
Brasil voltar a crescer

O governador do Rio, Cláudio Castro,
disse na sexta-feira, 6, que o preço da
tarifa de trens no Rio, operados pela concessionária privada SuperVia, não saltará de R$ 5 para R$ 7,40, como homologado pelo conselho diretor da agência
estadual que regula esse tipo de serviço (Agetransp). PÁGINA 8

O presidente da República afirmou que quer investir no fortalecimento do sistema
cooperativo, no micro e pequeno empreendedor e defendeu a seguridade social

E

José Cruz - Agência Brasil

m sua primeira
reunião ministerial, o presidente
da República, Luiz
Inácio Lula da Silva, afirmou na sexta-feira, 6, que
toda a sua equipe assumiu compromisso "extraordinário" de fazer o Brasil "voltar" a crescer, gerar empregos e fazer aumentar a massa salarial.
"É possível fazer a economia voltar a crescer com
muita responsabilidade,
com distribuição de riqueza e renda, e gerar
emprego que garanta ao
trabalhador um pouco de
seguridade social", disse
aos seus ministros no início da reunião, que foi
transmitido. O presidente citou a cerimônia de

Inclusão
Latam contrata mais
executivas mulheres
Mulheres representam mais de 60% dos
executivos contratados pela Latam no
Brasil. A companhia encerrou o ano com
a maior representatividade de negros da
sua história nas equipes de tripulação
de cabine. Para se tornar mais diversa e
inclusiva, a Latam trabalhou em diversas
frentes no último ano.
PÁGINA 3

Cesar Duarte - Agência Petrobras

posse do dia 1º para
apontar que há muito
tempo não via "tanta alegria" nas pessoas e que
é compromisso de seus
ministros entregar um
país "melhor e mais saudável". "Vamos ter que
entregar esse país mais
saudável do ponto de vista da massa salarial, da
educação", disse. Lula
qualificou a tarefa como
árdua. "Foi utilizado dinheiro na campanha
para perpetuar governo
(...). Esse país vai voltar
a viver em democracia",
afirmou Lula, para quem
o governo de Jair Bolsonaro foi responsável por
grande parte das mortes na pandemia de covid-19.
PÁGINA 6

JFabio Rodrigues-Pozzebom - Agência Brasil

ETANOL

Unica entrará na Justiça contra a
desoneração dos combustíveis
O presidente da União
da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), Evandro Gussi, disse
que o setor sucroenergético espera um posicionamento do governo quanto
à Medida Provisória (MP) nº
1.157, que desonerou impostos federais de combus-

A Petrobras deu mais um passo
importante para um futuro de baixo
carbono. A estatal assinou acordo
com a Oil & Gas Methane Partnership
(OGMP) 2.0, iniciativa global coordenada pela ONU dedicada à quantificação e gestão de emissões de metano, com foco na mitigação das mudanças climáticas.
PÁGINA 2

Presidente ressuscita PAC e Costa vira
'pai' do programa que projetou Dilma

tíveis no País e reduziu a
competitividade do etanol.
O setor pode recorrer à Justiça. "Nós estamos esperando, até o fim da semana,
um retorno do governo e,
não acontecendo, vamos
ter de buscar soluções
eventualmente judiciais",
afirmou.
PÁGINA 3

O ministro-chefe da Casa
Civil, Rui Costa (PT), será o responsável por estruturar um plano de retomada das obras do
Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC). Se no segundo mandato de Lula a ex-presidente Dilma Rousseff re-

cebeu a alcunha de "mãe do
PAC" por figurar como uma espécie de "coordenadora" da
empreitada, na volta do petista ao Palácio do Planalto a tarefa retorna à alçada da pasta
ligada à Presidência, sob o comando de Costa. PÁGINA 6

PRESSÃO

Aceleração

Ministro do Trabalho vai explicar
futuro reajuste do salário mínimo

EUA criaram 223 mil
postos de trabalho

O ministro da Casa Civil,
Rui Costa, disse que caberá
ao ministro do Trabalho, Luiz
Marinho, explicar se faltam
recursos para garantir o salário mínimo de R$ 1.320
neste ano, promessa de
campanha do presidente
Lula. Segundo Costa, a liberação de mais benefícios

A economia dos EUA criou 223 mil
empregos em dezembro, em termos líquidos. Já a taxa de desemprego dos
EUA recuou para 3,5% em dezembro. O
salário médio por hora teve alta de 0,27%
em relação a novembro, ou US$ 0,09, a
US$ 32,82, vindo abaixo da previsão de
acréscimo de 0,40%.
PÁGINA 5
IBOVESPA 108.963,70

Ethel diz que vacinas para crianças até
quatro anos estão esgotadas no Brasil

previdenciários no segundo
semestre do ano passado
pode pressionar a capacidade de aumentar o valor
do mínimo. "Há um impacto evidente no tocante ao
salário mínimo, com o represamento que foi feito nas
aposentadorias no governo
passado."
PÁGINA 4

O estoque do governo federal de vacinas pediátricas
contra covid-19 para crianças
até quatro anos de idade está
esgotado, disse na sexta-feira
(6), em Brasília, a secretária de
Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel
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Maciel. Ela afirmou que o governo negocia a antecipação
de remessas previstas para o
fim do mês. Ethel frisou que
realizou reuniões com a fabricante de vacinas pediátricas
Pfizer para a possível antecipação das entregas. PÁGINA 7
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Petrobras quer reduzir
as emissões de metano
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MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Petrobras adere à iniciativa da ONU
para redução de emissões de metano
Em seu plano estratégico até 2027, a empresa quer neutralizar as emissões até 2050 nas atividades
sob seu controle e influenciar seus parceiros a atingir a mesma ambição em ativos não operados

A

ções tecnológicas e projetos
de descarbonização. Em paralelo, reforça seu compromisso
com a mitigação da mudança
climática e a transição energética, buscando acelerar a descarbonização das operações,
alcançar maior eficiência em
metano, assim como dobrar
a reinjeção de CO2 em projetos de CCUS (Captura, Utilização e Armazenamento de carbono) até 2025.
A Petrobras anunciou também que vai fazer na segunda
quinzena deste mês, a maior
parada de manutenção da
companhia em 2023, na
Refinaria Alberto Pasqualini
(Refap), em Canoas, no Rio

Grande do Sul, fundada em
1968. Para garantir a confiabilidade da refinaria, a implantação de projetos que aumentam a eficiência energética e
a segurança dos processos,
a Petrobras vai investir R$
450 milhões. De acordo com
a petroleira, com a operação
no período de aproximadamente três meses, serão gerados cerca de 5 mil postos de
trabalho diretos e indiretos.
Os serviços de manutenção, inspeção e substituição de
peças e equipamentos serão
feitos nas unidades de craqueamento catalítico, destilação, geração de hidrogênio e
tratamento de diesel e gaso-

lina. Para o gerente-geral da
Refap, Gerson Cesar Souza,
a operação vai resultar em
muitos ganhos para a refinaria. “Devido às características
das unidades operacionais, as
paradas de manutenção são
realizadas de forma escalonada, executando extensa atividade que garante a implantação de melhorias tecnológicas, tornando a produção
mais eficiente, inclusive com
ganhos ambientais”, explicou.
A Petrobras contratou
empresas especializadas para
trabalhar dia e noite em serviços de manutenção, apoio
e infraestrutura, sem riscos
de desabastecimento do mercado. “Nosso planejamento
logístico sempre atua de forma
a gerar estoques prévios às
paradas e, durante o evento,
atuamos fortemente em logística para atendimento aos
clientes Petrobras. A companhia também está investindo
na recuperação de tanques de
petróleo, ampliando a capacidade de estocagem na refinaria”, informou o gerente-geral.
Segundo a Petrobras, a
produção da Refap está destinada, especialmente, ao diesel, gasolina, GLP, óleo combustível, querosene de aviação, asfalto, coque, enxofre e
propeno. “A refinaria atende
o mercado do Rio Grande do
Sul, parte de Santa Catarina e
Paraná, além de outros estados por cabotagem”.
A Refap atingiu em 2022,
marcos importantes na produção. O destaque ficou com
o Diesel S-10, que teve no ano,
a maior produção do combustível na refinaria, com recordes
sucessivos, superando em 14%
a produção do ano anterior.
Conforme a companhia, o
Diesel S-10 é um combustível com baixo teor de enxofre, que atende às tecnologias
mais modernas de motores
em uso no Brasil, além disso,
tem registrado demanda crescente de mercado. Ainda em
outubro do ano passado, a
refinaria bateu recorde com a
produção de asfalto, gerando
33,8 mil toneladas do produto.

IGP-DI de dezembro avança
0,31% e fecha o ano em 5,03%

bro), Alimentação (de 1,06%
para 0,73%), Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,89% para
0,55%), Habitação (de 0,43%
para 0,31%) e Despesas Diversas (de 0,20% para 0,03%).
Houve impacto dos itens:
gasolina (de 2,28% para
-1,21%), hortaliças e legumes
(de 11,45% para 5,17%), artigos
de higiene e cuidado pessoal
(de 1,66% para 0,32%), tarifa
de eletricidade residencial (de
1,56% para 0,43%) e cigarros
(de -0,15% para -0,68%).
Na direção oposta, as
taxas foram mais elevadas
nos grupos Educação, Leitura e Recreação (de -0,74%
para -0,07%), Comunicação (de
-0,35% para 0,74%) e Vestuário (de 0,76% para 0,87%),
influenciados pelos itens: pas-

sagem aérea (de -3,65% para
-1,05%), combo de telefonia,
internet e TV por assinatura
(de -0,53% para 0,96%) e roupas (de 0,89% para 1,09%).
O núcleo do IPC-DI passou
de alta de 0,27% em novembro para elevação de 0,29%
em dezembro. Dos 85 itens
componentes do IPC, 36
foram excluídos do cálculo
do indicador. O índice de difusão, que mede a proporção de
itens com aumentos de preços, passou de 67,42% em
novembro para 71,29% em
dezembro.
O núcleo do IPC-DI é usado
para mensurar tendências e
calculado a partir da exclusão
das principais quedas e das
mais expressivas altas de preços no varejo.

A Petrobras vai fazer na segunda quinzena deste mês, a maior parada de manutenção da companhia em 2023, na Refap, em Canoas, no Rio Grande do Sul

zado em plataforma na web
pelo fundo GGFR (Global Gas
Flaring Reduction Partnership).
“A adesão à OGMP reflete
o valor da transparência e a
importância que atribuímos
à medição das emissões.
Esperamos que a parceria
possa acelerar nossos esforços para continuar reduzindo
as emissões de metano em
nossas operações, em linha
com a iniciativa Aiming for
Zero Methane Emissions da
Oil and Gas Climate Initiative
(OGCI), da qual somos signatários”, destaca Viviana Coelho,
gerente executiva de Mudanças Climáticas.
Em linha com os compro-

missos com a transição energética, a Petrobras é atualmente uma das líderes mundiais na produção de petróleo
com menor emissão de gases
de efeito estufa. As emissões
da companhia para cada barril produzido caíram praticamente à metade nos últimos
11 anos, alcançando um patamar de 15 kg CO2e/barril.
Em seu Plano Estratégico
2023-2027, a Petrobras ambiciona neutralizar as emissões
até 2050 nas atividades sob
seu controle e influenciar seus
parceiros a atingir a mesma
ambição em ativos não operados. Para isso, está investindo US$ 4,4 bilhões em solu-

AUMENTO DE PREÇOS

O Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou alta de 0,31% em
dezembro, após uma redução
de 0,18% em novembro, divulgou na sexta-feira, 6, a Fundação Getulio Vargas (FGV).
Com o resultado, o IGP-DI
acumulou uma elevação de
5,03% no ano de 2022 (ante
17,74% em 2021). As expectativas iam de 4,92% a 6,00%,

com mediana de 5,13%.
A FGV informou ainda os
resultados dos três indicadores que compõem o IGP-DI. O
IPA-DI, que representa o atacado, teve elevação de 0,32%
em dezembro, ante uma redução de 0,43% em novembro.
O IPC-DI, que apura a evolução de preços no varejo, subiu
0,35% em dezembro, após
alta de 0,57% em novembro.

Já o INCC-DI, que mensura o
impacto de preços na construção, teve elevação de 0,09%
em dezembro, depois da alta
de 0,36% em novembro.
No ano de 2022, o IPA-DI
subiu 4,70%; o IPC-DI aumentou 4,28%; e o INCC-DI avançou 9,28%. O período de coleta
de preços para o índice de
dezembro foi do dia 1º ao dia
31 do mês.

A queda de 1,21% no preço
da gasolina liderou o ranking
de itens que contribuíram
para desacelerar a inflação no
varejo medida pelo IGP-DI) de
dezembro. Dentro do Índice
de Preços ao Consumidor (IPC-DI), cinco das oito classes de
despesa registraram taxas de
variação mais baixas: Transportes (de 0,92% em novembro para -0,07% em dezem-
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Agência Petrobras

Petrobras deu mais
um passo importante para um futuro de
baixo carbono: assinou acordo com a Oil & Gas
Methane Partnership (OGMP)
2.0, iniciativa global coordenada pela ONU dedicada à quantificação e gestão de emissões
de metano, com foco na mitigação das mudanças climáticas. Reconhecida como a mais
relevante do setor em transparência e credibilidade no fornecimento de dados sobre emissões, a OGMP reúne mais de
80 empresas da indústria, com
coordenação do Programa das
Nações Unidas para o Meio
Ambiente (PNUMA) e da Climate and Clean Air Coalition
(CCAC) – organização voluntária mundial em prol da redução de emissões de gases de
efeito estufa.
“A mitigação das emissões de gases de efeito estufa
metano é um compromisso
Petrobras e tem grande relevância para agenda de combate às mudanças climáticas. É considerada uma prioridade de curto prazo pelo
Painel Intergovernamental de
Mudanças Climáticas (IPCC, na
sigla em inglês). A adesão à
OGMP 2.0 é uma iniciativa que
contribuirá para consolidar
uma grande conquista: já reduzimos em 55% a intensidade
de emissões de metano no
upstream entre 2015 e 2022.
Tão importante quanto atingir os resultados desafiadores
é manter a performance nos
próximos anos, com transparência e com aprimoramento
da medição das emissões
em nossas operações.”, ressalta Rafael Chaves, Diretor
de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade.
A atuação da Petrobras
contribui também para o posicionamento do Brasil frente
ao Global Methane Pledge,
que prevê redução de 30%
das emissões de metano até
2030 (com base em 2020). Em
paralelo, a companhia coopera com o desenvolvimento
do painel global de monitoramento de flaring, disponibili-
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ETANOL

Unica vai entrar na Justiça contra
a desoneração dos combustíveis
Gussi pediu ao governo para suspender a MP ou preservar um diferencial tributário para o etanol
de R$ 0,45 por litro ante a gasolina, patamar adotado em 2022 com a adoção da desoneração

O

Reila Maria - Câmara dos Deputados

Evandro Gussi: “nós estamos esperando, até o fim da semana, um retorno do governo e, não acontecendo, vamos ter de buscar soluções judiciais”

como ocorre com a gasolina
e o etanol. A desoneração da
gasolina, para ele, é um equívoco. “Não faz sentido subsidiar um combustível fóssil nessas circunstâncias”, diz Gussi.
Embora alguns integrantes do governo atribuam o
prazo de 60 dias da MP como
um período de transição até
a retomada dos tributos, o
descompasso entre o discurso do governo e a adoção da medida, segundo o
executivo da Unica, acrescenta um nível de imprevi-

sibilidade. “Até o dia 30 de
dezembro, o governo se colocava contrário à prorrogação
da isenção feita pelo governo
anterior. Quem me garante
que esse mesmo discurso
da transitoriedade (com o
prazo de 60 dias) não termine e digam que não é tão
transitório assim?”, questionou. “Acho que esse é o mais
grave episódio até agora de
desordem e desalinhamento
entre os players do governo”,
completou.
O presidente da Frente

SENSORES DE OXIGÊNIO

Parlamentar de Valorização
do Setor Sucroenergético e
integrante da Frente Parlamentar Agropecuária (FPA),
deputado federal Arnaldo Jardim, considera apresentar um
Projeto de Decreto Legislativo
(PDL) que suspenda a Medida
Provisória nº 1.157, que prorrogou a isenção de impostos federais sobre os combustíveis no Brasil. “Eu estou
estudando se eu vou apresentar um PDL para sustar essa
Medida Provisória, porque ela
está flagrantemente contrá-

ria ao princípio constitucional que estabelece diferenciação tributária entre combustíveis renováveis e combustíveis fósseis”, disse ele.
O parlamentar e outros
integrantes do setor sucroenergético argumentam que
a MP fere a Emenda Constitucional nº 123, que garantiu a necessidade de diferencial competitivo para os biocombustíveis em relação aos
seus equivalentes fósseis. No
segundo semestre de 2022,
quando a desoneração foi ori-

ginalmente imposta, esse diferencial foi definido por meio de
um crédito tributário de ICMS.
Com a prorrogação da desoneração no governo Luiz Inácio Lula da Silva, no entanto,
não houve compensações previstas.
Jardim argumenta que a
volta da cobrança dos impostos federais sobre combustíveis fósseis também tem um
aspecto econômico. A tributação daria um adicional de
arrecadação ao governo de R$
52 bilhões ao ano, segundo o
parlamentar. “Isso foi levado
muito em conta nas conversas
que se teve quando se discutiu o tamanho da PEC (da transição), todas essas conversas
contavam com a volta do PIS/
Cofins”, afirmou.
O parlamentar acrescenta
que, além da adoção de medidas legislativas para tentar
reverter a isenção, usinas de
etanol consideram também
estratégias jurídicas para suspender a MP. “Entidades do
setor estão discutindo se tem
alguma ação judicial que poderia ser tomada, mas não têm
uma decisão e o formato (da
ação) ainda não está definido”,
completou Jardim.
Diferentes fontes do setor
sucroenergético confirmam
que as usinas de etanol consideram a possibilidade de levar
o tema ao Judiciário, dado o
descontentamento com a
medida. Um dos representantes do setor ouvido afirma que
o segmento foi surpreendido
com a decisão, já que os diálogos na equipe de transição do
governo davam o tom de que
haveria o retorno da cobrança
em 2023.
Segundo o interlocutor, o
vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda,
Fernando Haddad, e o ministro
da Agricultura, Carlos Fávaro,
eram “porta-vozes” que comunicavam ao setor que haveria
o retorno das alíquotas para
retomada da competitividade
do etanol em 2023. “Agora nos
dizem desculpa, fomos surpreendidos, fomos atropelados”,
afirma a fonte.

INCLUSÃO

Delphi prevê lançamento Latam aumenta o número
de 400 novos itens em 2023 de contratação de executivas
A Delphi Technologies terminou 2022 com novos lançamentos de produtos. Neste
período, 448 novos códigos
foram lançados no mercado
de reposição. Alguns destes
lançamentos foram: 16 variações de bobinas de ignição,
cobrindo aproximadamente
três milhões a mais de veículos; e três versões de compressores, atendendo adicionalmente um milhão de veículos.
“2022 foi um ano de muito
sucesso para a Delphi Technologies e ao olhar o que realizamos tenho muito orgulho em
dizer que trouxemos novos
produtos para o nosso portfólio, tivemos a oportunidade
de retornar com os eventos
presenciais e encontrar nossos clientes e parceiros novamente, a campanha “Seleção
de Prêmios” entregou mais de
R$ 200 mil em premiações
para 13 estados diferentes do
país, tivemos a honra em receber novamente o reconhecimento dos nossos funcionários mais uma vez com o cer-

tificado do GPTW como uma
das melhores empresas para
se trabalhar, além de muitas
outras conquistas durante o
ano”, afirma Amaury Oliveira,
Vice-presidente e Gerente
Geral de Aftermarket SA.
Ele agradeceu a todos os
parceiros que o acompanhou
neste ano e disse que todo o
esforço e empenho mostrou
que a empresa pode garantir
os melhores produtos e soluções aos clientes,
Na linha de direção e suspensão, foram 367 novos
códigos. Além disso, seis
novos códigos de sensores
de oxigênio também foram
inseridos no mercado, atendendo 2,5 milhões de veículos a mais; e oito novos produtos de carregadores elétricos para o mercado de exportação. 41 novos códigos para
a linha de motores de partidas e alternadores também
foram incluídos, entre eles,
motores de partida start-stop
para o mercado de reposição.
Em Piracicaba (SP), onde
fica uma das fábricas da Del-

phi Technologies no Brasil, foi
inaugurada a primeira fábrica
exclusiva de aftermarket no
Brasil, responsável por produzir os sensores de oxigênio que atendem ao mercado de reposição nacional
e também de outros países da
Europa e América do Norte,
e foi ampliada a linha de produção para remanufatura de
Injetores diesel da marca.
Para 2023, a expectativa é
lançar pelo menos 381 novos
itens. Esse volume trará novos
códigos em sensores, injetores, linha diesel, além do complemento de portfólio da nova
linha de suspensão e direção,
com a meta da empresa de
cobrir 80% dos modelos premium de 0 a 12 anos - o que
equivale a 7 milhões de veículos.
Além disso, para o ano
que vem, a Delphi está preparando um novo website
com catálogo integrado, um
novo centro de treinamento
em Piracicaba e muitas novidades na disponibilidade de
produtos localmente.

Mulheres representam mais
de 60% dos executivos contratados pela LATAM no Brasil em
2022. É isso o que aponta o
levantamento da companhia
sobre os processos seletivos
do último ano para mais de 100
cargos de nível gerencial e diretivo. Além disso, a companhia
encerrou o ano com a maior
representatividade de negros
da sua história nas equipes de
tripulação de cabine.
Para se tornar mais diversa
e inclusiva, a LATAM trabalhou em diversas frentes no
último ano, como na capacitação para sensibilização de
todos os colaboradores sobre
o tema diversidade, implantação de processos seletivos inovadores e, finalmente, na definição de seus compromissos
de Diversidade e Inclusão. São
eles: garantir a equidade de
oportunidades e mais equilíbrio na representatividade de
mulheres; ter representatividade de pessoas com deficiência; ampliar a heterogeneidade em áreas profissionais
para aumentar o multicultu-

ralismo e criar mais espaços
para maior diversidade social,
étnica, raça/cor, educacional,
etária, de gênero, etc; e desenvolver uma cultura mais global
e fortalecida pelas diferenças
entre os colaboradores e colaboradoras do grupo LATAM.
Em 2022, a LATAM também
passou a dar prioridade à inclusão de pessoas LGBTQIAP+,
mulheres, profissionais com
deficiência e negros em todos
os seus processos seletivos.
Um exemplo disso, foi o seu
primeiro processo 100% online
para a seleção de novos tripulantes de cabine, permitindo
que mais pessoas de diferentes regiões do Brasil tivessem
acesso às oportunidades. O
processo também foi realizado
com mudança no nível de exigência do idioma estrangeiro
(inglês e espanhol), que passou
de “obrigatório” para “desejável”, possibilitando que os candidatos fossem avaliados prioritariamente por suas competências técnicas e comportamentais para o exercício da função
de tripulante de cabine. Com

essas mudanças, a companhia
recebeu candidaturas de pessoas de 22 dos 27 estados brasileiros e concluiu as contratações, contemplando 31% de
novos tripulantes contratados
negros, algo nunca visto na história da LATAM. A profissão de
comissário(a) de voo está em
constante evolução e os novos
contratados da LATAM já evidenciam isso.
Mais recentemente, em
dezembro, a companhia admitiu para a área de Manutenção
Aeronáutica no Brasil o seu primeiro grupo de estagiários com
foco na inclusão, com quase
80% de pessoas pertencentes a grupos sociais considerados minorizados entre os selecionados.
A LATAM Airlines Group é
o principal grupo de companhias aéreas da América Latina,
com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e
Peru, além de operações internacionais na América Latina e
para a Europa, Oceania, Estados Unidos e Caribe.
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presidente da União
da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), Evandro Gussi, disse que o setor
sucroenergético espera até o
fim desta semana um posicionamento do governo quanto
à Medida Provisória (MP) nº
1.157, que desonerou impostos federais de combustíveis
no País e reduziu a competitividade do etanol. Caso não
haja resposta, o setor deverá
recorrer à Justiça. “Nós estamos esperando, até o fim da
semana, um retorno do governo e, não acontecendo, vamos
ter de buscar soluções eventualmente judiciais”, afirmou
o executivo.
Segundo Gussi, o setor
pede que o governo suspenda
a MP ou preserve um diferencial tributário para o etanol de
R$ 0,45 por litro ante a gasolina, patamar adotado em
2022 com a adoção da desoneração. No meio do ano passado, quando a isenção dos
tributos foi originalmente
imposta, a Emenda Constitucional nº 123 garantiu a necessidade de diferencial competitivo para os biocombustíveis
em relação aos seus equivalentes fósseis. O setor argumenta que o governo Lula fere
a norma ao manter as alíquotas zeradas sem prever compensação.
O presidente da Unica
disse que, desde a publicação
da medida provisória em 1º de
janeiro deste ano, a entidade
apresentou ao governo os problemas da decisão, mas não
obteve “resposta clara com
relação ao tema”. Para Gussi,
há incoerência entre o posicionamento ambiental, social
e econômico da atual gestão
e a decisão quanto à desoneração. “Esse episódio concreto
é uma marca de incoerência”,
reforçou.
O executivo disse ver um
“sentido social” para o governo
querer manter a desoneração
do diesel, já que o combustível
é usado no transporte coletivo,
de cargas e na produção e não
possui substituto renovável,
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FALTA DE RECURSOS

PEÇAS

Ministro do Trabalho vai convocar um
pronunciamento sobre salário mínimo

Produção
de veículos
cresceu 5,4%
em 2022

Costa afirmou que houve um impacto evidente no tocante ao salário mínimo,
com o represamento que foi feito nas aposentadorias pelo governo passado

O

ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse
na sexta-feira, 6, que
caberá ao ministro
do Trabalho, Luiz Marinho, explicar se faltam ou não recursos para garantir o salário mínimo de R$ 1.320 neste ano,
uma promessa de campanha
do presidente da República,
Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Costa, a liberação de
mais benefícios previdenciários no segundo semestre do
ano passado pode pressionar
a capacidade de aumentar o
valor do mínimo.
“Há um impacto evidente
no tocante ao salário mínimo,
com o represamento que
foi feito nas aposentadorias no governo passado. No
segundo semestre, com a eleição, foi liberado um montante
grande. O represamento era
uma estratégia financeira de
conter pagamentos. Se fosse
uma dificuldade administrativa, não teria como liberar
um volume gigantesco como
ocorreu na eleição. Não era
dificuldade de fluxo administrativo, mas estratégia de contenção de despesas”, acusou
Costa.
Mesmo com a liberação
extraordinária de recursos
possibilitada pela Proposta
de Emenda à Constituição da
Transição, há um temor de que
a equipe econômica precise
retirar parte do dinheiro distribuído aos ministérios para
bancar o aumento real do salário mínimo prometido por Lula
na campanha.

A área técnica do Ministério da Fazenda alerta que os
recursos adicionais reservados na Lei Orçamentária Anual
(LOA) de 2023 - R$ 6,8 bilhões
- podem ser insuficientes para
garantir um salário mínimo de
R$ 1.320.
Por isso, o governo ainda não
editou uma Medida Provisória
estabelecendo esse valor para
o mínimo. Enquanto isso, segue
valendo o salário de R$ 1.302,
instituído pela MP 1.143, editada
ainda em dezembro pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.
Costa confirmou que a reunião de quinta-feira na Casa
Civil com Marinho e os ministros da Fazenda e Planejamento, Fernando Haddad e
Simone Tebet, respectivamente, tratou sobre esse
assunto. “O ministro Marinho
chamará a imprensa para um
pronunciamento hoje ou na
segunda-feira sobre o assunto.
Prefiro que ele o faça, porque
assim foi o pedido do presidente Lula. Foi fruto da reunião que tivemos ontem”, completou.
O ministro da Casa Civil
afirmou também que a partir
da próxima terça-feira, 10, irá
começar a visita da pasta aos
ministérios, agenda que tem
prometido realizar.
Segundo ele, nos encontros, a Casa Civil irá ouvir
sugestões de prioridades de
cada ministro e conversar
sobre as ações que deverão
ser tratadas com metas dos
100 primeiros dias de governo
Rui Costa reforçou ainda

Fabio Rodrigues-Pozzebom - Agência Brasil

Rui Costa: “o represamento era uma estratégia. Se fosse uma dificuldade administrativa, não teria como liberar”

que o Executivo irá priorizar,
por exemplo, a retomada do
Minha Casa Minha Vida, com
ações concretas de entrega
também em outras áreas,
como conclusão de escolas
e creches que estão paralisadas, já no primeiro semestre
“Vamos priorizar e dar
sequência de atos concre-

tos, com retomada do MCMV,
ações concretas da educação com entrega no primeiro
semestre de escolas e creches que estão paralisadas.
Vamos hierarquizar pelo
maior percentual de execução para o menor, para fazer
entregas o mais rápido possível”, afirmou.

Promovido
desde
a
manhã de sexta-feira na Sala
Suprema do Palácio do Planalto, o encontro reuniu Lula,
os 37 ministros e os líderes do
governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), na
Câmara, José Guimarães (PTCE), e no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

As montadoras produziram
2,37 milhões de veículos no
ano passado, um resultado
que supera em 5,4% o total
fabricado em 2021. O balanço,
que engloba carros de passeio,
utilitários leves, caminhões e
ônibus, foi divulgado na manhã
de sexta-feira, 6, pela Anfavea,
a entidade que representa o
setor.
O desempenho reflete a
melhora no abastecimento de
peças, principalmente componentes eletrônicos, durante o
segundo semestre, quando as
paradas nas fábricas, ainda
que continuassem ocorrendo,
tornaram-se menos longas e
frequentes.
Somente em dezembro, conforme o balanço da
Anfavea, a produção recuou
9,2% na comparação com o
mesmo mês de 2021. Frente
a novembro, houve recuo de
11,3%, em variação negativa
também explicada pelas
férias coletivas de fim de ano
nas fábricas.
Com a maior disponibilidade de automóveis no mercado, a queda das vendas no
acumulado do ano, que estava
em 14,5% até junho, foi reduzida a 0,7% no fechamento
de 2022. O atendimento da
demanda reprimida das locadoras, permitido pelo maior
fluxo de produção, ajudou a
compensar a queda de vendas no varejo, dado o crédito
mais caro e restrito.
Na passagem de novembro para dezembro, as vendas subiram 6,3%. No total,
216,9 mil veículos foram
comercializados no mês passado, o maior volume mensal
dos últimos dois anos. Contra dezembro de 2021, a alta
foi de 4,8%.

SulAmérica apresenta
nomes de dois novos CEO’s
O ramo de Saúde e
Odonto da SulAmérica tem
nova presidente. Raquel Reis
Giglio retorna à companhia
após a integração da SulAmérica ao Grupo D’Or.
Raquel atuou por mais 10
anos na SulAmérica, saindo
em abril de 2022 para assumir a vice-presidência da
Rede D’Or.
Já Marcelo Mello, até
então vice-presidente, passa
a responder como presidente da SulAmérica Investimentos. Mello atua na SulAmérica desde 1997.
Com foco na área de
saúde e uma sólida experiência no mercado de seguros
desde o início de sua carreira
- Raquel era vice-presidente
de Saúde e Odonto da SulAmérica até fevereiro de 2022.
Retorna à companhia para
se tornar a primeira mulher

no comando de uma seguradora brasileira desse porte.
“Estou muito feliz em voltar para a SulAmérica com
um novo desafio”, disse
Raquel. “Vamos seguir atuando para democratizar o
acesso à saúde, e para isso
conectaremos tecnologia
e dados para entregarmos
produtos e serviços cada vez
mais sustentáveis para nossos clientes.”
Com mais de 25 anos
de experiência no mercado
financeiro, Marcelo Mello
passa a responder como presidente da SulAmérica para
Vida, Previdência e Investimentos. “É uma grande oportunidade e responsabilidade
assumir a presidência desta
frente de saúde financeira. E
agora com a D’Or certamente
vamos acelerar nosso crescimento”, declarou Mello.

Seguro de motos acompanha
aquecimento da indústria
De acordo com dados
divulgados pela Associação
Brasileira dos Fabricantes
de Motocicletas e Similares (Abraciclo), mais de 30
milhões de motocicletas circulam no Brasil. Ou seja,
uma unidade para cada sete
brasileiros.
Os números colocam o
país como o 6º maior produtor mundial de motos
e refletem um comportamento cada vez mais recorrente: a adoção dos veículos de duas rodas como um
meio de transporte diário
entre os brasileiros. Líder

no mercado de seguros de
motocicletas, a Allianz sente
de perto os efeitos deste
cenário.
De janeiro e outubro
de 2022, segundo a Abraciclo, foram emplacadas
1.106.523 motocicletas,
volume 18% superior ao
registrado nos dez primeiros meses de 2021.
No mesmo período, a
Allianz registrou uma alta
de 30,3% em Prêmio Emitido Líquido (faturamento)
nesta carteira em comparação com janeiro a outubro de 2021.

Elton Carluci, há 20 anos na Qualicorp, será o novo Diretor-Presidente (CEO) da Companhia.

Qualicorp tem novo presidente
A Qualicorp, plataforma de
escolha de planos de saúde
do Brasil, anunciou Elton
Carluci como novo Diretor-Presidente (CEO) da Companhia. Há mais de 20 anos
na empresa, Carluci ocupava
o cargo de vice-presidente
Comercial, Inovação, Novos
Negócios e Tecnologia.
Bruno Blatt, CEO da Qualicorp desde 2019, conclui um
ciclo bem-sucedido de três
anos com transformações.
Sob a liderança de Bruno,
a Quali fortaleceu sua posição como uma plataforma
de multiprodutos e multicanais, ampliando o leque de
opções aos clientes, que hoje
dispõem do direito de esco-

lha de mais de 700 produtos
em mais de 100 operadoras
de planos de saúde, a maior
do Brasil.
Formado em Ciências
Contábeis pela PUC-SP, com
especialização em gestão
empresarial e finanças corporativas pela Wharton Business School, Elton Carluci iniciou sua trajetória na Qualicorp em 2001 como assistente administrativo.
O executivo atuou como
gestor em diversas áreas operacionais e estratégicas da
Companhia, como relacionamento com investidores,
controladoria, planejamento
financeiro, M&A, área técnica
atuarial, processos e fideli-

zação de clientes. Foi também CEO da Gama Saúde empresa do Grupo Qualicorp.
Carluci ajudou a ampliar
a quantidade de operadoras
parceiras e contribuiu para
que a Quali alcançasse números recordes em vendas de
planos de saúde.
“Agradecemos o imenso
trabalho e dedicação oferecidos por Bruno ao longo
de sua trajetória conosco.
Para um novo ciclo, Elton
assume a responsabilidade
de aprofundar a bem-sucedida estratégia de transformação da Quali”, afirma
Murilo Ramos Neto, Presidente do Conselho de Administração da Qualicorp.

Setor arrecada
R$ 14,4 bi em
novembro do
ano passado
O mercado de seguros
encerrou novembro de 2022
com alta de 20,2% no faturamento, ante novembro de
2021, totalizando R$ 14,4
bilhões em prêmios emitidos.
A participação mais
expressiva para o bom
desempenho do setor veio
do segmento Automóvel, que
faturou R$ 1 bilhão a mais no
período (+28,8%).
Apenas Crédito e Garantia registrou retração:
-10,3%. Os dados fazem
parte da 27ª edição do
Boletim IRB+Mercado, relatório mensal da plataforma
IRB+Inteligência, produzido
com base nos dados publicados pela Susep – órgão
que regula o setor.
No acumulado de janeiro
a novembro de 2022, a arrecadação das seguradoras
chegou a R$ 156,1 bilhões,
crescimento de quase 22%
ante os 11 primeiros meses
de 2021, o que significa um
acréscimo de R$ 28 bilhões.
Vida registrou faturamento
de R$ 5,1 bilhões, alta de
16,5%. No ano, o segmento,
que representa 33,9%
do total arrecadado pelo
setor, totaliza R$ 53 bilhões
(+13,9%).
Já o segmento Automóvel
registrou faturamento de R$
4,5 bilhões em novembro,
alta de 28,8% na base anual.
No acumulado de 2022, o
segmento cresceu 34% (R$
46 bilhões).
Danos e Responsabilidades faturou R$ 2,4 bilhões
em novembro (+23,6%) e R$
27,6 bilhões (+18,3%) no acumulado de 2022.
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SALÁRIOS MAIS ALTOS

ESTRATÉGIA

EUA criaram 223 mil postos
de trabalho no mês passado

Trégua de Putin
começa com
desconfiança e
bombardeios

Biden admitiu que ainda há muito trabalho a ser feito para levar a inflação para baixo
e ajudar as famílias americanas que estão sentindo o aperto no custo de vida

A

economia dos Estados Unidos criou 223
mil empregos em dezembro, em termos
líquidos, segundo dados publicados na sexta-feira, 6, pelo
Departamento do Trabalho do
país. O resultado ficou acima
da mediana das estimativas
de analistas consultados pela
reportagem, de 210 mil vagas
Já a taxa de desemprego
dos EUA recuou para 3,5%
em dezembro, ante 3,6% em
novembro, que foi revisada
de 3,7% originalmente. O consenso do mercado era de taxa
de 3,7% no mês passado.
O Departamento do Trabalho revisou para baixo os
números de criação de postos
de trabalho de novembro, de
263 mil para 256 mil, e também de outubro, de 284 mil
para 263 mil.
Em dezembro, o salário
médio por hora teve alta de
0,27% em relação a novembro, ou US$ 0,09, a US$ 32,82,
vindo abaixo da previsão de
acréscimo de 0,40%. Na comparação anual, houve ganho
salarial de 4,59% no último
mês, aquém também da projeção de 5%
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou na sexta-feira, 6, após a
divulgação do payroll (dado de
emprego) de dezembro, que
ainda há muito trabalho a ser
feito para levar a inflação para
baixo e “ajudar as famílias americanas que estão sentindo o
aperto no custo de vida”.
“O relatório é uma ótima
notícia para nossa economia e mais uma prova de
que meu plano econômico
está funcionando”, celebrou
Biden, citando a menor taxa
de desemprego em 50 anos.
Ao mesmo tempo, ele reafirmou que “ainda temos trabalho a fazer para reduzir a
inflação”. “Mas estamos caminhando na direção certa.”

Biden destacou o baixo
desemprego entre alguns segmentos da população, como
negros e hispânicos. Também
disse ser “apropriado” que nos
próximos meses continue a
moderação no crescimento
do emprego.
De qualquer forma, ele considerou o payroll uma “grande
notícia” e uma evidência de
que o plano econômico de seu
governo está funcionando.
A diretora do Federal
Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Lisa
Cook, acredita que a inflação
dos Estados Unidos continua
muito alta, apesar de alguns
sinais encorajadores ultimamente, e é, portanto, motivo de
grande preocupação. “Estou
comprometida em trazer a
inflação de volta à meta de 2%”,
ressaltou em discurso, durante
evento das Associações Aliadas de Ciências Sociais (ASSA,
da sigla em inglês).
A banqueira central comentou sobre os dados do índice
de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês)
de novembro, que, segundo
ela, estão um pouco abaixo
dos picos alcançados no primeiro semestre do ano passado. “No entanto, os dados
mensais são bastante voláteis, por isso gostaria de alertar contra colocar muito peso
nesses últimos relatórios favoráveis”, ponderou.
Cook afirmou ainda que,
desde o início da pandemia,
as medianas de muitas pesquisas de medidas de longo prazo
sugerem que as expectativas
de inflação ainda estão dentro das faixas pré-pandêmicas,
apesar de terem subido um
pouco. “Qualquer desancoragem das expectativas seria
uma grande preocupação, pois
poderia fazer com que a alta
inflação que temos vivido se
mostrasse mais persistente”,
destacou.

Jonathan Ernst - Reuters

Biden: “o relatório é uma ótima notícia para economia e mais uma prova de que meu plano econômico está funcionando”

“Fundamentalmente, devemos estar vigilantes para
garantir que as pressões e
interrupções de custos da era
pandêmica não tenham efeitos duradouros sobre a inflação. Se os choques de custos
e as interrupções na oferta
mantiverem a inflação elevada
por um período longo o suficiente, as expectativas de inflação das famílias e das empresas podem subir - um desenvolvimento que pode colocar
pressão adicional sobre a inflação”, acrescentou.
A presidente da distrital do
Federal Reserve (Fed, o banco
central norte-americano) em
Kansas City, Esther George,
alertou, na sexta-feira, 6, para
o risco de que a inflação se

incorpore de forma mais definitiva à economia dos Estados
Unidos.
Em discurso preparado
para evento, a dirigente explicou que, quanto mais tempo a
inflação superar a meta de 2%,
maior o risco de que comece
a afetar as expectativas de
trabalhadores, produtores e
consumidores. “A história tem
mostrado que, uma vez que a
inflação se torna arraigada nas
expectativas públicas, pode
ser muito caro para combater”, adverte.
George, que não tem
direito a voto nas reuniões
deste ano do Comitê Federal
de Mercado Aberto (FOMC, na
sigla em inglês), ressaltou que
as pressões inflacionárias no

país ainda refletem desequilíbrios entre oferta e demanda,
em parte como resultado da
guerra na Ucrânia. “Visto que
o conflito continua inabalável
e que a possibilidade de que
os preços da energia e da safra
voltem a subir, pressão renovada sobre a inflação geral é
certamente um risco muito
real”, diz.
Nesse cenário, o quanto de
aperto monetário será necessário para reverter o quadro
ainda é incerto, segundo ela.
“Os formuladores de políticas, sem dúvida, enfrentarão
escolhas mais complicadas
e difíceis de comunicações à
medida que os tradeoffs entre
inflação e emprego se tornam
mais aparentes”, ressalta.

JUSTIÇA RACIAL

Relatores pedem a empresas digitais
que combatam os discursos de ódio
Relatores de direitos humanos na ONU afirmam que um
aumento acentuado no uso
de termos racistas no Twitter após a venda da empresa
revela que é preciso mais responsabilidade contra a expressão de ódio a descendentes de
africanos.
O grupo de mais de 20 relatores divulgou um chamado aos
principais líderes de plataformas online para que se centrem nos direitos humanos,
justiça racial, responsabilidade,
transparência, responsabilidade
social e ética em seu modelo de
negócios.
Para os relatores, as empresas de mídia social devem abordar com urgência postagens
e atividades que disseminam
ódio e constituem incitação à
discriminação, de acordo com
os padrões internacionais de
liberdade de expressão.
O comunicado cita os nomes
do proprietário do Twitter Elon
Musk, de Mark Zuckerberg que
controla a empresa Meta, dona
do Facebook e do Instagram,
Sundar Pichai, que chefia o Google e Tim Cook, que controla a
Apple.
Os relatores querem esses
executivos lembrem que a responsabilidade corporativa pela

justiça racial e pelos direitos
humanos é central.
Para o grupo, o respeito aos
direitos humanos deve ser interesse de longo prazo dessas
empresas e de seus acionistas.
Eles pedem a todos os CEOs
e líderes de mídia social que
“assumam totalmente sua responsabilidade de respeitar os
direitos humanos e combater
o ódio racial”.
Segundo uma pesquisa da
Universidade Rutgers, citada
pelos relatores, nos primeiros
dias após a venda do Twitter,
teria aumentado posts com
conotação racista. E em inglês,
houve uma subida de 500% em
apenas 12 horas.
Os especialistas citam a justificativa do Twitter de que as
ofensas teriam sido resultado
de uma campanha de “trollagem”, ou disseminação de insultos, e que não deve se permitir
o ódio e a violência online contra africanos ou pessoas de origem africana.
Os relatores alegam que
embora as plataformas afirmem não permitir o discurso
de ódio, há uma lacuna entre os
compromissos da empresa com
suas políticas e a aplicação dessas medidas nas redes sociais.
Os peritos citaram a apro-

vação de anúncios inflamatórios, desinformação eleitoral
no Facebook e conteúdo com
teorias da conspiração. Em resposta a muitas reclamações, a
Meta criou um Conselho Fiscal
em 2020.
Segundo os relatores, o
grupo é composto por profissionais de diversas áreas de especialização e existe para “promover a liberdade de expressão, tomando decisões independentes e baseadas em princípios sobre conteúdo no Facebook e Instagram e emitindo
recomendações sobre a política relevante de Conteúdo da
Empresa do Facebook”.
Com recursos financeiros e
tendo recebido dois milhões de
apelos relativos ao conteúdo, o
conselho fez uma série de recomendações e decisões.
Os relatores avaliam que a
eficácia deste trabalho só pode
ser vista em um horizonte de
longo prazo e exigirá compromisso contínuo nos níveis mais
altos da mídia social para revisar e modificar seus mecanismos e enfrentar a incitação ao
ódio racial online.
Para os especialistas, em
nome dos interesses de lucro
e da arbitrariedade, pode haver
um prejuízo à forma como as

plataformas de mídia social se
autoregulam e monitoram.
O alto comissário da ONU
para os Direitos Humanos,
Volker Turk, escreveu ao CEO do
Twitter, Elon Musk, enfatizando
que a liberdade de expressão
não é um “passe livre para espalhar desinformação prejudicial que resulta em danos ao
mundo real.”
Para Turk, os direitos humanos são claros: a liberdade de
expressão termina quando
começa o ódio incitando à discriminação, hostilidade ou violência.
Para os relatores, é possível observar com frequência
que a disseminação do ódio a
africanos e outros grupos não
apenas prejudica seus direitos,
mas também cria grandes fissuras nas sociedades.
Os especialistas adicionam
que “permitir e tolerar a incitação ao ódio e à expressão ou
defesa do ódio contra descendentes de africanos e outros
grupos marginalizados, encoraja os atores de violência e
constitui uma fonte contínua
de racismo crônico, baseado em
estresse traumático e trauma.
Para eles, a presença do ódio
racial mina ainda mais a confiança das comunidades afeta-

das em utilizar as mídias sociais
e buscar justiça, podendo afetar
especialmente os jovens, que
passam grande parte do tempo
na internet.
Os especialistas alertam
para a moderação de conteúdo abordando apenas uma
parte do que ocorre no espaço
cibernético, mas não considera
os efeitos pretendidos e não
intencionais na sociedade.
Eles avaliam que existem
questões mais profundas sobre
a defesa do ódio racial, falta de
responsabilidade por abusos e
ausência de esforços para promover a tolerância.
Para os relatores, se abordados, esses podem ser fatores determinantes na construção de um futuro positivo tanto
online quanto offline.
Segundo os peritos, “o que
está em jogo é o futuro das gerações atuais e futuras, bem como
a coesão social entre as comunidades”.
Eles acreditam que a mídia
social tem um papel importante
na prevenção de novas divisões,
para que a justiça racial e os
direitos humanos possam ser
defendidos na construção de
sociedades menos racistas e
divididas e mais tolerantes, justas e igualitárias.

O cessar-fogo unilateral
decretado pelo presidente
russo, Vladimir Putin, na Ucrânia, para a comemoração do
Natal da Igreja Ortodoxa nos
dois lados da fronteira começou sob desconfiança da Ucrânia e de seus aliados ocidentais às 6h de sexta-feira, 6, pelo
horário local. De acordo com
autoridades ucranianas e jornalistas da imprensa internacional no país, bombardeios
de artilharia continuavam na
manhã de sexta em ao menos
duas cidades da Ucrânia. A
Rússia nega ter atacado posições rivais.
A trégua foi anunciada por
Putin na quinta-feira, 5, após
um pedido do patriarca da
Igreja Ortodoxa russa, Kirill,
de que os fiéis pudessem frequentar as missas da véspera
e do dia do Natal, segundo
a tradição ortodoxa, comemorados em 6 e 7 de janeiro.
Pela determinação do presidente russo, os combates ficariam suspensos até às 18h do
sábado, dia 7.
No entanto, disparos foram
ouvidos em ambos os lados
do front em Bakhmut, epicentro dos combates no leste da
Ucrânia, de acordo com jornalistas da agência de notícias France-Presse. A intensidade, segundo eles, foi menor
do que nos dias anteriores.
Autoridades ucranianas também reportaram ataques russos em Kramatorsk, após o início do cessar-fogo.
Em contrapartida, o Exército russo garantiu que está
respeitando a trégua unilateral, mas acusou a Ucrânia de continuar os bombardeios. “Apesar do fato de as
tropas russas respeitarem o
cessar-fogo (...) o regime de
Kiev continuou bombardeando as cidades e posições
russas”, afirmou o Ministério
da Defesa russo em seu relatório diário.
O anúncio de Putin foi
recebido com desconfiança
por autoridades da Ucrânia,
da Alemanha e dos Estados
Unidos, que acusaram a Rússia de usar a trégua de Natal
como pretexto para reagrupar tropas ou para por em
prática algum estratagema
tático para mover mais tropas e equipamentos para o
campo de batalha.
Em um discurso na noite
de quinta, o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, disse
que a verdadeira intenção de
Putin seria arranjar uma desculpa para conter o avanço das
tropas de Kiev na região do
Donbas e levar “equipamentos, munições e aproximar os
homens das nossas posições”.
Segundo Zelenski, um verdadeiro cessar-fogo só ocorrerá
quando as tropas russas se
retirarem do país.
“Agora eles querem usar
o Natal como disfarce para…
parar o avanço de nossos
homens em Donbas e trazer equipamentos, munições
e homens mobilizados para
mais perto de nossas posições”, disse ele, referindo-se
a uma região no leste da Ucrânia. “O que isso trará? Apenas
mais um aumento no número
de mortos.”
Nos EUA, Joe Biden reverberou a cautela de Zelenski,
dizendo que era “interessante” que Putin estivesse
pronto para bombardear
hospitais, creches e igrejas
no Natal e no Ano Novo. O
porta-voz do Departamento
de Estado, Ned Price, disse
que Washington tinha “pouca
fé nas intenções por trás
deste anúncio”, acrescentando que os funcionários
do Kremlin “não nos deram
nenhuma razão para aceitar
qualquer coisa que eles oferecem”. A ordem de trégua
parece ser um estratagema
“para descansar, reabilitar,
reagrupar e, por fim, voltar
a atacar”, disse ele.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcos Nogueira Da Luz.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 69ED-A2D3-0DBC-1EFC.
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GERAÇÃO DE EMPREGOS

Presidente garante que é possível
fazer o PIB do Brasil voltar a crescer

Lula disse que esse será o mandato da sua vida e a sua obsessão será acabar com a fome e melhorar a
saúde do povo, já que muitas pessoas morrem por falta de dinheiro para comprar remédios

E

José Cruz - Agência Brasil

Lula: “aquele que teimar em desrespeitar a lei, invadir o que não pode ser invadido, usando agrotóxico que não pode ser usado, a força da lei imperará sobre ele”

pandemia de covid-19.
Lula afirmou que quer
“muito” investir no fortalecimento do sistema cooperativo,
no micro e pequeno empreendedor e no pequeno e médio
empresário, mas ressaltou ser
necessário que o trabalhador
tenha “um mínimo” de seguridade social. “Que ele tenha
garantia de previdência, garantia de registro, garantia de que,
quando estiver impossibilitado
de trabalhar, o Estado garanta
a ele um mínimo de segurança,
porque se não a gente não terá

um mundo de trabalho sadio e
saudável, teremos um mundo
de barbárie”, disse.
O presidente também
disse que a “força da lei vai
imperar” sobre os produtores que continuarem usando
agrotóxicos proibidos. “Neste
País tudo vale, só não vale cidadão bandido achar que pode
desrespeitar legislação”, declarou o petista.
Lula afirmou que os empresários que produzirem de
forma responsável serão
“muito respeitados”. O presi-

dente se dirigiu, na abertura
da reunião ministerial, a Carlos Fávaro e disse que fica
feliz quando vê um “homem
do agro” como ministro da
Agricultura. “É a perspectiva
que temos de pessoas sérias”,
emendou o petista.
“Aqueles que teimarem
em desrespeitar a lei, invadir
o que não pode ser invadido,
usando agrotóxico que não
pode ser usado, a força da lei
imperará sobre ele. Nós vamos
exigir que a lei seja cumprida”,
disse Lula.

O presidente afirmou que
esse será o mandato da vida
dele. “Esse será o mandato da
minha vida, todo mundo sabe
que eu tenho obsessão para
acabar com a fome, melhorar a saúde do povo. Porque
eu conheço muita gente que
morreu com receita no criado-mudo do lado da cama e não
tinha 50 reais para comprar
um remédio”, afirmou o presidente no Palácio do Planalto
Na fala inicial, Lula defendeu a necessidade de dar um
salto de qualidade na educa-

ção, na cultura e na saúde brasileira, também como forma
de agregar valor aos produtos nacionais. “O Brasil precisa dessa gente bem formada,
porque não pode passar mais
um século exportando minério
de ferro, soja e milho. Temos
que exportar conhecimento,
inteligência, coisa mais sofisticada com valor agregado, para
que Brasil deixe de ser o país
em desenvolvimento e passe a
ser o país desenvolvido”, disse
o presidente.
Lula defendeu que parte
da violência no País existe pela
ausência do Estado e, por isso,
o governo precisa se esforçar para ampliar a presença
em todos os lugares. “Não
vou ter um minuto de cansaço
enquanto não conseguir resolver os problemas”, prometeu
o presidente.
O petista fez o discurso
entre o vice-presidente
Geraldo Alckmin (PSB) e o
ministro da Casa Civil, Rui
Costa (PT), o “gerente” do
novo governo. Em tom de
brincadeira, Lula afirmou que,
daqui a pouco, Alckmin terá “
mais poder que o presidente
da República”. Além de vice-presidente, Alckmin coordenou a transição e foi nomeado ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e
Serviços.
O presidente Luiz Inácio
Lula da Silva deu início ao processo de “desbolsonarização”
da máquina federal As demissões de funcionários em cargos do segundo escalão dos 37
ministérios já superaram 1.400
pessoas, conforme informou
o ministro da Casa Civil, Rui
Costa. O processo, focado nos
cargos de confiança de chefia,
continua. O número final ainda
não foi fechado.
A demissão atingiu a cúpula
do Executivo, logo abaixo dos
ministros, com posições de

INVESTIMENTOS

BERLINDA

Lula ressuscita PAC e Rui Costa
vira ‘pai’ do programa de obras

Lula diz que não deixará
ninguém fora da estrada

Braço direito do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o
ministro-chefe da Casa Civil,
Rui Costa (PT), será o responsável por estruturar um
plano de retomada das obras
do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC). Se no
segundo mandato de Lula a
ex-presidente Dilma Rousseff
(PT), então chefe da Casa Civil,
recebeu a alcunha de “mãe do
PAC” por figurar como uma
espécie de “coordenadora” da
empreitada, na volta do petista
ao Palácio do Planalto a tarefa
retorna novamente à alçada da
pasta ligada à Presidência, sob
o comando de Costa.
O ministro já discute com
assessores como será o desenho do novo PAC. Ex-governador da Bahia, ele delegou
à Subchefia de Articulação e
Monitoramento a missão de
produzir um levantamento de
todas as obras paradas que
estão inscritas no programa.
Na prática, Costa já definiu
alguns objetivos nessa área,
que deve reativar construções
inacabadas, além de erguer
creches e moradias populares pelo programa Minha Casa,
Minha Vida.
Apesar de já trabalhar na
reestruturação do programa,

o ministro da Casa Civil tem
buscado se desvencilhar da
pecha de “pai do PAC”, que
o aproxima do legado negativo deixado por Dilma nesta
área. Levantamento produzido
em 2016 pela Inter.B Consultoria mostrou que só 16,8%
das 29 mil obras anunciadas
para os dois primeiros períodos do plano, de 2007 a 2010
e de 2011 a 2014, foram concluídas no prazo.
No segundo ano do PAC,
em 2009, o governo Lula já
lidava com críticas por causa
das obras paralisadas. Em
visita ao canteiro da transposição do Rio São Francisco, o
presidente chegou a dizer que,
“se tem (paralisação), é alguma
coisa ou da Justiça ou de briga
de empresários ou do Tribunal
de Contas, porque por falta de
dinheiro não é.”
O novo governo Lula,
porém, ainda não definiu a
quantidade de recursos que
será destinada à reativação
das obras para que o programa, sob a coordenação
de Rui Costa, não tenha o
mesmo destino da administração Dilma. O ministro da Casa
Civil tem dito que sua função
na gestão do novo PAC será
apenas de “cuidar dos inves-

timentos” e definir as prioridades, pois, segundo ele, é
impossível “coordenar 100%
das ações de cada ministério”.
“A Casa Civil não é executora do PAC, como não é executora do PPI (Programa de
Parcerias de Investimentos).
Quem executa as obras do
PAC, do PPI e as eventuais concessões públicas é cada pasta.
Uma obra de aeroporto não é
feita pela Casa Civil. É feita pelo
Ministério de Portos e Aeroportos”, disse Costa.
Em seu discurso de posse
no Congresso, Lula anunciou
a volta do PAC com uma nova
configuração, que deve privilegiar o diálogo com os governadores para definir as obras
prioritárias. O presidente mencionou mais de 14 mil construções que teriam sido “irresponsavelmente paralisadas”.
“Vamos retomar o Minha Casa
Minha Vida e estruturar um
novo PAC para gerar empregos na velocidade que o Brasil requer”, afirmou Lula.
Embora a cifra de recurso
do novo programa ainda não
tenha sido definida, os ministros do governo Lula já se preparam para ter reuniões com
o “pai do PAC” e garantir que
parte do dinheiro seja desti-

nado às prioridades de suas
respectivas pastas. Os ministros dos Transportes, Renan
Filho (MDB), tem conduzido
reuniões internas com sua
equipe para definir as obras
e os recursos almejados que
pretende apresentar ao ministro da Casa Civil
Renan tem dito que vai
aguardar para que tenha as
diretrizes de Lula sobre as
prioridades do PAC e possa
se reunir com Costa com um
plano de ações já estruturado.
Um dos objetivos do ministro
é acessar os recursos do programa para expandir a malha
ferroviária do País.
“(O PAC no Ministério dos
Transportes) vai focar ferrovias
e rodovias como maneira de
aumentar a competitividade
nacional. O Brasil está com a
malha rodoviária muito ruim
e avançou pouco em ferrovia nos últimos anos, fez algumas concessões, mas as obras
estão com dificuldade de avançar”, afirmou Renan. “Nós estamos trabalhando duro para
que as concessões de ferrovias avancem mais e para recuperar a nossa malha rodoviária, que está no pior estágio
de conservação dos últimos
tempos”, completou.

O presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) afirmou na
sexta-feira, 6, a seus ministros
que não deixará ninguém “no
meio da estrada”. A declaração, feita na primeira reunião
ministerial do governo, vem no
momento em que a ministra do
Turismo, Daniela Carneiro, está
sob bombardeio de aliados e
adversários por suas supostas
relações com milicianos fluminenses. A cúpula do governo já
faz uma operação abafa para
proteger a ministra, que não
deve cair neste momento.
“Estarei apoiando cada um
de vocês nos momentos bons
e nos momentos ruins. Não
deixarei nenhum de vocês no
meio da estrada, não deixarei
nenhum de vocês”, declarou
Lula no encontro.
De acordo com Lula, os
ministros foram chamados
pela competência “Vocês foram
chamados porque têm competência, porque foram indicados pelas organizações políticas a que vocês pertencem,
e eu respeito muito isso. Estejam certos de que vocês terão
em mim, se possível um irmão
mais velho, se possível um pai.
Tratarei vocês como uma mãe
trata os filhos, com muito respeito e educação, e exigindo
muito trabalho de cada um de
vocês”, afirmou o presidente.

Na prática, porém, parte
dos ministros foi indicada pelos
próprios partidos em acordo
para garantir a governabilidade
ao governo no Congresso. Indicado pela cota do União Brasil,
o ministro das Comunicações,
Juscelino Filho (União Brasil-MA), por exemplo, conheceu
Lula apenas no dia em que foi
anunciado.
O presidente também
afirmou que irá montar um
governo com “gente técnica”
sem “criminalizar a política”.
Apontou, contudo, que se “algo
grave” for cometido, haverá
investigação perante a Justiça.
O recado foi dado a ministros
na abertura da primeira reunião ministerial de seu terceiro
mandato.
Observando que poderá ter
até o próximo dia 24 para completar a montagem do governo,
o petista afirmou não ter vergonha de dizer que irá estruturar uma gestão com pessoas
“muito competentes” oriundas
da política. Disse, por outro
lado, que será convidado a deixar a gestão da “forma mais
educada possível” quem fizer
algo “errado”.
“Não faço distinção e não
quero criminalizar a política.
Nossa obrigação é fazer as coisas corretas e da melhor forma
possível. “

Este documento foi assinado digitalmente por Marcos Nogueira Da Luz.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 69ED-A2D3-0DBC-1EFC.

m sua primeira reunião
ministerial, o presidente
da República, Luiz Inácio
Lula da Silva, afirmou na
sexta-feira, 6, que toda a sua
equipe assumiu compromisso “extraordinário” de fazer
o Brasil “voltar” a crescer, gerar empregos e fazer aumentar a massa salarial. “É possível fazer a economia voltar a
crescer com muita responsabilidade, com distribuição de
riqueza e renda, e gerar emprego que garanta ao trabalhador um pouco de seguridade
social”, disse aos seus ministros no início da reunião, que
foi transmitido.
O presidente afirmou que
seu governo não é de “pensamento único”, mas composto
de “pessoas diferentes” que
precisarão fazer esforço para
“construir” de forma igual.
“Não somos governo de um
pensamento ou filosofia única,
somos um governo de pessoas
diferentes, o que é importante
é que a gente, pensando diferente, faça um esforço para a
reconstrução desse país, pensemos igual e construir igual”,
afirmou Lula a ministros, em
discurso transmitido.
O presidente citou a cerimônia de posse realizada no
dia 1º para apontar que há
muito tempo não via “tanta
alegria” nas pessoas e que é
compromisso de seus ministros entregar um país “melhor
e mais saudável”. “Vamos ter
que entregar esse país mais
saudável do ponto de vista
da massa salarial, da educação”, disse.
Lula qualificou a tarefa
como árdua. “Foi utilizado
dinheiro na campanha para
perpetuar governo (...). Esse
país vai voltar a viver em democracia”, afirmou Lula, para
quem o governo de Jair Bolsonaro foi responsável por
grande parte das mortes na
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Vacinas para crianças de até
quatro anos estão esgotadas
Ethel Maciel realizou reuniões com a fabricante de vacinas
pediátricas Pfizer para a possível antecipação das entregas
Walterson Rosa - MS

O estoque do governo
federal de vacinas pediátricas contra covid-19 para crianças até quatro anos de idade
está esgotado, disse na sexta-feira (6), em Brasília, a secretária de Vigilância em Saúde
e Ambiente do Ministério da
Saúde, Ethel Maciel. Ela afirmou que o governo negocia a
antecipação de remessas previstas para o fim de janeiro.
Ethel frisou que já realizou
reuniões com a fabricante de
vacinas pediátricas Pfizer - a
única que produz o imunizante para a faixa etária de seis
meses aos três anos de idade
- para a possível antecipação
das entregas. “Vamos resolver o problema”, disse Ethel.
Segundo ela, há a expectativa de antecipar remessas de
3,2 milhões de doses para o
público entre seis meses e quatro anos, e outras 4,5 milhões
de doses para o público entre
quatro e 11 anos.
A outra vacina pediátrica
contra covid-19 aprovada para
crianças menores, a Coranovac, produzida pelo Instituto
Butantã, pode ser aplicada a
partir dos três anos de idade.
A secretária, contudo, disse
que o contrato com o instituto foi paralisado pela gestão anterior do Ministério da
Saúde, devendo ser retomado
em breve.
Também na sexta-feira,
a secretária informou que o
Ministério da Saúde possui
estoque excessivo de vacinas
contra covid-19 para adultos,
e que planeja regularizar a disponibilidade de doses junto
aos conselhos de secretários
de saúde estaduais e municipais.
Apesar de haver número
de doses expressivo em poder
do governo federal, há situações como a do Rio de Janeiro,
que na quinta-feira (5) anunciou a interrupção da vacinação para o público adulto em
razão da escassez de imunizantes. Para o ministério, há
gargalos deixados pela administração anterior na comunicação e na distribuição de
vacinas.
“Precisamos reestabelecer
esses fluxos que ficaram muito
confusos”, disse Ethel. “A missão do ministério é restituir

Ethel Maciel: “precisamos reestabelecer esses fluxos de distribuição com os Estados que ficaram muito confusos”

esse diálogo com as unidades
de federação”, acrescentou.
Ela anunciou que uma
reunião da Câmara Técnica
de Assessoramento à Imunização contra Covid-19 (Ctai),
da qual participam representantes de estados e municípios, foi marcada para a próxima terça-feira (10). A meta
é discutir a provável antecipação de uma nova campanha de vacinação contra a
covid-19.
A secretária afirmou, também, ser possível que alguns
estados recomendem uma
quarta dose para o público
abaixo de 30 anos sem comor-

bidades, o que será discutido
na câmara técnica. A prioridade, contudo, deve ser completar o esquema vacinal de
todos os adultos com ao
menos uma dose de reforço.
Ethel salientou que a ciência hoje tem como ideal para
a efetividade dos imunizantes a aplicação de ao menos
três doses. Explicou que o
número de pessoas com essa
cobertura vacinal não chega a
50% do público-alvo, faltando
aplicar a terceira dose em ao
menos 100 milhões de pessoas.
Em relação ao primeiro
caso da variante XBB.15 no

Brasil, identificado em São
Paulo, a secretária destacou
que esse é um fator que leva o
Ministério da Saúde a considerar a antecipação de uma nova
campanha de vacinação, e que
a prioridade no momento será
completar o esquema vacinal
de adultos.
“Recebemos a informação
de que a variante está circulando e a amostra é de novembro. Vamos discutir com a
Câmara Técnica. O que temos
sobre a nova variante é a alta
transmissibilidade e queremos
retomar esses esquemas vacinais com pessoas com dose
em atraso”, finalizou.

EXPECTATIVAS

Rui Costa afirma que Lula quer
começar a agenda pelos Estados
O ministro da Casa Civil, Rui
Costa, afirmou na sexta-feira,
6, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,
quer nos próximos dias começar sua agenda pelos Estados.
“Presidente Lula encerrou a
reunião falando do seu otimismo, da vontade e da determinação de nos próximos dias
já fazer agenda nos Estados,
com entregas e ações concretas de cada pasta”, disse
Costa, à imprensa após o fim
da primeira reunião ministerial do terceiro mandato de
Lula.
Ele classificou o encontro
como “extraordinário”. “Onde
o presidente abriu a reunião
falando de suas expectativas do povo brasileiros. Em
seguida falou o vice-presidente
e ministros que têm ações
transversais, com orientações
de fluxos e diretrizes. Praticamente todos os ministros
fizeram uso da palavra, além
dos três líderes do governo”,
relatou.
O ministro da Casa Civil

afirmou também que a partir
da próxima terça-feira, 10, irá
começar a visita da pasta aos
ministérios, agenda que tem
prometido realizar.
Segundo ele, nos encontros, a Casa Civil irá ouvir
sugestões de prioridades de
cada ministro e conversar
sobre as ações que deverão
ser tratadas com metas dos
100 primeiros dias de governo.
Rui Costa reforçou ainda
que o Executivo irá priorizar,
por exemplo, a retomada do
Minha Casa Minha Vida, com
ações concretas de entrega
também em outras áreas,
como conclusão de escolas
e creches que estão paralisadas, já no primeiro semestre
“Vamos priorizar e dar
sequência de atos concretos, com retomada do MCMV,
ações concretas da educação com entrega no primeiro
semestre de escolas e creches
que estão paralisadas. Vamos
hierarquizar pelo maior percentual de execução para o
menor, para fazer entregas o

mais rápido possível”, afirmou.
O presidente proibiu a
entrada de celulares na primeira reunião geral do novo
governo com os ministros. Os
telefones foram recolhidos na
entrada da Sala Suprema, no
segundo andar do Palácio do
Planalto.
A prática costuma ser
usada por autoridades para
evitar vazamento de informações. No Planalto há escaninhos de madeira em área
próxima à sala suprema e
nos gabinetes do presidente
e ministros.
O procedimento vale
mesmo para quem trabalha
no Planalto. Segundo auxiliares do presidente, ele costuma
pedir que interlocutores deixem seus aparelhos fora dos
ambientes de encontros. Eles
afirmam que Lula se incomoda
com o desvio atenção das pessoas com as quais conversa e
que gosta de manter contato
visual permanente.
O presidente não usa telefone celular próprio e recorre

aos assessores mais próximos
para conversar.
No início do primeiro
governo, em 2003, a Presidência da República acionou bloqueadores de sinal de telefones celulares, em encontros
do presidente com ministros
e governadores na Granja do
Torto. Aparelhos foram instalados nas salas de reunião
Antecessores no cargo,
como Michel Temer e Jair Bolsonaro, também proibiam aparelhos de celular em algumas
ocasiões. O procedimento não
impediu que Temer fosse gravado pelo empresário Joesley
Batista no Palácio do Jaburu e
usasse o áudio numa delação
premiada do caso JBS.
Promovido
desde
a
manhã de sexta-feira na Sala
Suprema do Palácio do Planalto, o encontro reuniu Lula,
os 37 ministros e os líderes do
governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), na
Câmara, José Guimarães (PTCE), e no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

AGILIDADE

Dino pede indenização
à família de Genivaldo
O ministro da Justiça e
Segurança Pública, Flávio
Dino, determinou ao secretário nacional de Acesso à Justiça, Marivaldo Pereira, que
adote as providências necessárias para que o Estado brasileiro indenize a família de
Genivaldo de Jesus Santos,
morto no ano passado em
Sergipe, durante uma abordagem de policiais rodoviários federais.
“Genivaldo morreu, em
2022, em face de uma ação
de policiais rodoviários federais, em Sergipe. É clara a responsabilidade civil, à luz da
Constituição”, afirma Dino em
mensagem publicada em sua
conta pessoal no Twitter.
O secretário Marivaldo
Pereira disse que a intenção é
agilizar o processo legal, reconhecendo a responsabilidade
do Estado. “Nessas situações
de violência praticadas pelo
Estado, um processo judicial
que se prolongue no tempo
acaba aumentando o sofrimento da família da vítima,
que é revitimizada”, declarou
o secretário, garantindo que
membros da equipe ministerial já têm conversado com
os representantes legais da
família de Genivaldo.
“Vamos trabalhar para
concretizar a resolução disso
o mais rápido possível. Já há
uma ação judicial tramitando,
e é possível buscarmos um
acordo entre a União e a família. Já estamos buscando contatos e dialogando para ver
como resolver isso juridicamente”, acrescentou Pereira,
enfatizando que a iniciativa
tem uma importância que
pode se estender a outros
casos.
“Buscarmos formas de
resolver essas situações em
que a responsabilidade do
Estado está mais que confirmada é uma forma de interrompermos o sofrimento
ilegalmente causado pelo
Estado. E não se trata só de
indenizar, mas também de
vermos formas de dar o apoio
assistencial e psicológico que

a família precisa, tendo em
vista que um caso destes traz
muita dor e sofrimento para
o filho de Genivaldo, para
a esposa, que ficou com a
responsabilidade de criar o
filho do casal e para a mãe
da vítima.”
Em maio de 2022, Genilvado foi parado por policiais
rodoviários federais por dirigir uma moto sem usar capacete. A abordagem ocorreu
em um trecho da BR-101, que
corta a cidade de Umbaúba,
em Sergipe.
Testemunhas filmaram o
momento em que os agentes
federais detiveram Genilvado,
que foi trancado no interior
de uma viatura na qual os
policiais rodoviários lançaram uma bomba de gás. Em
um dos vídeos divulgados nas
redes sociais por pessoas que
acompanharam a ocorrência,
é possível ouvir alguém alertando os policiais de que o
homem negro, de 38 anos,
era conhecido na cidade e
diagnosticado como esquizofrênico.
Segundo o Instituto
Médico Legal (IML) de Sergipe,
Genivaldo morreu asfixiado.
“Essa obstrução pode se dar
através de diversos fatores
e nesse primeiro momento
não foi possível estabelecer a
causa imediata da asfixia, nem
como ela ocorreu”, informou
nota preliminar do instituto.
A Polícia Federal (PF) instaurou inquérito para apurar
as circunstâncias da morte
de Genivaldo e, ao fim das
investigações, indiciou, ou
seja, responsabilizou pela
morte, os três policiais rodoviários federais que participaram ativamente da operação que resultou na asfixia do motociclista.
Com base nas conclusões
da PF, o Ministério Público
Federal em Sergipe (MPF/SE)
pediu a prisão preventiva de
William de Barros Noia, Paulo
Rodolpho Lima Nascimento e
Kleber Freitas, denunciando-os à Justiça pelos crimes de
abuso de autoridade.

DIPLOMACIA

Brasil voltará a integrar
a Celac, após dois anos
Dois anos após deixar a
Comunidade dos Estados
Latino-Americanos e Caribenhos
(Celac), o Brasil voltará a integrar o bloco regional, composto
por outros 32 países. Segundo
o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, a decisão foi
anunciada aos representantes
dos países-membros.
A medida também foi comunicada aos governos de países e
de grupos de nações com que
a Celac tem relações, como a
União Europeia, China, Índia,
Associação das Nações do
Sudeste Asiático (Asean) e da
União Africana.
Ainda de acordo com o Itamaraty, o regresso brasileiro à
Celac ocorrerá “de forma plena
e imediata, a todas as instâncias do mecanismo de concertação regional, tanto as de caráter político como as de natureza
técnica”.
“O retorno do Brasil à comunidade latino-americana de Estados é um passo indispensável
para a recomposição do nosso
patrimônio diplomático e para a
plena reinserção do país ao convívio internacional”, sustentou o
Itamaraty, em nota.
A Celac foi fundada em fevereiro de 2010, com a participação direta do Brasil, que, ainda
em 2018, sediou a I Cúpula
de Países da América Latina e
Caribe, reunindo representantes dos 33 países (incluindo o
Brasil) que integrariam a Celac
para discutir um projeto de integração regional.
Desde sua criação, a Celac
tem promovido reuniões sobre
os diversos temas de interesse
das nações latino-americanas
e caribenhas, como educação,

desenvolvimento social, cultura, transportes, infraestrutura
e energia, além de ter se pronunciado em nome de todo o grupo
por ocasião de assuntos discutidos globalmente, como o desarmamento nuclear, a mudança
do clima e a questão das drogas, entre outros.
Em janeiro de 2020, o
governo chefiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu
suspender a participação brasileira no grupo. A medida foi
anunciada pelo então chanceler, Ernesto Araújo. Em sua
conta pessoal no Twitter, o
ministro justificou a medida
afirmando que “a Celac não
vinha tendo resultados na
defesa da democracia ou em
qualquer área. Ao contrário,
dava palco para regimes não-democráticos como os da
Venezuela, Cuba, Nicarágua”.
O fim do bloqueio norte-americano a Cuba é uma reivindicação histórica do bloco.
A decisão de reintegrar o
Brasil à Celac faz parte do projeto de “restaurar a diplomacia
brasileira” e reconstruir pontes com países sul-americanos,
anunciado pelo presidente Lula
ainda durante a última campanha eleitoral.
Já eleito, Lula viajou para o
Egito, onde participou da COP27,
a Conferência do Clima das
Nações Unidas. Na ocasião, ele
disse que o Brasil está “de volta”,
referindo-se ao desejo de assumir protagonismo global. Pouco
depois, Lula anunciou que sua
primeira viagem internacional
já como presidente será para a
Argentina, onde participará da
Cúpula da Celac, agendada para
o fim de janeiro.
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CONCESSÃO

PPP prevê despejar ocupações em
SP para criar prédios de aluguel
A proposta sugere a concessão dos espaços e outros do entorno do Largo do Paiçandu, no centro da
capital, por 25 anos, com a transformação dos imóveis ocupados em apartamentos de aluguel

U

Divulgação

çandu Núcleo Cultural vai requalificar edifícios ociosos com viés
cultural, para estimular a ocupação noturna e nos fins de
semana”, disse o secretário
municipal da Casa Civil, Fabrício Cobra em dezembro, sem
comentar à época que a proposta envolve áreas hoje de ocupações.
A PPP do Paiçandu prevê
obras de restauro, reforma,
construção e readequação, além
da manutenção, zeladoria e operação de atividades. Os investimentos obrigatórios são avaliados em cerca de R$ 189 milhões,
para 25 anos. A contraprestação
e o aporte pagos pela Prefeitura
à concessionária são estimados
em R$ 372,5 milhões. Uma das
obrigações apontadas no edital
em consulta pública é “não permitir que terceiros se apossem
da área de concessão”.
Vídeo divulgado pela campanha municipal Todos Pelo Centro mostra imagens de como

ficaria o Complexo do Boticário,
com um condomínio de mais
de uma dezena de pavimentos
onde hoje existem a Ocupação
Rio Branco, o estacionamento
invadido, o centro de atendimento à população de rua e
cinco comércios.
No caso do prédio Olido, cuja
ideia é de desapropriação, os
quatro primeiros pavimentos
serão de gestão da Secretaria de
Cultura, enquanto o objetivo é
transformar o restante em centro educacional. Já o segundo
imóvel, segundo a Prefeitura, é
notificado há mais de seis anos
por não cumprir função social e
está em IPTU progressivo desde
2018.
A PPP afeta especialmente
a Ocupação Rio Branco, instalada em 2011 em imóveis originalmente de até três pavimentos e nos quais funcionavam os
hotéis Lincoln e Visconde e o
Cine América. É ligada ao Movimento de Moradia Central e
Regional (MMCR).
Segundo a coordenadora do
movimento, cerca de 300 pessoas (um total de 58 famílias)
vivem no local, de crianças a idosos. Os moradores colaboram
com a manutenção com contribuição de R$ 220 mensais.
Em vistoria feita por técnicos da Prefeitura em 2018, destaca o documento da consulta
pública, identificou-se que a ocupação tem instalações elétricas
em “desconformidade com os
padrões de segurança”, com fiação exposta, inclusive nos chuveiros. Também consta que não
há alarme de incêndio, iluminação de emergência, hidrantes e
corrimões em todas as escadas.
Dois dos três imóveis da ocupação são alvo há mais de 10
anos de ações de desapropriação, assim como os comércios
da esquina, e estão ainda em
tramitação ou em suspenso na
Justiça.
O movimento afirma que
o espaço é seguro e que um
grupo de moradores participou
de treinamento para brigadista
em caso de incêndio.

lação. Sigo cobrando da concessionária mais qualidade
no serviço enquanto trabalho para viabilizar o direito de
acesso ao transporte público”,
acrescentou o governador.
Castro, no entanto, não
revelou de onde virão recursos para viabilizar o subsídio.
Em nota, a SuperVia declarou
que a manutenção do preço
em R$ 5 só é possível devido
ao subsídio prometido pelo
governo.
“Com tal decisão, além de
garantir a modicidade tarifária
para a população, o governo
do Estado proporciona condições para que a concessionária faça jus à tarifa prevista no contrato de concessão e homologada pela Agência Reguladora, e tenha recursos para manter a operação
do sistema de transporte concessionado”, afirmou.
O governador participou
da sessão solene que empossou a nova gestão do Tribunal de Contas do Estado (TCE)
para o biênio 2023-2024. Na
cerimônia ocorrida no Centro do Rio, o chefe do Executivo parabenizou os nomeados, como o conselheiro-presidente do TCE, Rodrigo Melo
do Nascimento, e destacou
a importância da união dos
poderes e de toda a sociedade
civil em benefício da população fluminense.
“A parceria entre as insti-

tuições deve ser o nosso princípio. Não há Estado na perspectiva do Executivo, do Legislativo, da Corte de Contas ou
do Tribunal de Justiça. Existe
o Estado na perspectiva do
cidadão. Como diz a Constituição, nossos poderes são
independentes, mas harmônicos entre si. Nossa população
merece que tenhamos essa
parceria”, disse Cláudio Castro, antes de concluir: “Somos
o terceiro estado que mais
gerou empregos, o segundo
que mais abriu empresas. O
Estado do Rio de Janeiro está
virando a página.”
Na sessão, além de Rodrigo
Melo do Nascimento para a
presidência do TCE, foram
nomeados: o conselheiro Márcio Henrique Cruz Pacheco
como vice-presidente; a conselheira Marianna Montebello
Willeman como corregedorageral; e Christiano Lacerda
como ouvidor.
Também estiveram presentes na cerimônia no TCE
o secretário de Estado da
Casa Civil, Nicola Miccione; o
procurador-geral de Justiça,
Luciano Mattos; o procurador-geral do Estado, Bruno
Dubeux; a defensora-pública
geral do Estado, Patrícia Cardoso; o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Henrique Carlos de
Andrade Figueira, entre outras
autoridades.

Largo do Paiçandu: o conteúdo da proposta pode passar por modificações até a publicação da licitação e as obras têm previsão de conclusão de 12 a 18 meses

João Farias, promete algum tipo
de assistência aos moradores da
Ocupação Rio Branco, datada
de 2011, e diz aguardar decisão judicial favorável para fazer
o despejo do grupo que vive no
antigo Art Palácio, na Avenida
São João, desde outubro.
O secretário também argumenta que tem mantido “diálogo estreito com movimentos de moradia”, por meio do
programa Pode Entrar, e que,
por isso, não reconhece como
legítima a ocupação de imóveis
como forma de pressionar o
Município. Também destacou
que 45 mil unidades habitacionais serão entregues até o fim
da gestão.
“Várias obras estão em andamento”, diz ele, ao citar a que
transformará a antiga ocupação
Prestes Maia, em outro ponto
do centro, em edifício habitacional. “A Prefeitura tem produzido como nunca se produziu. Mas não dá para achar que

vamos resolver um problema
de décadas.”
A proposta de edital da PPP
cita que há ocupações entre os
imóveis só quando apresenta
as características de cada um e,
mesmo assim, informa apenas
sobre a Ocupação Rio Branco há pelo menos mais duas áreas
com ocupações no perímetro.
O conteúdo da proposta
pode passar por modificações
até a publicação da licitação,
ainda sem data divulgada. As
obras têm previsão de conclusão
em período de 12 a 18 meses
após iniciadas
A área de atuação está
centralizada em cinco pontos: o Largo do Paiçandu em
si, que poderá receber quiosques móveis; a Galeria Olido,
que viraria um centro educacional; o antigo Art Palácio, cuja
parte do cinema seria adaptada
como anfiteatro e a do hotel para
residências de aluguel; o Edifício Independência (pavimen-

tos acima do Bar Brahma), para
“hub de inovação”; e o Complexo
Boticário, onde há ocupações
hoje, com construção de edifícios para locação.
A Ocupação Rio Branco está
no “Complexo Boticário”, de 2,3
mil m2 e que inclui um centro
de acolhida à população de rua
- a ser transferido para outro
endereço na mesma quadra -,
um antigo estacionamento invadido há cerca de um ano por um
grupo não ligado a movimentos
por moradia conhecidos e cinco
comércios na esquina da Avenida Rio Branco com o Largo,
como salão de beleza e lanchonete. O local será transformado
em condomínio residencial com
308 apartamentos, de 28 m2
cada, com comércio no térreo.
O centro é uma das prioridades da gestão Nunes, que
deve disputar a reeleição ano
que vem. Parte das propostas
envolve incentivos e parcerias
público-privadas. “A PPP Pai-

TARIFA NA SUPERVIA

Castro promete subsídio
para barrar trem a R$ 7,40
Luis Alvarenga

O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), disse na sexta-feira, 6, que o preço da tarifa
de trens no Rio, operados pela
concessionária privada SuperVia, não vai saltar de R$ 5 para
R$ 7,40, como homologado no
mês passado pelo conselho
diretor da agência estadual
que regula esse tipo de serviço (Agetransp). De acordo
com o governador, será instituída uma “tarifa social ferroviária” para manter o mesmo
valor aos passageiros que utilizam o Bilhete Único nos serviços públicos de transporte.
Na prática, Castro promete
subsidiar a diferença
O contrato de concessão
entre o governo do Estado
e a SuperVia, que administra os trens no Grande Rio,
prevê reajuste anual pelo IGPM, que foi de 5,9% no último
ano. O valor definido para
2022 era de R$ 7 por bilhete,
mas um acordo foi firmado e
a tarifa foi congelada em R$ 5.
Agora, esse acordo terá que
ser refeito.

“Em razão das negociações entre o Poder Concedente e a operadora do serviço para a definição de um
novo valor para a tarifa dos
trens, a Agetransp recomendou ao governo do Estado e
à SuperVia que formalizem
com urgência um novo termo
aditivo para a definição da
nova tarifa, como forma de
causar menor impacto aos
usuários, considerando a discrepância existente entre o
valor praticado atualmente
(R$ 5,00) e o valor proposto
para o reajuste (R$ 7,40)”,
declarou em nota a agência
reguladora.
Em sua conta no Twitter,
Cláudio Castro afirmou que o
preço seguirá o mesmo para
os usuários. “A passagem
dos trens vai continuar em
R$ 5 o ano inteiro! Vou implementar a Tarifa Social ferroviária nesse mês e os usuários do Bilhete Único, aqueles que mais precisam, serão
beneficiados com o desconto”,
escreveu.

Castro: “a passagem dos trens vai continuar em R$ 5 o ano inteiro”

“O povo do RJ não tem
condições de arcar com o
aumento, mesmo que pre-

visto anualmente. O governo
do Rio honra os contratos,
mas também zela pela popu-

Este documento foi assinado digitalmente por Marcos Nogueira Da Luz.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 69ED-A2D3-0DBC-1EFC.

ma Parceria Público-Privada (PPP) proposta pela gestão Ricardo
Nunes (MDB) para o
centro da cidade de São Paulo
permitirá o despejo de cerca de
400 pessoas que vivem em imóveis ocupados por movimentos
de moradia - um deles há quase 11 anos. A proposta prevê a
concessão dos espaços e outros do entorno do Largo do Paiçandu, no centro da capital, por
25 anos, com a transformação
pela iniciativa privada dos imóveis ocupados em apartamentos de aluguel para estudantes,
no que chama de “ativação de
imóveis ociosos”.
A nova PPP está em fase
de consulta pública até 15 de
janeiro, com sugestões exclusivamente por e-mail (paicandu@
prefeitura.sp gov.br), sem a possibilidade de contribuições pela
plataforma municipal ParticipeMais, geralmente utilizada nesses procedimentos. Moradores
e coordenadores de movimentos envolvidos souberam da proposta ao serem contatados pela
reportagem.
A Prefeitura argumenta que a
consulta foi “amplamente divulgada”, o que ocorreu em parte
dos perfis e páginas do Município, como da Secretaria Executiva de Desestatização e Parcerias - à frente da proposta - e
da campanha Todos Pelo Centro, lançada pela gestão Nunes
no fim de 2022, além de publicações oficiais. Uma audiência pública exclusivamente virtual sobre o tema está marcada
para terça-feira, dia 10, às 10h,
mediante inscrição na plataforma Zoom.
Em nota, a Prefeitura diz que
as contribuições propostas na
consulta e na audiência pública
serão analisadas e, caso se opte
pela continuidade, a Secretaria
Municipal de Habitação tomará
as “providências cabíveis” para
atender as famílias. O edital diz
que os imóveis serão entregues
para as concessionárias “livres e
desimpedidos”.
O secretário da Habitação,
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PREÇO DE REFERÊNCIA

Manga do estado do Rio tem o
maior bônus de desconto do PGPAF
Neste mês, a manga fluminense recebeu novamente o maior bônus concedido
(78,75%) pelo Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar

O

Ministério da Agricultura e Pecuária
(Mapa) divulgou,
na sexta-feira (6),
a relação dos produtos agrícolas que terão bônus de desconto do Programa de Garantia de Preços para Agricultura
Familiar (PGPAF) para agentes financeiros operadores do
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).
O produtor recebe o bônus
quando o valor do seu cultivo
fica inferior ao preço de referência, permitindo desconto
no pagamento ou amortização das parcelas de financiamento no Pronaf.
Os alimentos com bônus
de desconto nas operações
e parcelas de crédito rural
são: abacaxi, banana, b orracha natural cultivada, cacau
cultivado (amêndoa), cará/
inhame, castanha de caju,
feijão caupi, laranja, mamona
(baga), manga, pimenta do
reino e trigo.
Neste mês, a manga do
Rio de Janeiro recebeu novamente o maior bônus concedido (78,75%), seguido da
manga da Bahia (73,99%). Já a
menor bonificação ficou com
a pimenta-do-reino (1,38%).
Na comparação com o mês
anterior, foram incluídos na
lista o cará/inhame (Rondônia),
trigo (Mato Grosso do Sul) e a
pimenta-do-reino (Pará, Bahia
e Espírito Santo).
Outras alterações em relação ao mês anterior ocorrem
em relação à castanha-de-caju,
que passa a bonificar no Rio

Divulgação

Manga valiosa: O produtor recebe o bônus quando o valor do seu cultivo fica inferior ao preço de referêmcoa, permitindo desconto ou amortização

Grande do Norte; para a borracha, o benefício também alcançará os produtores dos estados de Mato Grosso do Sul e
Goiás; o bônus deixará de valer
no Rio Grande do Sul e Pará,
para a laranja, e para o feijão
caupi, no Amapá. Não houve
alteração para os demais produtos e localidades.
Os preços são válidos no
período de 10 de janeiro de

2023 a 9 de fevereiro de 2023,
conforme a Portaria Nº 61, da
Secretaria de Política Agrícola
do Mapa.
Dezenove estados integram a lista deste mês, são
eles: Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Espírito Santo, São Paulo, Paraná,
Goiás, Mato Grosso do Sul,
Mato Grosso, Amazonas,
Pará, Rondônia, Ceará, Piauí,

Rio Grande do Norte, Tocantins e Rio de Janeiro.
O desconto nas parcelas de
financiamento do Pronaf é oferecido pelo Governo Federal
com base no valor médio de
mercado e no preço de garantia de cada produto. O desconto é automático, ou seja,
o agricultor não precisa solicitar. A Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab) é

o órgão responsável por coletar o preço de mercado e calcular o bônus.
Dentre os principais responsáveis pela variação de
preços, na ocorrência de elevação ou queda das safras,
estão o clima e a época do
ano. A concorrência de produtos de outros estados também
pode contribuir para a oscilação de preços.

MODERNIZAÇÃO

Prefeitura do Rio entrega 40 novos
veículos do sistema do BRT da capital
A Prefeitura do Rio de
Janeiro entregou na sexta-feira
(6) a segunda leva de ônibus
novos, comprados em três licitações no ano passado, para
requalificar o sistema do BRT,
o transporte rápido por ônibus com corredores exclusivos.
Com os 40 veículos entregues, a frota conta com 76 ônibus novos, que serão utilizados nas linhas entre o Centro
Olímpico e o Terminal Alvorada
com o Jardim Oceânico, todos
na Barra da Tijuca, zona oeste
da cidade, atendendo 17 esta-

ções do corredor Transoeste.
De acordo com o prefeito
Eduardo Paes, mais entregas ocorrerão até março do
próximo ano, totalizando 561
novos veículos para todo o sistema, que tem, ainda, os corredores Transcarioca e Transolímpica.
“Vamos entrar em uma
rotina positiva, em que os ônibus estão chegando. Hoje, são
mais 40 ônibus aqui neste trecho que vai do Jardim Oceânico, onde tem o metrô, até o
Terminal Alvorada. Daqui a 2

Target Instituição de Pagamento e Securitizadora de Créditos S.A.
CNPJ: 14.821.124/0001-42
Convocação - A Target Instituição de Pagamento e Securitizadora de
Créditos S.A., na qualidade de emissora de ações ordinárias (“Companhia”),
vem convocar os titulares de ações (“Acionistas”), nos termos do art. 124 da
Lei 6404/76, para reunião em Assembleia Geral de Acionistas (“Assembleia
Geral de Acionistas”), a ser realizada no dia 16 de janeiro de 2023, de modo
exclusivamente digital, por meio da plataforma Teams, sendo certo que o
link de acesso, bem como as orientações gerais para participação, serão
enviados, oportunamente, pela Companhia, observado o disposto na Lei nº
6.404/1976 (“Lei das S.A.”), a fim de que os acionistas examinem, discutam
e deliberem, na Assembleia Geral de Acionistas a ser realizada às 10:00
(dez horas), sobre: (i) aprovação de nova emissão privada de debêntures
simples da Companhia, da espécie quirografária, em seis séries.

PARQUE RESIDENCIAL ESTRADA VELHA
CNPJ Nº 29.186.947/0001-10
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Parque Residencial Estrada Velha, situado na Estrada Adhemar Bebiano,
4800 - Engenho da Rainha - RJ, vem convocar seus condôminos,
proprietários e/ou seus representantes legais, em dia com suas obrigações
condominiais, para Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia
24 de janeiro de 2023, Terça-feira, no salão de festas do DDC, às 19:00h
com 2/3 dos condôminos em 1ª convocação ou às 20:00h em 2ª e última
convocação, nesta com qualquer número de presentes, para deliberarmos
sobre os seguintes assuntos: 1. PRESTAÇÃO DE CONTAS GESTÃO 2022 NOVEMBRO A DEZEMBRO; 2. ACESSO AS PRESTAÇÕES DE CONTAS
DA ADMISTRAÇÃO POR APLICATIVO E COMPUTADOR GESTÃO 2023;
3. LEITURAS DE ATAS GESTÕES ANTERIORES; Fica determinado que
cada unidade deverá ser representada por um único condômino, ou seu
procurador, legalmente constituído e sua firma reconhecida, por se tratar de
poderes especiais, sendo vedada a participação de mais de uma pessoa por
unidade. Fica proibida a permanência de crianças no local da assembleia.
Rio de Janeiro, 01 de Janeiro de 2023. Márcio Barreto - Administrador/2023.

meses, chegam mais 110 ônibus para circular na Transcarioca. Daqui para a frente, só
teremos melhorias no BRT com
reforma de estações, melhora
do pavimento da Transoeste e
ônibus novos”, disse o prefeito.
A secretária de Transportes,
Maína Celidonio, adiantou que
o novo corredor Transbrasil, na
Avenida Brasil, deve entrar em
operação parcial no segundo
semestre.
“Estamos avançando nessa
etapa de requalificação do Sistema BRT. Começamos com

os ônibus novos na Transolímpica e agora com dois serviços
que atendem os três corredores, principalmente essa parte
dos terminais Alvorada e Jardim
Oceânico. Vamos colocar agora
mais 20 ônibus rodando e, em
março, teremos a reinauguração da Transcarioca com mais
110 ônibus”, disse.
O sistema do BRT foi inaugurado em 2012, operado por um
consórcio de empresas, mas,
diante de problemas recorrentes como estações fechadas,
depredadas e retirada de ôni-

bus de circulação, a prefeitura
encampou o serviço em março
de 2021 e decretou a caducidade do contato no início do
ano passado.
Entre as obras tocadas no
momento estão a recuperação
do corredor da Nova Transoeste, com melhora da qualidade
da pista, a construção do BRT
Transbrasil, que terá 18 estações e quatro terminais, e o Terminal Intermodal Gentileza, na
região portuária, que vai integrar o BRT ao VLT e linhas de
ônibus municipais.

PROCUREMENT NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A.
CNPJ/MF 05.370.858/0001-61 - NIRE 33.3.0027.098-1
ATA DA 36ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 07 DE OUTUBRO DE 2022 - DATA,
HORA E LOCAL: Realizada no dia 07 de outubro de 2022, às 17h, por meio de videoconferência, com amparo do
Art. 121, Parágrafo Único da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Face à
presença das Acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia, Sr. Adriano Marques Manso
e Sr.ª Sara Bezerra de Menezes Costa de Miranda (Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras); Sr. Rodolfo Eschenbach
Junior (Accenture do Brasil Ltda.); e a Sr.ª Thaisa Marina Thamm de Aguiar (SAP Brasil Ltda.), conforme lista de
presença anexa a esta ata, ficam dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Artigo 124 da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Compareceram para prestarem eventuais esclarecimentos às Acionistas, a
Presidente do Conselho de Administração da Procurement Negócios Eletrônicos S.A, Sr.ª Roberta Nobre Damiani
Pereira, o Presidente da Companhia, Sr. Marcelo de Carvalho Bonniard. MESA: Assumiu a Presidência da Mesa a
Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Srª. Roberta Nobre Damiani Pereira, que convidou a Sr.
Rodolfo Eschenbach Junior para secretariá-la. ORDEM DO DIA: 1. Aprovação da proposta de redução de capital
no valor de R$ 3,9 MM (três milhões e novecentos mil reais), mantidos os percentuais de participação dos sócios.
DELIBERAÇÕES: A Assembleia Geral de Acionistas, na forma da legislação aplicável e do Estatuto Social em
vigor, dentro de suas atribuições, deliberou: Aprovada a proposta de redução de capital no valor de R$ 3,9 MM (três
milhões e novecentos mil reais), mantidos os percentuais de participação dos sócios. ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta
ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada, e assinada eletronicamente por todos as Acionistas presentes e
demais participantes. \\\\\\\\\ Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2022. Roberta Nobre Damiani Pereira - Presidente
do CA Petronect - Presidente da Assembleia; Adriano Marques Manso - Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras; Sara
Bezerra de Menezes Costa de Miranda - Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras; Thaisa Marina Thamm de Aguiar - SAP
Brasil Ltda; Rodolfo Eschenbach Junior - Accenture do Brasil Ltda - Secretário da Assembleia; Marcelo de Carvalho
Bonniard - Presidente Petronect (Documento assinado eletronicamente).
LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS
Nº de
Quantidade Total
Ordem
Acionista
Endereço
de Ações Ordinárias
Percentual
PETRÓLEO
Avenida
República
do
Chile,
65,
01
16.687.969
49
BRASILEIRO S.A.
Rio de Janeiro – RJ
Avenida
das
Nações
Unidas,
14.171
02
10.898.266
32
SAP BRASIL LTDA.
- 5º andar, - São Paulo – SP
ACCENTURE
Rua Alexandre Dumas, 2.051,
03
6.470.845
19
DO BRASIL LTDA.
São Paulo – SP
Total de Ações dos Presentes
34.057.080
100
Total de Ações da Companhia
34.057.080
100
Adriano Marques Manso - Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras; Sara Bezerra de Menezes Costa de Miranda
- Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras; Thaisa Marina Thamm de Aguiar - SAP Brasil Ltda.; Rodolfo Eschenbach
Junior - Accenture do Brasil Ltda. (Documento assinado eletronicamente). JUCERJA: Certifico o arquivamento em
14/12/2022 sob o nº 00005209018, Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.
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VESTIBULAR
Uerj adotará
modelo com
dois exames de
qualificação e
um discursivo
O vestibular para
2024 da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro
(Uerj) terá duas provas
de qualificação e uma
discursiva, modelo adotado antes da pandemia
da Covid-19. Segundo o
diretor do Departamento
de Seleção Acadêmica
da insitituição, Gustavo
Krause, esse modelo permite selecionar de forma
mais precisa os candidatos e favorece os que se
prepararam melhor.
“A primeira vantagem
dos dois exames de qualificação é que o candidato tem duas chances
de alcançar um bom conceito. A segunda é que os
dois exames funcionam
como uma excelente
orientação de estudo
durante o ano do vestibular, em condições
reais de concursos”’,
afirmou Gustavo, que
acrescentou: “O exame
discursivo, por sua vez,
não apenas aprofunda
os conteúdos das principais disciplinas do curso
pretendido pelo candidato, como também permite avaliar o seu pensamento e a sua expressão escrita para além da
prova de redação.”
Os exames da primeira etapa serão em 4
de junho e 3 de setembro
de 2023, com questões
objetivas de todas as disciplinas. Os candidatos
podem fazer apenas uma
das provas ou as duas neste caso, será considerada a maior pontuação. A segunda e última
fase está marcada para
3 de dezembro deste
ano, com redação para
todos os participantes
e duas provas discursivas de disciplinas específicas, conforme o curso
escolhido.
Os livros de literatura
do Vestibular Estadual
2024 serão novamente
definidos por meio de
consulta pública, como
acontece desde 2017,
que já está disponível
na Revista do Vestibular, para que os candidatos escolham os quatro títulos da lista apresentada. Há três opções
em cada grupo: Literatura Portuguesa, Clássicos Universais, Livro
de Contos e Literatura
Infanto-juvenil.
De acordo com
Krause, a consulta amplia
a discussão não apenas
das obras propostas
para o vestibular, mas
também da leitura em
geral, sua importância e
seu significado.
“Os alunos de algumas escolas chegam a
se organizar para votar
em determinados livros,
quer por influência de
um professor, quer porque eles acham que tais
livros podem ser mais
agradáveis ou mais fáceis
de ler”, disse ele, explicando que todas as pessoas podem votar até
mais de uma vez.
A enquete fica no
ar até 27 de janeiro de
2023. O resultado com
os nomes dos livros escolhidos será divulgado no
início de fevereiro.
Mais informações
sobre o Vestibular Estadual da Uerj 2024 estão
em https://www.vestibular.uerj.br/.
A Uerj está vinculada
à Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Inovação.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcos Nogueira Da Luz.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 69ED-A2D3-0DBC-1EFC.
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Boa Vista Serviços S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 11.725.176/0001-27 - NIRE nº 35.300.377.605 - Código CVM nº 2513-5
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29 de Setembro de 2022
1. Data, Hora e Local: Realizada em 29 de setembro de 2022, às 9:30 horas, de modo exclusivamente digital e a distância, nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º, a contratação, pela Companhia, de qualquer modalidade de empréstimo ou financiamento na qualidade de devedora, ou a emissão de qualquer título de dívida,
inciso I, da Resolução CVM nº 81, de 29 de março de 2022 (“Resolução CVM 81”), por meio da plataforma digital “Zoom”, tendo sido considerada como realizada quando cumulativamente (i) o somatório do endividamento total da Companhia, após a contratação do respectivo empréstimo ou financiamento ou a emissão de
na sede da Boa Vista Serviços S.A. (“Companhia”), conforme dispõe o artigo 5º, parágrafo 3º, da Resolução CVM 81. 2. Publicações e Convocação: O Edital de qualquer título de dívida, ultrapassar 1 (uma) vez o EBITDA dos 4 (quatro) trimestres fiscais imediatamente anteriores à deliberação; e (ii) 30% (trinta por cento) ou
Convocação da presente Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”) foi publicado do jornal “Diário Comercial” nas edições dos dias 29, 30 e 31 de agosto de mais do somatório do endividamento total da Companhia (considerando o respectivo empréstimo ou financiamento ou título de dívida a ser contratado) tiver
2022, na versão impressa, páginas B5, B5 e B6, e versão eletrônica, páginas 10, 5 e 8, respectivamente. Todos os documentos relacionados às matérias a serem vencimento inferior a 3 (três) anos; (i) aprovar a aquisição ou alienação ou cessão (ou a outorga de opção de venda, alienação ou cessão ou obtenção de uma opção
deliberadas, conforme previstos na Resolução CVM 81, foram disponibilizados aos acionistas na sede da Companhia e nas páginas da rede mundial de computadores ou direito de comprar ou adquirir) de participações societárias em outras sociedades, como sócia ou quotista ou acionista, bem como a sua participação em
da Companhia (https://ri.boavistascpc.com.br/), da Comissão de Valores Mobiliários (gov.br/cvm) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (https://www.b3.com.br/). consórcios e acordos de associação e/ou acordos de acionistas, ou constituição de sociedades, no Brasil ou no exterior em valor (i) agregado superior a 0,3 (zero
3 Presença: Presentes acionistas representando 88,81% do total de ações votantes de emissão da Companhia, conforme (i) mapa sintético consolidado de votação vírgula três) vezes o EBITDA dos 4 (quatro) trimestres fiscais imediatamente anteriores à deliberação; ou (ii) em valor individual superior a 0,1 (zero vírgula uma) vez
a distância disponibilizado pela Companhia em 28 de setembro de 2022, preparado com base nos boletins de voto a distância válidos recebidos por meio da Central o EBITDA dos 4 (quatro) trimestres fiscais imediatamente anteriores à deliberação; (j) aprovar a outorga, pela Companhia, de garantias de qualquer natureza por
Depositária da B3, pela Itaú Corretora de Valores S.A., na qualidade de escriturador das ações de emissão da Companhia, e também diretamente pela Companhia, obrigações de terceiros, exceto sociedades controladas pela Companhia; (k) aprovar a criação de ônus sobre quaisquer bens ou direitos da Companhia; (l) aprovar o
nos termos da Resolução CVM 81; e (ii) registro de presença em sistema eletrônico de participação e votação a distância, nos termos do artigo 47, inciso III, da plano anual e o orçamento anual da Companhia e das suas controladas; (m) aprovar investimentos de capital não constantes do plano anual ou do orçamento anual
Resolução CVM 81. Tendo sido verificado o quórum necessário para a deliberação de todas as matérias constantes da ordem do dia, nos termos da Lei n° 6.404, de da Companhia e das suas controladas que superem, em valor agregado considerando os 4 (quatro) trimestres ficais consecutivos anteriores à deliberação, 0,1 (zero
15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), foi declarada regularmente instalada a presente Assembleia. Presentes, ainda, na vírgula um) vezes o EBITDA dos 4 (quatro) trimestres fiscais imediatamente anteriores à deliberação; (n) aprovar aumentos de capital dentro do limite do capital
qualidade de representantes da administração da Companhia e que estarão à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que sejam solicitados pelos autorizado previsto neste Estatuto Social; (o) aprovar a emissão de ações nos termos do plano de outorga de opções de compra de ações dentro dos limites
presentes, Dirceu Jodas Gardel Filho (Diretor Presidente), Monica Freitas Guimarães Simão (Diretora Financeira e de Relação com Investidores) e Glauco Alves estabelecidos pela Assembleia Geral e observado o disposto no Artigo 7º, Parágrafo Único, deste Estatuto Social, bem como a efetiva outorga das opções a seus
Costa da Silva (Diretor de Legal & Compliance). 4. Mesa: Presidente: Sr. Alfredo Cotait Neto; Secretária: Sra. Vera Lucia Pereira Neto. 5. Ordem do Dia: Deliberar beneficiários; (p) qualquer emissão de ações ou quotas de qualquer subsidiária para qualquer pessoa que não a Companhia; (q) nomear os auditores independentes
sobre a: (i) alteração do artigo 2º do estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”), de modo a indicar apenas a cidade e estado em que se encontra a sede da da Companhia desde que sejam uma das seguintes empresas: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes; Ernst & Young Auditores Independentes; KPMG
Companhia; (ii) alteração do artigo 6º do Estatuto Social, para refletir o capital social da Companhia, em virtude do aumento de capital aprovado pelo Conselho de Auditores Independentes e PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; e seus respectivos sucessores; (r) realizar negócios e/ou firmar contratos com partes
Administração da Companhia, em 24 de março de 2022, dentro do limite do capital autorizado; (iii) alteração dos artigos 12, 16 e 25, parágrafo 2º, do Estatuto Social, relacionadas da Companhia, observado disposto no Parágrafo 1º deste Artigo, bem como a “Política de Transações com Partes Relacionadas e Demais Situações
a fim de melhor adequá-los às alterações da Lei das Sociedades por Ações; (iv) alteração do artigo 27 do Estatuto Social, para a alteração da composição da Diretoria; Envolvendo Conflito de Interesse”, aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia; (s) deliberar sobre a aquisição de bancos de dados relacionados ao
bem como, alteração dos parágrafos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do artigo 28, e inclusão dos parágrafos 9º, 10º e 11º, com o intuito de aprimorar a governança corporativa mesmo setor de atuação da Companhia, com valor agregado anual superior a 0,5 (zero vírgula cinco) vezes o EBITDA dos 4 (quatro) trimestres fiscais imediatamente
da Companhia; (v) alteração do artigo 51 do Estatuto Social, uma vez ocorrida a implementação de condição suspensiva nele prevista, com a inclusão da possibilidade anteriores à deliberação; (t) eleição e destituição bem como a remuneração e definições de suas atribuições da Diretoria, respeitado o disposto no Artigo 28;
de celebração de acordos/compromissos de indenidade; e (vi) consolidação do Estatuto Social da Companhia. 6. Leitura de Documentos e Lavratura de Ata: e (u) realização de qualquer doação pela Companhia e/ou por suas subsidiárias, observado o disposto neste Artigo 26, Parágrafo 2º. Parágrafo 1º - Qualquer
(i) Foi dispensada a leitura dos documentos relacionados à matéria a ser deliberada nesta Assembleia, uma vez que todos já foram devida e previamente operação com partes relacionadas, antes de submetida ao Conselho de Administração, deverá ser analisada pelo Comitê de Auditoria, para discussão e emissão de
disponibilizados pela Companhia e são do inteiro conhecimento dos acionistas; e (ii) foi autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário e a sua publicação parecer de recomendação, que deverá observar o previsto no Artigo 34, item (g), abaixo. Parágrafo 2º - A realização de qualquer doação pela Companhia e/ou por
com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações. 7. Deliberações: suas subsidiárias deverá ser aprovada por 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho de Administração, sendo que, entre eles deverá constar, pelo menos, a
Na sequência, após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram o quanto segue: (i) aprovar, por unanimidade dos votos aprovação de 1 (um) Conselheiro Independente. Parágrafo 3º - Para fins deste Artigo, EBTIDA, correspondente ao lucro do exercício ou do período, conforme o caso,
dos acionistas presentes, tendo sido computados 470.866.786 votos favoráveis, sem abstenções e sem votos contrários, a alteração do artigo 2º do Estatuto Social, antes dos juros, imposto sobre a renda, incluindo Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, depreciação e amortização, deverá ser calculado de acordo com a
de modo a indicar apenas a cidade e estado em que se encontra a sede da Companhia, nos termos da proposta da administração para esta Assembleia (“Proposta Resolução da CVM nº 156, de 23 de junho de 2022 (desconsiderando-se para os fins aqui previstos a opção prevista em seu artigo 4º). Da Diretoria: Artigo 27 da Administração”); (ii) aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, tendo sido computados 470.866.786 votos favoráveis, sem abstenções e sem A representação e as atividades cotidianas e operacionais da Companhia serão exercidas por uma Diretoria, a qual será composta por, no mínimo, 3 (três) e, no
votos contrários, a alteração do artigo 6º do Estatuto Social, para refletir o capital social da Companhia na data de convocação desta Assembleia, em virtude do máximo, 14 (catorze) Diretores, acionistas ou não, residentes no país, sendo: 1 (um) Diretor Presidente; 1 (um) Diretor Financeiro; 1 (um) Diretor de Relações com
aumento de capital aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia, em 24 de março de 2022, dentro do limite do capital autorizado, nos termos da Proposta Investidores; 1 (um) Diretor de Dados; 1 (um) Diretor de Negócios; 1 (um) Diretor de Tecnologia de Informação; 1 (um) Diretor de Recursos Humanos; 1 (um) Diretor
da Administração; (iii) aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, tendo sido computados 470.866.786 votos favoráveis, sem abstenções e sem Comercial; 1 (um) Diretor de Produtos; e 5 (cinco) Diretores sem designação específica, eleitos pelo Conselho de Administração. Parágrafo Único - Um diretor poderá
votos contrários, a alteração dos artigos 12, 16 e 25, parágrafo 2º, do Estatuto Social, a fim de melhor adequá-los às alterações da Lei das Sociedades por Ações, nos acumular mais de uma função, desde que observado o número mínimo de Diretores previsto na Lei de Sociedades por Ações. Artigo 28 - Compete à Diretoria a
termos da Proposta da Administração; (iv) aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, tendo sido computados 466.745.317 votos favoráveis, administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja por lei ou
4.121.469 abstenções e sem votos contrários, a alteração do artigo 27 do Estatuto Social, para a alteração da composição da Diretoria; bem como, alteração dos pelo presente Estatuto Social atribuída a competência à Assembleia Geral e/ou ao Conselho de Administração. No exercício de suas funções, os Diretores poderão
parágrafos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do artigo 28, e inclusão dos parágrafos 9º, 10º e 11º, com o intuito de aprimorar a governança corporativa da Companhia, nos realizar todas as operações e praticar todos os atos de administração necessários à consecução dos objetivos de seu cargo, de acordo com a orientação geral dos
termos da Proposta da Administração; (v) aprovar, por maioria dos votos dos acionistas presentes, tendo sido computados 407.080.340 votos favoráveis, 23.600 negócios estabelecida pelo Conselho de Administração, incluindo resolver sobre a aplicação de recursos, transigir, renunciar, ceder direitos, confessar dívidas, fazer
abstenções e 63.762.846 votos contrários, a alteração do artigo 51 do Estatuto Social, uma vez ocorrida a implementação de condição suspensiva nele prevista, com acordos, firmar compromissos, contrair obrigações, celebrar contratos, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, prestar caução, avais e fianças, emitir,
a inclusão da possibilidade de celebração de acordos/compromissos de indenidade, nos termos da Proposta da Administração; e (vi) aprovar, por unanimidade dos endossar, caucionar, descontar, sacar e avalizar títulos em geral, assim como abrir, movimentar e encerrar contas em estabelecimentos de crédito, observadas as
votos dos acionistas presentes, tendo sido computados 470.866.786 votos favoráveis, sem abstenções e sem votos contrários, a consolidação do Estatuto Social da restrições legais e aquelas estabelecidas neste Estatuto Social. Parágrafo 1º - Compete ainda à Diretoria: (a) cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as
Companhia, considerando as alterações aprovadas constantes dos itens (i) a (v) acima. Em atenção ao deliberado acima, o Estatuto Social passa a vigorar conforme deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral; (b) submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o relatório da
o Anexo I à presente ata. 8. Encerramento e Assinaturas: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos da Assembleia para lavratura da presente ata administração e as contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como do parecer do Conselho Fiscal, se houver, parecer ou
em forma de sumário dos fatos ocorridos, que será publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º, relatório do Comitê de Auditoria e a proposta de aplicação dos lucros apurados no exercício anterior; (c) submeter ao Conselho de Administração o orçamento anual;
da Lei das Sociedades por Ações. Reabertos os trabalhos, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelo Sr. Presidente e pela Sra. Secretária, tendo sido (d) apresentar trimestralmente ao Conselho de Administração o balancete econômico-financeiro e patrimonial detalhado da Companhia e suas controladas; e (e)
considerados signatários da ata, nos termos do artigo 47, parágrafos 1º e 2º, da Resolução CVM 81, os acionistas abaixo indicados. Mesa presente via participação representar a Companhia ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observado o previsto no Artigo 31. Parágrafo 2º - Compete ao Diretor Presidente coordenar
digital: Presidente: Sr. Alfredo Cotait Neto; Secretária: Sra. Vera Lucia Pereira Neto. Acionistas presentes via participação digital: Equifax do Brasil Ltda. a ação dos Diretores e dirigir a execução das atividades relacionadas com o planejamento geral da Companhia, além das funções, atribuições e poderes a ele
(representado por Paulo Inácio Calandrino); Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (represetando por Aldo Carlos de Moura Gonçalves); Associação Comercial cometidos pelo Conselho de Administração, e observadas as políticas e orientações previamente traçadas pelo Conselho de Administração, bem como: (a) convocar
de São Paulo (representado por Luiz Roberto Gonçalves); Associação Comercial do Paraná (representado por Camilo Turmina); Câmara dos Dirigentes Lojistas de e presidir as reuniões da Diretoria; (b) participar do desenvolvimento da estratégia da Companhia no curto, médio e longo prazo; (c) superintender as atividades de
Porto Alegre (representado por Irio Piva, Maico Renner e Virginia Menezes); Best Investment Corporation; Essor Emergent; Moneda Latin American Equities Fund administração da Companhia, coordenando e supervisionando as atividades dos membros da Diretoria; (d) propor sem exclusividade de iniciativa ao Conselho de
(delaware LP; e Moneda Luxembourg Sicav - Latin America Small Cap Fund (representado por Anderson Carlos Koch). Acionistas presentes via boletim de voto Administração a atribuição de funções a cada Diretor no momento de sua respectiva eleição; (e) anualmente, elaborar e apresentar ao Conselho de Administração o
a distância: Tmg II Fundo de Inv. em Participações - Multiestrategia; Alaska Permanent Fund; Alger Emerging Markets Fund; Alger Sicav - Alger Emerging Markets plano anual de negócios e o orçamento anual da Companhia; e (f) administrar os assuntos de caráter societário em geral. Parágrafo 3º - Compete ao Diretor
Fund; American Century ETF Trust - Avantis Emerging Mark; American Century ETF Trust - Avantis Emerging Mark; American Century ETF Trust-avantis Responsible Financeiro, dentre outras atribuições que lhe venham a ser cometidas pelo Conselho de Administração: (a) participar do desenvolvimento da estratégia da Companhia
Eme; British Coal Staff Superannuation Scheme; City of New York Group Trust; College Retirement Equities Fund; Dela Depositary Asset Management B.V.; Dupont no curto, médio e longo prazo; (b) auxiliar o Diretor Presidente na coordenação da ação dos Diretores e direção da execução das atividades relacionadas com o
Pension Trust; Emer Mkts Core EQ Port Dfa Invest Dimens Grou; Emerging Markets Small Capit Equity Index Non-lendable Fund; Emerging Markets Small planejamento geral da Companhia; (c) substituir o Diretor Presidente em caso de ausência ou afastamento temporário deste, hipótese em que lhe incumbirá as
Capitalization Equity Index Fund; Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Fund B; Employees Retirement System of Texas; EP Emerging Markets Small funções, atribuições e poderes àquele cometidos pelo Conselho de Administração, bem como as atribuições indicadas nos subitens do Parágrafo 2º deste Artigo;
Companies Fund; Flexshares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index F; Florida Retirement System Trust Fund; Genesis Emerging Markets Business Trust; (d) propor alternativas de financiamento e aprovar condições financeiras dos negócios da Companhia; (e) gerir os recursos financeiros da Companhia, bem como
Genesis Emerging Markets Ltd Partnership; International Monetary Fund; Invesco International Small Mid Cap Trust; Invesco Oppenheimer International Smallmid administrar o caixa e as contas a pagar e a receber; (f) monitorar a evolução das operações, consolidar resultados e desenvolver políticas e diretrizes para garantir a
Company Fund; Ishares Core Msci Emerging Markets ETF; Ishares Emerging Markets Imi Equity Index Fund; Ishares III Public Limited Company; Ishares Msci Brazil saúde financeira da Companhia; e (g) dirigir as áreas contábil e de planejamento financeiro da Companhia. Parágrafo 4º - Compete ao Diretor de Relações com
Small Cap ETF; Ishares Msci Emerging Markets Small Cap ETF; Ishares Public Limited Company; Jnl Multi-manager Emerging Markets Equity Fund; Kayne Anderson Investidores: (a) participar do desenvolvimento da estratégia da Companhia no curto, médio e longo prazo; (b) representar a Companhia perante os órgãos de
Rudnick Collective Investment Trust; Metropolitan Water Reclamation District Retirement Fund; Mineworkers Pension Scheme; Municipal e Annuity A B Fund of controle e demais instituições que atuam no mercado de capitais, principalmente, a CVM; (c) prestar informações ao público investidor, à CVM, às Bolsas de Valores
Chicago; Norges Bank; Northern Trust Collective Eafe Small Cap Index Fund-non Lend; Northern Trust Collective Emerging Markets EX Chin; Ntgi-qm Common Dac em que a Companhia tenha seus valores mobiliários negociados e demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais, conforme
World Ex-us Investable Mif - Lending; Oregon Public Employees Retirement System; Pfm Multi-manager Series Trust - Pfm Multi-manager; Pictet - Emerging Markets; legislação aplicável, no Brasil e no exterior; e (d) manter atualizado o registro de companhia aberta da Companhia perante a CVM. Parágrafo 5º - Compete ao Diretor
Public Employee Retirement System of Idaho; Public Employees Retirement System of Ohio; Robeco Capital Growth Funds; Royce International Premier Fund; de Dados: (a) participar do desenvolvimento da estratégia da Companhia no curto, médio e longo prazo; (b) planejar, adquirir, gerir, otimizar, atualizar e validar a
Spartan Group Trust for Employee Benefit Plans: SP; Spdr Portfolio Msci Global Stock Market ETF; Spdr SP Emerging Markets ETF; Spdr SP Emerging Markets Small qualidade dos dados da Companhia; (c) atender reclamações referentes aos dados, por meio de análises conjuntas com área de produtos, realizando a gestão dos
Cap ETF; Ssga Spdr Etfs Europe I Plc; Ssgatc I. F. F. T. e. R. P. S. S. M. e. M. S. C. I. S. L.F.; Sstl as Depositary of FP Brunel Pension Partnershi; ST ST Msci Emerging projetos de otimização de aquisição de dados que representam a matéria-prima dos negócios Companhia; e (d) realizar testes de consistência e garantir a qualidade
Mkt Small CI Non Lending Common Trt Fund; State ST GL Adv Trust Company Inv FF Tax EX Ret Plans; State Street Global All Cap Equity Ex-us Index Portfolio; the dos dados, bem como garantir a produtividade, a lucratividade e o serviço de maior valor agregado para os clientes da Companhia. Parágrafo 6º - Compete ao Diretor
Bank of New York Mellon Corporation Retirement Plans Mas; the Genesis Emerg.Markets Invest. CO Sicav; the Genesis Group Trust for Employee Benefit Plans; the de Negócios: (a) participar do desenvolvimento da estratégia da Companhia no curto, médio e longo prazo; (b) atuar no campo tático para implementação da
Master Trust Bank of Japan, Ltd. as Trustee of; the Regents of the University of California; the State Teachers Retirement System of Ohio; Tiaa-cref Quant Inter Small- estratégia para a área comercial de verticais, por meio de seus segmentos (Financeiras e Bancos, Telecom, Seguros, Grande Varejo e Varejo Key Account); (c)
cap Equity Fund; Touchstone Strategic Trust - Touchstone Internatio; Univ of Pittsburgh Medical Center System; Upmc Health System Basic Retirement Plan; Vaneck identificar oportunidades junto ao mercado, bem como atender demandas customizadas dos clientes e apoiá-los na tomada de decisões corretas; (d) integrar e
Vectors Brazil Small-cap ETF; Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund; Vanguard Esg International; Vanguard F. T. C. Inst. Total Intl Stock M. Index Trust II; gerenciar a equipe comercial, de produtos, consumidor e de analytics na busca dos resultados; e (e) identificar oportunidades de fusões & aquisições e negócios
Vanguard Fiduciary Trt Company Instit T Intl Stk Mkt Index T; Vanguard Investment Series Plc / Vanguard Esg Emer; Vanguard Total International Stock Index Fd, A SE semelhantes para a Companhia e suas controladas e liderar os processos de execução e implementação dessas operações. Parágrafo 7º - Compete ao Diretor
Van S F; Vanguard Total World Stock Index Fund, A Series of; Virginia Retirement System; Virtus Emerging Markets Small-cap Fund; Virtus International Small-cap Tecnologia de Informação: (a) participar do desenvolvimento da estratégia da Companhia no curto, médio e longo prazo; (b) dotar a empresa de sistemas e recursos
Fund; Virtus Kar Developing Markets Fund; Virtus Tactical Allocation Fund; e Virtus Variable Ins Trust: Virtus Strategic Allocation Ser. A presente é cópia fiel da via existentes no mercado, por meio do contínuo acompanhamento de novos lançamentos e do aprimoramento dos hardwares e softwares já existentes; (c) planejar,
lavrada em livro próprio. Barueri, 29 de setembro de 2022. Alfredo Cotait Neto - Presidente; Vera Lucia Pereira Neto - Secretária. JUCESP nº 696.043/22-1 em coordenar, gerir e supervisionar os projetos de desenvolvimento e manutenção de sistemas; (d) promover ações visando garantir a disponibilidade, a qualidade e a
21/12/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Anexo I - Estatuto Social Consolidado: Estatuto Social da Boa Vista Serviços S.A. - Capítulo I - confiabilidade dos processos, produtos e serviços de tecnologia; (e) acompanhar e avaliar a elaboração e execução dos planos, programas, projetos e as contratações
Da Denominação, Sede, Objeto e Duração: Artigo 1º - A Boa Vista Serviços S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações que se rege pelo presente Estatuto estratégicas de tecnologia da informação e comunicação; (f) estabelecer e coordenar a execução da política de segurança de tecnologia da informação; e (g)
Social e pela legislação aplicável, em especial a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e suas alterações posteriores (“Lei das Sociedades por Ações”). responsabilizar-se pela Política de Segurança da Informação. Parágrafo 8º - Compete ao Diretor de Recursos Humanos: (a) participar do desenvolvimento da
Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na cidade de Barueri, no Estado de São Paulo, competindo ao Conselho de Administração a alteração do endereço da estratégia da Companhia no curto, médio e longo prazo; (b) coordenar a Gestão Estratégica de Pessoas; (c) gerir as remunerações e planos de curto e longo prazo
sede, desde que, para endereço na mesma cidade em que já se encontra a sede. Parágrafo Único - A Companhia poderá abrir, encerrar e alterar o endereço de e implementar as melhores estratégias para atração, retenção e a gestão de talentos para a Companhia; (d) responsabilizar-se pela comunicação, direcionamento e
filiais, agências, depósitos, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos no País ou no exterior por deliberação de seu Conselho de Administração. Artigo 3º - apoio no desenvolvimento e carreira dos profissionais da Companhia; e (e) responsabilizar-se pelas diretrizes de comunicação e coordenação interna dos planos de
A Companhia tem por objeto social: (i) a prestação de serviços em geral para suporte à atividade creditícia e de proteção ao crédito, incluindo consultoria, ESG da Companhia. Parágrafo 9º - Compete ao Diretor Comercial: (a) participar do desenvolvimento da estratégia da Companhia no curto, médio e longo prazo;
desenvolvimento de sistemas e projetos e elaboração e venda de pesquisas; (ii) desenvolvimento e exploração comercial de soluções de meios de pagamento em (b) planejar e direcionar a área comercial; (c) alinhar as estratégias comerciais aos objetivos gerais do negócio e acompanhar os resultados obtidos pela equipe;
geral, incluindo mercadologia, o comportamento de consumidores ou quaisquer outras soluções comerciais originadas do banco de dados, do know-how e da (d) definir, implementar e atualizar planos de vendas; e (e) analisar o mercado em conjunto com a à área de produtos, para o desenvolvimento de novos produtos e
capacidade de distribuição, bem como quaisquer produtos, serviços e soluções oferecidos por concorrentes da Companhia; (iii) cessão, desenvolvimento, licença, novos negócios, além de demandas customizadas dos clientes. Parágrafo 10º - Compete ao Diretor de Produtos: (a) participar do desenvolvimento da estratégia
sublicença e distribuição de direito de uso de software; (iv) elaboração de programas de computador; (v) suporte técnico em informática, incluindo a instalação, da Companhia no curto, médio e longo prazo; (b) acompanhar o mercado e desenvolver análises competitivas para o negócio; (c) definir a estratégia da área de
configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados; (vi) processamento de dados; (vii) assessoria e consultoria em informática; (viii) a produtos em conjunto com os objetivos gerais do negócio e acompanhar os resultados obtidos pela equipe; (d) gerar inovação para o negócio e produtos;
participação em outras sociedades, como acionista ou quotista, no Brasil ou no exterior; (ix) atividades de teleatendimento; e (x) serviços de organização de feiras, e (e) acompanhar o mercado em conjunto com a área comercial, para o desenvolvimento de novos produtos e novos negócios, além de demandas customizadas, a
congressos, exposições e festas. Artigo 4º - Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado de Governança Corporativa da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“Novo fim de impulsionar o negócio. Parágrafo 11º - Compete aos Diretores sem designação específica: (a) participar do desenvolvimento da estratégia da Companhia
Mercado” e “B3”, respectivamente), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores, administradores e membros do Conselho Fiscal, no curto, médio e longo prazo; (b) garantir o alinhamento da estratégia da Companhia à estratégia da respectiva área de atuação; (c) acompanhar os resultados
quando instalado, às disposições do Regulamento do Novo Mercado da B3 (“Regulamento do Novo Mercado”). Artigo 5º - O prazo de duração da Companhia é obtidos pela respectiva equipe; e (d) planejar e direcionar os projetos e entregas da respectiva área de atuação. Artigo 29 - A Diretoria reunir-se-á sempre que
indeterminado. Capítulo II - Do Capital Social: Artigo 6º - O capital social da Companhia é de R$ 1.715.268.855,09 (um bilhão, setecentos e quinze milhões, convocada pelo Diretor Presidente ou por quaisquer dois Diretores, em conjunto, sempre que assim exigirem os negócios sociais, com antecedência mínima de 2
duzentos e sessenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 531.831.497 (quinhentos e (dois) dias úteis, e a reunião somente será instalada com a presença da maioria de seus membros. Parágrafo 1º - No caso de impedimento ou ausência temporária
trinta e um milhões, oitocentas e trinta e uma mil, quatrocentas e noventa e sete) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. Parágrafo 1º - As de qualquer Diretor, compete à Diretoria como colegiado indicar, dentre os seus membros, um substituto que acumulará, interinamente, as funções do substituído,
ações são indivisíveis em relação à Companhia. Quando uma ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante perdurando a substituição interina até o provimento definitivo do cargo a ser decidido pela primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar, atuando o
do condomínio. Parágrafo 2º - É vedado à Companhia a emissão de ações preferenciais e partes beneficiárias. Parágrafo 3º - Cada ação ordinária garante ao seu substituto então eleito até o término do mandato. Parágrafo 2º - As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por meio de teleconferência, videoconferência ou
detentor o direito a um voto nas assembleias gerais da Companhia. Artigo 7º - A Companhia fica autorizada a aumentar o seu capital social, sem a necessidade de outros meios de comunicação, e tal participação será considerada presença pessoal em referida reunião. Neste caso, os membros da Diretoria que participarem
alteração do seu Estatuto Social, até o limite de 960.000.000 (novecentos e sessenta milhões) ações ordinárias, observadas as limitações previstas na Lei das remotamente da reunião da Diretoria deverão expressar seus votos por meio de carta, fac-símile ou correio eletrônico que identifique de forma inequívoca o remetente.
Sociedades por Ações. Parágrafo Único - Dentro do limite do capital autorizado, poderá a Companhia, mediante deliberação do Conselho de Administração (i) Parágrafo 3º - Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser assinada pelo número de diretores necessário para aprovar a matéria a ser deliberada,
aumentar seu capital social mediante a emissão de novas ações e emitir debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição; e (ii) outorgar planos de opção e posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas da Diretoria da Companhia. Os votos proferidos por Diretores que participarem remotamente da reunião da
aos administradores e empregados da Companhia para a compra ou subscrição de ações, sem direito de preferência para os acionistas, desde que tais planos de Diretoria deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas da Diretoria, devendo a cópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrônica, conforme o caso,
opção não resultem, no agregado, na emissão de ações representando mais do que 5% (cinco por cento) do capital social da Companhia. Artigo 8º - Todas as ações contendo o voto do Diretor ser juntada ao referido livro logo após a transcrição da ata. Artigo 30 - As deliberações nas reuniões da Diretoria serão tomadas por maioria
da Companhia são escriturais, mantidas em contas de depósito em nome de seus titulares, junto à instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores de votos dos presentes em cada reunião. Artigo 31 - A Companhia considerar-se-á obrigada quando representada: (a) por 2 (dois) Diretores em conjunto; (b) por 1
Mobiliários (“CVM”), com quem a Companhia mantenha contrato de custódia em vigor, sem emissão de certificados. O custo do serviço de transferência da (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com poderes especiais, devidamente constituído; (c) por 2 (dois) procuradores em conjunto, com poderes especiais,
propriedade das ações escriturais poderá ser cobrado diretamente do acionista pela instituição depositária, conforme venha a ser definido no contrato de escrituração devidamente constituídos; ou (d) por 1 (um) só Diretor ou 1 (um) procurador com poderes especiais, devidamente constituído, para a prática dos seguintes atos: (i) de
de ações, sendo respeitados os limites impostos pela legislação vigente. Artigo 9º - De acordo com o disposto na Lei das Sociedades por Ações, os acionistas terão representação da Companhia perante quaisquer órgãos públicos federais, estaduais e municipais, entidades de classes, nas Assembleias Gerais de Acionistas ou
direito de preferência para a subscrição de novas ações, bônus de subscrição ou quaisquer valores mobiliários conversíveis em ações, salvo no caso de emissão de Reuniões de Sócios das sociedades nas quais a Companhia participe, bem como nas Assembleias ou Reuniões de entidades de direito privado nas quais a
novas ações para colocação mediante: (i) venda em bolsa de valores ou subscrição pública; ou (ii) permuta por ações, em uma oferta pública de aquisição de controle. Companhia participe como patrocinadora, membro fundador ou simplesmente membro participante; (ii) endosso de cheques para depósito em contas bancárias da
Artigo 10 - A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração, adquirir as próprias ações para permanência em tesouraria e posterior alienação Companhia; e (iii) de representação da Companhia perante sindicatos ou Justiça do Trabalho; para matérias de admissão, suspensão ou demissão de empregados;
ou cancelamento, observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis. Capítulo III - Da Assembleia Geral: Artigo 11 - As Assembleias Gerais poderão e para acordos trabalhistas. Parágrafo 1º - As procurações serão outorgadas em nome da Companhia por 2 (dois) Diretores em conjunto, devendo especificar os
ser ordinárias, realizadas nos 4 (quatro) meses subsequentes ao término do exercício social, ou extraordinárias, realizadas sempre e à medida que os negócios poderes conferidos e salvo aquelas previstas Parágrafo 2º deste Artigo, terão período de validade limitado a, no máximo, 1 (um) ano. Parágrafo 2º - As procurações
sociais assim exigirem, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e deste Estatuto Social. Parágrafo 1º - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as para fins judiciais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado e aquelas outorgadas para fins de cumprimento de cláusula contratual poderão ser outorgadas
hipóteses especiais previstas em lei e neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco. Parágrafo 2º - pelo prazo de validade do contrato a que estiverem vinculadas. Do Comitê de Auditoria: Artigo 32 - O Comitê de Auditoria é órgão de assessoramento vinculado ao
A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes do respectivo edital de convocação. Parágrafo 3º - As atas de Assembleia Geral Conselho de Administração, com autonomia operacional e orçamento próprio aprovado pelo Conselho de Administração. Parágrafo Único - O Comitê de Auditoria
deverão ser: (i) lavradas no livro de Atas das Assembleias Gerais na forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo a indicação resumida do sentido do voto dos deve adotar um regimento interno, aprovado pelo Conselho de Administração, que disciplinará detalhadamente as funções do Comitê de Auditoria, bem como seus
acionistas presentes, dos votos em branco e das abstenções; e (ii) publicadas com omissão das assinaturas. Artigo 12 - Ressalvadas as exceções previstas na Lei procedimentos operacionais, definindo, ainda, as atividades do coordenador do Comitê de Auditoria. Artigo 33 - O Comitê de Auditoria será composto por, no mínimo,
das Sociedades por Ações, as Assembleias Gerais serão convocadas, tanto em primeira quanto em segunda convocação, em observância às formalidades de 3 (três) membros, eleitos pela maioria simples do Conselho de Administração, sendo que ao menos 1 (um) membro será conselheiro independente e outro tenha
publicação e divulgação previstas na Lei das Sociedades por Ações e na regulamentação aplicável, e presididas pelo Presidente do Conselho de Administração ou, reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária. Parágrafo 1º - O mesmo membro do Comitê de Auditoria pode acumular ambas as características
na sua ausência, por um membro do Conselho de Administração ou por um Diretor indicado pelo Presidente do Conselho de Administração. O presidente da referidas no caput. Parágrafo 2º - As atividades do coordenador do Comitê de Auditoria estão definidas em seu regimento interno, aprovado pelo Conselho de
Assembleia Geral indicará o secretário. Parágrafo Único - O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 1 (um) Administração. Artigo 34 - Compete ao Comitê de Auditoria, entre outras matérias: (a) opinar na contratação e destituição dos serviços de auditoria independente;
ano, que seja acionista, administrador da Companhia, advogado, instituição financeira ou administrador de fundo de investimento que represente os condôminos. (b) avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras; (c) acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de
Artigo 13 - Sem prejuízo de outras matérias de competência da Assembleia Geral de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, a deliberação das seguintes controles internos da Companhia; (d) avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia; (e) avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou
matérias será de competência da Assembleia Geral: (a) alterações de disposições e/ou reforma do estatuto social da Companhia; (b) resgate ou amortização e aprimoramento das políticas internas da Companhia, incluindo a Política de Transações entre Partes Relacionadas; (f) possuir meios para recepção e tratamento de
recompra de ações emitidas pela Companhia, em conformidade com as disposições deste Estatuto Social, exceto nos termos previstos no Artigo 10 acima; (c) fusão, informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à companhia, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão
cisão, transformação ou incorporação de outra sociedade pela Companhia, ou sua incorporação por outra sociedade; (d) decretação de dissolução, liquidação, de procedimentos específicos para proteção do prestador e da confidencialidade da informação; e (g) emitir parecer de recomendação relativo às operações com
recuperação judicial ou extrajudicial e pedido de falência da Companhia; (e) acerca de qualquer matéria em virtude de lei que dê a qualquer acionista o direito de partes relacionadas, sendo que o Comitê de Auditoria deverá recomendar apenas operações com partes relacionadas consideradas equitativas e em condições de
retirada da Companhia; (f) acerca da emissão de ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição em montante superior ao do capital autorizado; (g) mercado. Capítulo V - Do Conselho Fiscal: Artigo 35 - O Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente, com os poderes e atribuições a ele conferidos pela
remuneração global dos administradores da Companhia; (h) cancelamento do registro de companhia aberta perante a CVM; e (i) dispensa da realização de oferta Lei das Sociedades por Ações, e somente será instalado por deliberação da Assembleia Geral, ou a pedido dos acionistas, nas hipóteses previstas na Lei das
pública de aquisição de ações para saída do Novo Mercado (“OPA Saída do Novo Mercado”). Parágrafo 1º - A Assembleia Geral convocada para dispensar a Sociedades por Ações. Artigo 36 - O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto de 4 (quatro) membros efetivos e suplentes em igual número, acionistas ou
realização de OPA Saída do Novo Mercado deverá ser instalada em primeira convocação com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral. Parágrafo 1º - Os membros do Conselho Fiscal terão o mandato unificado de 1 (um) ano, podendo
do total das Ações em Circulação. Caso referido quórum não seja atingido, a Assembleia Geral poderá ser instalada em segunda convocação com a presença de ser reeleitos. Parágrafo 2º - A posse dos membros do Conselho Fiscal estará condicionada à prévia subscrição do termo de posse, que contemplará sua sujeição à
qualquer número de acionistas titulares de Ações em Circulação. Parágrafo 2º - A deliberação sobre a dispensa de realização de OPA Saída Novo Mercado deve cláusula compromissória disposta no Artigo 46, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis. Parágrafo 3º - Os membros do Conselho Fiscal, em sua
ocorrer pela maioria dos votos dos acionistas titulares de Ações em Circulação presentes em assembleia geral, conforme disposto no Regulamento do Novo Mercado. primeira reunião, elegerão o seu Presidente. Parágrafo 4º - A investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado em livro próprio, assinado pelo membro do Conselho
Parágrafo 3º - Para fins deste Artigo, “Ações em Circulação” significam todas as ações emitidas pela Companhia, excetuadas as ações detidas pelo acionista Fiscal empossado. Parágrafo 5º - Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, pelo respectivo suplente. Parágrafo 6º controlador, por pessoas a ele vinculadas, por administradores da Companhia, pelo alienante da participação relevante, e aquelas em tesouraria. Capítulo IV - Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar; não havendo suplente, a Assembleia Geral será convocada
Da Administração: Das Disposições Gerais: Artigo 14 - A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria, com os poderes para proceder à eleição de membro para o cargo vago. Parágrafo 7º - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será estabelecida pela Assembleia Geral que
conferidos pela lei aplicável e de acordo com o presente Estatuto Social. Artigo 15 - O mandato dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria será os eleger. Artigo 37 - Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, sempre que necessário e analisará, ao menos
unificado, de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição para ambos os cargos. Os membros do Conselho de Administração e os Diretores permanecerão no exercício trimestralmente, as demonstrações financeiras. Parágrafo 1º - Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada regularmente convocada a reunião
de seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores. Artigo 16 - Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou principal à qual comparecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal. Parágrafo 2º - O Conselho Fiscal se manifesta por maioria absoluta de votos, presente a maioria
executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa, nos termos do artigo 138, § 3º, da Lei das Sociedades por Ações. Artigo 17 - dos seus membros. Parágrafo 3º - Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo Livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal
A remuneração global do Conselho de Administração e da Diretoria será anualmente fixada pela Assembleia Geral, cabendo ao Conselho de Administração deliberar e assinadas pelos conselheiros presentes. Capítulo VI - Do Exercício Social e da Distribuição dos Lucros: Artigo 38 - O exercício social se inicia em 1º de janeiro
sobre a distribuição da remuneração entre os membros do Conselho de Administração e dos membros da Diretoria, observada a “Política de Remuneração da e se encerra em 31 de dezembro de cada ano. Parágrafo Único - Ao fim de cada exercício social, a Diretoria procederá à elaboração das demonstrações financeiras
Companhia” aprovada pelo Conselho de Administração. Artigo 18 - Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria tomarão posse mediante: (i) assinatura da Companhia, com observância dos preceitos legais pertinentes, as quais deverão ser auditadas pelos auditores independentes devidamente registrados na CVM
do respectivo termo nos livros das Atas do Conselho de Administração e da Diretoria, que contemplará sua sujeição à cláusula compromissória disposta no Artigo 46, escolhidos pelo Conselho de Administração. Artigo 39 - Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, a Diretoria apresentará à Assembleia Geral
permanecendo sujeitos aos requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades previstos nos artigos 145 a 158 da Lei das Sociedades por Ações; e Ordinária proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, sendo certo que a Companhia distribuirá aos acionistas em cada exercício, a título de dividendo
(ii) atendimento dos requisitos legais aplicáveis. Do Conselho de Administração: Artigo 19 - O Conselho de Administração será composto por, no mínimo 5 (cinco) obrigatório, pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado do exercício. Parágrafo 1º - O saldo remanescente dos lucros, se houver, terá a
e, no máximo por 11 (onze) membros, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, dos quais um será designado Presidente do Conselho de destinação que a Assembleia Geral determinar, sendo certo que o lucro líquido do exercício não destinado nos termos dos artigos 193 a 197 da Lei das Sociedades
Administração, cabendo a ele a convocação, presidência e condução dos trabalhos das Assembleias Gerais e das reuniões do Conselho de Administração, bem como por Ações deverá ser distribuído aos acionistas. Parágrafo 2º - Caso o saldo das reservas de lucros, exceto as para contingências, de incentivos fiscais e de lucros a
a coordenação das demais atividades do Conselho de Administração, observado o disposto no Regulamento do Novo Mercado. Artigo 20 - Dos membros do realizar, ultrapasse o capital social, a Assembleia Geral deliberará sobre a aplicação do excesso na integralização ou no aumento do capital social ou, ainda, na
Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser Conselheiros Independentes, observada a definição do distribuição de dividendos aos acionistas. Artigo 40 - Por proposta da Diretoria, aprovada pelo Conselho de Administração, ad referendum da Assembleia Geral
Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como Conselheiros Independentes ser deliberada na Ordinária, poderá a Companhia pagar ou creditar juros aos acionistas, a título de remuneração sobre o capital próprio destes últimos, observada a legislação aplicável.
Assembleia Geral que os eleger, sendo também considerado(s) como independente(s) o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade prevista pelo artigo 141, §§ 4º As eventuais importâncias assim desembolsadas poderão ser imputadas ao valor do dividendo obrigatório previsto neste Estatuto Social. Parágrafo 1º - Em caso de
e 5º, da Lei das Sociedades por Ações, na hipótese de haver acionista controlador. Parágrafo Único - Quando, em decorrência da observância do percentual referido crédito de juros aos acionistas no decorrer do exercício social e atribuição dos mesmos ao valor do dividendo obrigatório, os acionistas serão compensados com os
no caput deste artigo, resultar número fracionário, a proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior, nos termos do Regulamento do dividendos a que têm direito, sendo-lhes assegurado o pagamento de eventual saldo remanescente. Na hipótese do valor dos dividendos ser inferior ao que lhes foi
Novo Mercado. Artigo 21 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente, de acordo com calendário a ser aprovado pelo Conselho de creditado, a Companhia não poderá cobrar dos acionistas o saldo excedente. Parágrafo 2º - O pagamento efetivo dos juros sobre o capital próprio, tendo ocorrido o
Administração, sendo certo que, se for necessário realizar tais reuniões ordinárias em outra data, os membros do Conselho de Administração deverão ser convocados, crédito no decorrer do exercício social, se dará por deliberação da Diretoria, no curso do exercício social ou no exercício seguinte, mas nunca após as datas de
por escrito, com pelo menos 5 (cinco) dias úteis de antecedência ou, extraordinariamente, sempre que necessário. Artigo 22 - As reuniões do Conselho de pagamento dos dividendos. Artigo 41 - A Companhia poderá elaborar balanços semestrais, ou em períodos inferiores, e declarar, por deliberação do Conselho de
Administração serão convocadas por seu Presidente, por seu substituto ou por quaisquer 2 (dois) membros do Conselho de Administração agindo em conjunto, Administração: (a) o pagamento de dividendo ou juros sobre capital próprio, à conta do lucro apurado em balanço semestral, imputados ao valor do dividendo
mediante notificação escrita entregue com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, e com a apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados e apresentação obrigatório, se houver; (b) a distribuição de dividendos em períodos inferiores a 6 (seis) meses, ou juros sobre capital próprio, imputados ao valor do dividendo
dos documentos pertinentes. Parágrafo Único - Independentemente das formalidades previstas no Artigo 21 e neste Artigo 22, será considerada regular a reunião a obrigatório, se houver, desde que o total de dividendo pago em cada semestre do exercício social não exceda ao montante das reservas de capital; e (c) o pagamento
que comparecerem todos os membros do Conselho de Administração. Artigo 23 - As reuniões do Conselho de Administração somente serão instaladas com a de dividendo intermediário ou juros sobre capital próprio, à conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou semestral,
presença da maioria dos seus membros em exercício. Parágrafo 1º - Em caso de impedimento temporário ou ausência, o membro do Conselho de Administração imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver. Artigo 42 - A Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de capital, inclusive
temporariamente impedido ou ausente poderá nomear por escrito (por meio de carta, fac-símile ou correio eletrônico que identifique de forma inequívoca o remetente) as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação aplicável. Artigo 43 - Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3 (três)
outro membro do Conselho de Administração para representá-lo, devendo votar nas reuniões do Conselho de Administração em seu próprio nome e em nome do anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da Companhia. Capítulo VII - Da Alienação de Controle: Artigo
membro por ele representado. Parágrafo 2º - Em caso de impedimento permanente ou renúncia de qualquer dos membros do Conselho de Administração durante o 44 - A alienação direta ou indireta do controle da Companhia tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada
mandato para o qual foi eleito, seu substituto será nomeado pelo Conselho de Administração, perdurando a substituição interina até o provimento definitivo do cargo sob a condição de que o adquirente do controle se obrigue a realizar OPA tendo por objeto as ações e valores mobiliários conversíveis em ações de emissão da
a ser decidido pela primeira Assembleia Geral que se realizar, atuando o substituto então eleito até o término do mandato. Artigo 24 - Exceto conforme previsto no Companhia de titularidade dos demais acionistas e detentores de títulos conversíveis em ações, observadas as condições e os prazos previstos na legislação, na
Artigo 26, Parágrafo 2º, deste Estatuto Social, as deliberações do Conselho de Administração serão tomadas mediante o voto favorável da maioria dos seus membros regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante. Parágrafo 1º - Em caso
presentes, não sendo atribuída ao voto de nenhum membro a qualidade de voto de desempate na hipótese em que haja empate no número de votos de uma de alienação indireta do controle, o adquirente deve divulgar o valor atribuído à Companhia para os efeitos do preço da OPA, bem como divulgar a demonstração
determinada deliberação. Artigo 25 - As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas, preferencialmente, na sede da Companhia. Serão admitidas justificada desse valor. Parágrafo 2º - Para os fins deste Artigo, entende-se por “controle” e seus termos correlatos o poder efetivamente utilizado por acionista de
reuniões por meio de teleconferência, videoconferência ou outros meios de comunicação, e tal participação será considerada presença pessoal em referida reunião. dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da participação
Neste caso, os membros do Conselho de Administração que participarem remotamente da reunião do Conselho deverão expressar seus votos por meio de carta, acionária detida. Capítulo VIII - Da Reestruturação Societária: Artigo 45 - Na hipótese de reorganização societária que envolva a transferência da base acionária
fac-símile ou correio eletrônico que identifique de forma inequívoca o remetente. Parágrafo 1º - Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser da Companhia, as sociedades resultantes devem pleitear o ingresso no Novo Mercado em até 120 (cento e vinte) dias da data da Assembleia Geral que deliberou a
assinada pelo número de conselheiros necessários para aprovar a matéria a ser deliberada, e posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas do Conselho de referida reorganização. Parágrafo Único - Caso a reorganização envolva sociedades resultantes que não pretendam pleitear o ingresso no Novo Mercado, a maioria
Administração da Companhia. Os votos proferidos por conselheiros que participarem remotamente da reunião do Conselho de Administração deverão igualmente dos titulares das Ações em Circulação da Companhia presentes na assembleia geral deverão dar anuência a essa estrutura. Capítulo IX - Da Arbitragem:
constar no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração, devendo a cópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto Artigo 46 - A Companhia, seus acionistas, administradores, membros do conselho fiscal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de
do conselheiro ser juntada ao referido livro logo após a transcrição da ata. Parágrafo 2º - Deverão ser publicadas e arquivadas no registro do comércio as atas de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou
reunião do Conselho de Administração da Companhia que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros, observadas as disposições legais oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores e membros do conselho fiscal, e em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385,
aplicáveis. Artigo 26 - O Conselho de Administração tem a função primordial de orientação geral dos negócios da Companhia, assim como de controlar e fiscalizar o de 07 de dezembro de 1976, conforma alterada, na Lei das Sociedades por Ações, neste Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho
seu desempenho, cumprindo-lhe, especialmente além de outras atribuições que lhe sejam atribuídas por lei ou por este Estatuto Social: (a) estabelecer os objetivos, Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além
a política e a orientação geral dos negócios sociais da Companhia; (b) aprovar os regimentos internos ou atos regimentais da Companhia, seus comitês e sua daquelas constantes no Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado. Capítulo X estrutura administrativa, incluindo, mas não se limitando a: (i) o código de conduta; (ii) a política de remuneração; (iii) a política de indicação e preenchimento de cargos Da Liquidação da Companhia: Artigo 47 - A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à Assembleia Geral eleger o liquidante ou
de conselho de administração, comitês de assessoramento e diretoria estatutária; (iv) a política de gerenciamento de riscos; (v) a política de transações com partes liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais. Capítulo XI - Dos Acordos de Acionistas:
relacionadas; (vi) a política de negociação de valores mobiliários; e (vii) a política de divulgação de ato ou fato relevante; (c) aprovar o orçamento anual para o Comitê Artigo 48 - A Companhia observará, quando aplicável, os acordos de acionistas arquivados em sua sede, sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa
de Auditoria, para a área de auditoria interna, e para os demais comitês de assessoramento, estes últimos se e quando instaurados, considerado suficiente ao diretora da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração acatar declaração de voto de qualquer acionista, signatário de acordo de acionistas devidamente
desempenho de suas funções ou contratar auditor independente registrado na CVM; (d) observar os procedimentos constantes da Resolução da CVM nº 85, arquivado na sede da Companhia, que for proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado no referido acordo, sendo também expressamente vedado à
de 31 de março de 2022, nos casos de oferta pública de aquisição de ações para cancelamento de registro de companhia aberta ou para saída do Novo Mercado, Companhia aceitar e proceder à transferência ou oneração de quaisquer ações e/ou à cessão de direito de preferência à subscrição de ações e/ou de outros valores
conforme aplicável; (e) elaborar e divulgar parecer fundamentado, favorável ou contrário à aceitação de qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha por mobiliários que não respeitar aquilo que estiver previsto e regulado em acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia. Capítulo XII - Das Disposições
objeto as ações de emissão da Companhia, em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações, no qual se manifestará, ao menos: Finais: Artigo 49 - Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que preceitua a Lei das Sociedades
(i) sobre a conveniência e oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse da Companhia e do conjunto dos acionistas, inclusive em relação por Ações e o Regulamento do Novo Mercado. Artigo 50 - É vedado à Companhia conceder financiamento ou garantias de qualquer espécie a terceiros, sob qualquer
ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez das ações; (ii) quanto aos planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e (iii) a respeito modalidade, para negócios estranhos aos interesses sociais, exceto para as controladas da Companhia. Artigo 51 - A Companhia poderá indenizar e/ou manter
de alternativas à aceitação da oferta pública de aquisição de ações disponíveis no mercado; (f) deliberar, dentro dos limites do capital autorizado, sobre a emissão de indenes seus administradores, membros do Conselho Fiscal e demais funcionários que exerçam cargo ou função de gestão na Companhia e suas controladas
debêntures conversíveis em ações, especificando o limite do aumento de capital decorrente da conversão das debêntures, em valor do capital social ou em número (em conjunto ou isoladamente “Beneficiários”), custeando ou reembolsando diretamente os Beneficiários por quaisquer despesas, danos ou prejuízos eventualmente
de ações, bem como (ii) a oportunidade da emissão; (ii) a época e as condições de vencimento, amortização e resgate; (iii) a época e as condições do pagamento incorridos a qualquer tempo e que estejam diretamente ou indiretamente relacionados ao exercício de suas funções na Companhia, incluindo mas não limitados a
dos juros, da participação nos lucros e do prêmio de reembolso, se houver; e (iv) o modo de subscrição ou colocação, e o tipo das debêntures; (g) manifestar-se honorários advocatícios, pareceres jurídicos, custas processuais e multas e indenizações nas esferas administrativa, civil ou penal, nos termos e condições de
previamente sobre o relatório da administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia e examinar os balancetes mensais; (h) aprovar contratos de indenização a serem celebrados entre a Companhia e cada um dos Beneficiários, mediante aprovação pelo Conselho de Administração da Companhia.

PARA A PUBLICAÇÃO DE ATAS, BALANÇOS, EDITAIS, FATOS
RELEVANTES E UNDERWRITING NO DIÁRIO COMERCIAL, FALE COM SUA
AGÊNCIA DE PUBLICIDADE OU NOS CONSULTE

Este documento foi assinado digitalmente por Marcos Nogueira Da Luz.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 69ED-A2D3-0DBC-1EFC.

B2 São Paulo

O Sindicato do Comércio Varejista de Peças e Acessórios para Veículos no Estado de
São Paulo, SINCOPEÇAS-SP - CNPJ 62.703.368/0001-73, com base territorial em todo o Estado
de São Paulo, informa a todas as empresas integrantes da categoria econômica do comércio a
varejo de peças e acessórios para veículos que o vencimento da contribuição sindical patronal
relativa ao exercício de 2023 ocorrerá no dia 31 de janeiro de 2023, de acordo com a tabela
progressiva por faixa de capital social, nos termos dos artigos 578 e seguintes da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, observadas as alterações promovidas pela Lei nº 13.467/2017. Informações
sobre valores da tabela e guias de recolhimento poderão ser obtidas através do
telefone (11) 95852-2732, pelo e-mail arrecadacao@sincopecas.org.br ou por meio do site
www.portaldaautopeca.com.br.
São Paulo, 3 de janeiro de 2023. Heber Carlos de Carvalho - Presidente

Boa Vista Serviços S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 11.725.176/0001-27 - NIRE 35.300.377.605
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 22 de Setembro de 2022
1. Data, Hora e Local: Realizada em 22 de setembro de 2022, às 09:30 horas, de forma híbrida, tendo parte
dos presentes participado presencialmente, na sede social da Boa Vista Serviços S.A. (“Companhia”), na
Avenida Tamboré, n° 267, Edifício Canopus Corporate Alphaville, pavimentos 11º, 12º, 13º, 14º, 15º e 24º da
Torre Sul, conjuntos de escritórios 111 A, 121 A, 131-A, 141 A, 151 A e 241 A, CEP 06460-000, na Cidade
de Barueri, no Estado de São Paulo, e parte participado através de videoconferência realizada através da
ferramenta Zoom. 2. Convocação e Presenças: Reunião convocada nos termos do Estatuto Social da
Companhia (“Estatuto Social”), e instalada nos termos do artigo 23 de seu Estatuto Social, com a presença
da totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme se verifica pelos registros de acesso
ao sistema eletrônico disponibilizado pela Companhia. A formalização do registro da presença dos membros
do Conselho de Administração se deu pelo Presidente e pela Secretária da mesa, mediante assinatura da
presente ata. 3. Mesa: Presidente: Sr. Alfredo Cotait Neto; Secretária: Sra. Vera Lucia Pereira Neto. 4. Ordem
do Dia: (i) aumento do capital social da Companhia, dentro do capital autorizado, decorrente do exercício de
bônus de subscrição emitido pela Companhia; e (ii) Reeleição dos membros do Comitê de Auditoria
Estatutário, do Comitê de Ética e do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração. 5. Deliberações:
Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a presente reunião, os
membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem ressalvas: (i) Aprovaram o
aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, no valor de R$2,00 (dois
reais), mediante a emissão de 391.124 (trezentas e noventa e uma mil, cento e vinte e quatro) novas ações
ordinárias, integralizadas em moeda corrente nacional, na presente data, por acionistas da Companhia em
decorrência do exercício de bônus de subscrição por eles detidos, na forma prevista no Boletim de
Subscrição que integra a presente ata como Anexo I. Os bônus de subscrição ora exercidos foram emitidos
pela Companhia em 13 de julho de 2021, conforme aprovado através da competente Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia realizada na referida data. Em decorrência da deliberação ora aprovada, o
artigo 6º, caput, do Estatuto Social passará a vigorar, ad referendum da próxima Assembleia Geral da
Companhia, com a seguinte redação: “Artigo 6º - O capital social da Companhia é de R$1.715.268.857,09
(um bilhão, setecentos e quinze milhões, duzentos e sessenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e sete reais
e nove centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 532.222.621 (quinhentos e trinta e dois
milhões, duzentas e vinte e duas mil, seiscentas e vinte e uma) ações ordinárias, nominativas, escriturais e
sem valor nominal.” (ii) Aprovaram a reeleição dos membros de determinados comitês da Companhia, os
quais tomarão posse de seus cargos, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, todos com
mandato de 1 (um) ano a contar da presente data, da seguinte: (a) Comitê de Auditoria Estatutário, da
seguinte forma: (1) Carlos Antonio Rocca, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade
RG nº 2.424.610-4 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério Economia (“CPF/ME”)
sob o nº 045.661.818-04, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
endereço comercial na Rua Boa Vista, n° 51, 5° andar, CEP 01014-911; (2) Paulo Roberto Pisauro,
brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 5.499.495 SSP/SP e inscrito no CPF/
ME sob o nº 402.431.508-06, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
endereço comercial na Rua Xavier de Almeida, n° 918, apto. 141-B, CEP 04211-001, o qual será o
coordenador do Comitê de Auditoria e o membro com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade
societária, nos termos do Regimento Interno do Comitê de Auditoria; (3) Jean-Claude Ramirez Jonas,
brasileiro (naturalizado), casado, consultor, portador da cédula de identidade RG n° 38373688-2 e inscrito
no CPF/ME sob o n° 214.438.058-90, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com endereço na Rua Nicolau Gagliardi, n° 354, apto. 121; (4) Renato Gennaro, brasileiro, casado,
administrador, portador da cédula de identidade RG nº 18.160.537-5 e inscrito no CPF/ME sob o
nº 075.199.208-95, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Celso de
Azevedo Marques, n° 361, apto. 61, Torre A, Mooca, CEP 03122-010; e (5) Márcio Massao Shimomoto,
brasileiro, contador, casado, portador da cédula de identidade RG nº 12.181.224-8, inscrito no CPF/ME sob
o nº 073.566.028-06, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço
comercial na Rua Coronel Meireles, 170, 7 andar, CEP 03612-000; (b) Comitê de Ética, da seguinte forma:
(1) Glauco Alves Costa da Silva, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade RG
nº 9.979.256-4 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 150.941.968-39, residente e domiciliado na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo,
na Avenida Tamboré, nº 267, 15° andar, CEP 06460-000; (2) Helen Guedes Menezes, brasileira, casada,
psicóloga, portadora da cédula de identidade RG nº 23.055.269-9 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o
nº 176.000.988-14, residente e domiciliada na Cidade de Cotia, Estado de São Paulo, com endereço
comercial na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Tamboré, nº 267, 15° andar, CEP
06460-000; (3) Renato Gennaro, acima qualificado; e (4) Carlos Roberto Pinto Monteiro, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.928.321-5 SSP/SP e inscrito no CPF/ME
sob o nº 302.911.518-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Capitão Antônio Rosa, n° 99, Jardim Paulistano, CEP 01443-010, o qual será o Coordenador do Comitê de
Ética; e (c) Comitê de Recursos Humanos e Remuneração, da seguinte forma: (1) Lincoln da Cunha
Pereira Filho, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 6.501.661 e inscrito no
CPF/ME sob o nº 051.166.888-01, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
com endereço comercial na Rua Boa Vista, n° 51, CEP 01014-001; (2) Edy Luiz Kogut, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 1.660.900 IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o
nº 026.150.107-00, residente e domiciliado em Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com
endereço comercial na Rua Boa Vista, n° 51, CEP 01014-911; (3) Luiz Francisco Novelli Viana, brasileiro,
casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 4.048.728-0 SSP/PR e inscrito
no CPF/ME sob o nº 468.698.328-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com endereço comercial na Rua Joaquim Floriano, n° 72, conjunto 93, sala 1, CEP 04534-000;
(4) Eduardo Augusto Buarque de Almeida, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
cédula de identidade RG nº 2.381.548 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 107.180.608-49, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Joaquim
Floriano, n° 72, conjunto 93, sala 1, CEP 04534-000; (5) Paulo Knörich Zuffo, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 16.495.359-0 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o
nº 126.127.458-07, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço
comercial na Rua Joaquim Floriano, n° 72, conjunto 93, sala 1, CEP 04534-000; (6) Luiz Roberto
Gonçalves, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 3.028.675-X SSP/SP e
inscrito no CPF/ME sob o nº 053.775.798-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, com escritório na Rua Boa Vista, n° 51, CEP 01014-001; e (7) Carlos Roberto Pinto Monteiro,
acima qualificado, o qual será o Presidente do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração.
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião do Conselho
de Administração, da qual se lavrou a presente ata, a qual foi por todos os presentes lida, achada conforme
e assinada. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Alfredo Cotait Neto; e Secretária: Vera Lucia Pereira Neto.
Membros do Conselho de Administração: Alfredo Cotait Neto, Luiz Francisco Novelli Viana, Marcelo
Benchimol Saad, Jean-Claude Ramirez Jonas, Paulino do Rego Barros Júnior, Aldo Carlos de Moura
Gonçalves, Nilton Molina, Luiz Roberto Gonçalves, Edy Luiz Kogut, Lincoln da Cunha Pereira Filho e Pedro
Miguel Cordeiro Mateo. A presente é cópia fiel da via lavrada em livro próprio. Barueri, 22 de setembro
de 2022. Mesa: Alfredo Cotait Neto - Presidente, Vera Lucia Pereira Neto - Secretária. JUCESP
nº 1.003.053/22-1 em 28/12/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

MOTTU I S.A.

CNPJ/ME nº 41.335.131/0001-07 - NIRE 35.300.567.404
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2022
Data, hora, local: 21.12.2022, às 10 horas, na sede social, Rua Agostinho Cantu, nº 207 e 209, São Paulo/SP.
Presença: 100% do Capital Social. Mesa: Rubens Octavio Pereira Zanelatto – Presidente; Camila Ceolin Lima –
Secretária. Ordem do dia: apreciar e deliberar sobre as seguintes matérias, no âmbito da 1ª emissão de debêntures
simples da Companhia, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória,
em série única (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), objeto de oferta pública de distribuição com esforços
restritos de colocação, nos termos da Lei nº 6.385, de 7.12.1976, conforme alterada, da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários nº 476, de 16.01.2009, conforme alterada, e das demais disposições legais e regulamentares
aplicáveis (“Oferta Restrita”), nos termos do “Instrumento Particular da Escritura da 1ª Emissão de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, Com Garantia Adicional Fidejussória, em Série
Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Mottu I S.A.” celebrada em 23.08.2022 entre a Companhia,
a Mottu Locação de Veículos Ltda., com sede em São Paulo/SP, CNPJ/ME nº 35.237.331/0001-24, na qualidade de
fiadora (“Fiadora”), Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição financeira
autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, com endereço em São Paulo/SP, CNPJ n° 22.610.500/0001-88, na
qualidade de agente fiduciário, representando os titulares das Debêntures (“Agente Fiduciário”) e a Vert Consultoria
e Assessoria Financeira Ltda., com sede em São Paulo/SP, CNPJ/ME nº 24.796.771/0001-03, na qualidade de
Agente de Monitoramento (“Agente de Monitoramento” e “Escritura de Emissão”, respectivamente): (i) conforme
proposta da Fiadora e sujeito à aprovação dos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral, a alteração da instituição
financeira depositária e administradora da Conta Vinculada da Fiadora (conforme definido na Escritura de Emissão)
para o Banco Santander (Brasil) S.A., CNPJ/ME nº 90.400.888/0001-42, com sede em São Paulo/SP, com o
consequente aditamento ao “Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos de Crédito e Outras
Avenças” celebrado, em 26.08.2022, entre a Fiadora e o Agente Fiduciário, com a interveniência e anuência da
Emissora e do Agente de Monitoramento, e à Escritura de Emissão; (ii) tendo em vista que a Oferta Restrita ainda não
foi encerrada e ainda há Debêntures a serem distribuídas, a contratação do Banco Santander (Brasil) S.A., acima
qualificado, para participar da distribuição das Debêntures na Oferta Restrita, na qualidade de coordenador contratado
(“Coordenador Contratado”), que prestará, de forma individual, garantia firme de colocação para 30.000 Debêntures,
no valor de R$ 30.000.000 (“Garantia Firme”), com a consequente alteração de documentos da Emissão e da Oferta
Restrita para refletir a referida contratação, bem como a alteração do regime de colocação das Debêntures, de regime
de melhores esforços para regime misto de garantia firme de colocação, a ser prestada pelo Coordenador Contratado,
de forma individual, para a quantidade de Debêntures indicada acima, e melhores esforços de colocação, por parte do
Coordenador Líder e do Coordenador Contratado, para as demais Debêntures; (iii) a autorização para a diretoria da
Companhia e demais representantes legais tomarem todas as medidas para efetivar as matérias acima, incluindo
celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários ou convenientes às
matérias acima; e (iv) a ratificação de todos os atos que tenham sido praticados pela diretoria da Companhia e demais
representantes legais da Companhia relacionados às matérias acima. Deliberações Aprovadas: Todas as matérias
a ordem do dia. Fica consignado que, não obstante à Garantia Firme prestada pelo Coordenador Contratado ser
superior ao Montante Mínimo (definido na Escritura de Emissão), não será necessário alterá-lo tendo em vista que o
montante de Debêntures efetivamente colocado no âmbito da Oferta Restrita até a presente data é superior ao
Montante Mínimo (definido na Escritura de Emissão) e ao montante da Garantia Firme. Encerramento: nada mais.
São Paulo, 21.12.2022. Acionista: Mottu Locação de Veículos Ltda. - Por seu administrador, Rubens Octavio
Pereira Zanelatto. JUCESP nº 1.021/23-0 em 02.01.2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

AEGEA Saneamento e Participações S.A.

CNPJ/ME nº 08.827.501/0001-58 - NIRE 35.300.435.613 (Companhia Aberta)
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 13 de Dezembro de 2022
I. Data, Horário e Local: 13 de dezembro de 2022, às 11:00 horas, na sede social da Aegea Saneamento
e Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 1º andar, sala 01,
Edifício Plaza São Lourenço, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01452-001. II. Convocação e
Presença: dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76
("Lei das Sociedade Anônimas"), tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de
Administração da Companhia. III. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Sérgio Luis Botelho de Moraes
Toledo; Secretário: Sr. André Pires de Oliveira Dias. IV. Ordem do Dia: deliberar sobre (i) a distribuição de
dividendos intercalares aos acionistas da Companhia, no valor total de R$ 31.270.176,07 (trinta e um
milhões, duzentos e setenta mil, cento e setenta e seis reais e sete centavos), em uma ou mais parcelas,
com base no Balanço Patrimonial levantado em 31 de setembro de 2022 ("Dividendos Intercalares"); e
(ii) autorizar os administradores da Companhia para que adotem todas as providências para a realização do
pagamento dos dividendos conforme deliberado acima. V. Deliberações: colocadas em discussão as
matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por
unanimidade e sem ressalvas, resolveram: (i) aprovar a distribuição e pagamento dos Dividendos
Intercalares no valor total de R$ 31.270.176,07 (trinta e um milhões, duzentos e setenta mil, cento e setenta
e seis reais e sete centavos) aos acionistas da Companhia, da seguinte forma: (a) o valor total de R$
23.452.632,05 (vinte e três milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e
cinco centavos) aos acionistas detentores de ações ordinárias, a ser pago até 31 de dezembro de 2022, em
uma ou mais parcelas, a saber: (a.1) R$ 13.455.738,63 (treze milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil,
setecentos e trinta e oito reais e sessenta e três centavos) à Grua Investimentos S.A.; (a.2) R$ 3.130.531,65
(três milhões, cento e trinta mil, quinhentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos) ao Saneamento
100% Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia; (a.3) R$ 4.474.193,31 (quatro milhões,
quatrocentos e setenta e quatro mil, cento e noventa e três reais e trinta e um centavos) à Ângelo Investiment
Private Limited; e (a.4) RS 2.392.168,46 (dois milhões, trezentos e noventa e dois mil, cento e sessenta e
oito reais e quarenta e seis centavos) à Itaúsa S.A.; (b) o valor total de R$ 3.908.772,01 (três milhões,
novecentos e oito mil, setecentos e setenta e dois reais e um centavo) aos acionistas detentores de ações
preferenciais Classe "A", a ser pago até 31 de dezembro de 2022, em uma ou mais parcelas, a saber: (a.1)
R$ 990.443,73 (novecentos e noventa mil, quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos)
ao Saneamento 100% Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia; e (a.2) 2.918.328,28 (dois
milhões, novecentos e dezoito mil, trezentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos) à Ângelo Investiment
Private Limited; e (c) o valor total de R$ R$ 3.908.772,01 (três milhões, novecentos e oito mil, setecentos e
setenta e dois reais e um centavo) aos acionistas detentores de ações preferenciais Classe "D", a ser pago
até 31 de dezembro de 2022, em uma ou mais parcelas, a saber: (a.1) R$ 12.176,87 (doze mil, cento e
setenta e seis reais e oitenta e sete centavos) à Grua Investimentos S.A.; (a.2) R$ 2.545.255,95 (dois
milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos)
à Ângelo Investiment Private Limited; e (a.3) R$ 1.351.339,19 (um milhão, trezentos e cinquenta e um mil,
trezentos e trinta e nove reais e dezenove centavos) à Itaúsa S.A.. (ii) autorizar os administradores da
Companhia para que adotem todas as providências necessárias para a realização do pagamento dos
dividendos declarados acima. VI. Encerramento: nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente
Reunião, da qual se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei das Sociedades Anônimas,
e que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. VII. Assinaturas: Mesa: Sr. Sérgio Luis Botelho
de Moraes Toledo (Presidente); Sr. André Pires de Oliveira Dias (Secretário); Conselheiros: Sérgio Luis
Botelho de Moraes Toledo, Luis Vital de Sousa Ramos Vettorazzo, Antônio Kandir, Harley Lorentz Scardoelli,
Ronald Schaffer, Guilherme Teixeira Caixeta, Luiz Serafim Spinola Santos, Rodolfo Villela Marino e Eliane
Aleixo Lustosa de Andrade. Confere com o documento original lavrado em Livro Próprio. São Paulo/SP,
13 de dezembro de 2022. Mesa: Sérgio Luis Botelho de Moraes Toledo - Presidente; André Pires
de Oliveira Dias - Secretário. JUCESP nº 698.023/22-5 em 23/12/2022. Gisela Simiema Ceschin Secretária Geral.

Segundo Caderno - Publicidade Legal
Edição Nacional

Boa Vista Serviços S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 11.725.176/0001-27 - NIRE 35.300.377.605
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 21 de Outubro de 2022
1. Data, Hora e Local: Realizada em 21 de outubro de 2022, às 09:30 horas, de forma híbrida, tendo parte
dos presentes participado presencialmente, na sede social da Boa Vista Serviços S.A. (“Companhia”), na
Avenida Tamboré, n° 267, Edifício Canopus Corporate Alphaville, pavimentos 11º, 12º, 13º, 14º, 15º e 24º da
Torre Sul, conjuntos de escritórios 111 A, 121 A, 131-A, 141 A, 151 A e 241 A, CEP 06460-000, na Cidade
de Barueri, no Estado de São Paulo, e parte participado através de videoconferência realizada através da
ferramenta Zoom. 2. Convocação e Presenças: Reunião convocada nos termos do Estatuto Social da
Companhia (“Estatuto Social”), e instalada nos termos do artigo 23 de seu Estatuto Social, com a presença
da maioria dos membros do Conselho de Administração, conforme se verifica pelos registros de acesso ao
sistema eletrônico disponibilizado pela Companhia, a saber: Srs. Alfredo Cotait Neto, Paulino do Rego
Barros Júnior, Aldo Carlos de Moura Gonçalves, Nilton Molina, Luiz Roberto Gonçalves, Edy Luiz Kogut,
Pedro Miguel Cordeiro Mateo e Jean-Claude Ramirez Jonas. A formalização do registro da presença dos
membros do Conselho de Administração se deu pelo Presidente e pela Secretária da mesa, mediante
assinatura da presente ata. Presentes, ainda, (i) o Sr. Dirceu Jodas Gardel Filho, Diretor Presidente da
Companhia; (ii) a Sra. Monica Freitas Guimarães Simão, Diretora Financeira e de Relação com Investidores
da Companhia; (iii) Sr. Lucas Caiche Guedes, Diretor de Negócios da Companhia; e (iv) Sr. Glauco Alves e
Sra. Helen Guedes Menezes, membros do Comitê de Ética da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. Alfredo
Cotait Neto; Secretária: Sra. Vera Lucia Pereira Neto. 4. Ordem do Dia: Discussão, deliberação e
conhecimento acerca das seguintes matérias: (i) eleição de membro da Diretoria Estatutária da Companhia
para o cargo de Diretor Comercial; e (ii) definição do endereço da sede social da Companhia.
5. Deliberações: Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a presente
reunião, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem ressalvas:
(i) aprovaram a eleição do Sr. Daniel Tiezzi Sanchez, brasileiro, casado, administrador de empresas,
portador da cédula de identidade RG nº 25.198.787-5 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Economia (CPF/ME) sob o nº 254.973.468-80, residente e domiciliado na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na
Avenida Tamboré, nº 267, 15° andar, CEP 06.460 - 000, para o cargo de Diretor Comercial da Companhia,
com mandato a ser encerrado na mesma data do mandato dos demais membros da Diretoria Estatutária da
Companhia, a saber, em 15 de julho de 2023. O Diretor acima eleito tomará posse de seu cargo mediante a
assinatura do respectivo termo de posse lavrado na forma da lei, em livro próprio, o qual conterá as
declarações exigidas nos termos da legislação e da regulamentação aplicáveis, contemplando, ainda, a sua
anuência aos termos da cláusula compromissória de que trata o atual artigo 46 do Estatuto Social, arquivado
na sede da Companhia; e (ii) aprovaram a definição do endereço da sede social da Companhia na Cidade
de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Tamboré, n° 267, Edifício Canopus Corporate Alphaville,
15º andar, Torre Sul, conjunto 151 A, CEP 06.460-000. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente deu por encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, a
qual foi por todos os presentes lida, achada conforme e assinada. Foram considerados signatários da ata os
participantes que registraram a sua presença no sistema eletrônico de participação a distância disponibilizado
pela Companhia. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Alfredo Cotait Neto; e Secretária: Vera Lucia Pereira
Neto. Membros do Conselho de Administração presentes: Srs. Alfredo Cotait Neto, Paulino do Rego Barros
Júnior, Aldo Carlos de Moura Gonçalves, Nilton Molina, Luiz Roberto Gonçalves, Edy Luiz Kogut, Pedro
Miguel Cordeiro Mateo e Jean-Claude Ramirez Jonas. A presente é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.
Barueri, 21 de outubro de 2022. Mesa: Alfredo Vera - Presidente; Vera Lucia Pereira Neto - Secretária.
JUCESP nº 1.005.115/22-9 em 29/12/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Boa Vista Serviços S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 11.725.176/0001-27 - NIRE 35.300.377.605
Ata da Reunião do Comitê de Auditoria Realizada em 07 de Novembro de 2022
1. Data, Hora e Local: Realizada em 07 de novembro de 2022, às 15:00 horas, por videoconferência.
2. Convocação e Presenças: Presente a maioria dos membros do Comitê de Auditoria da Boa Vista
Serviços S.A. (“Companhia”), com ausência do Sr. Jean-Claude Ramirez Jonas, conforme se verifica pelos
registros de acesso ao sistema eletrônico disponibilizado pela Companhia. Presentes, ainda, como
convidados (i) o Sr. Dirceu Jodas Gardel Filho, Diretor Presidente da Companhia; (ii) o Sr. Glauco Alves
Costa da Silva, representante da área Legal & Compliance da Companhia; (iii) a Sra. Vania Yocida Petrone,
representante da Contabilidade da Companhia; (iv) a Sra. Maria Fernanda Modolin Massonetto, gerente de
Compliance da Companhia. Por fim, estiveram presentes, também, o Sr. João Alouche, representante da
KPMG Auditores Independentes (“KPMG”). A formalização do registro da presença dos membros do Comitê
de Auditoria se deu pelo presidente e pela secretária da mesa, mediante assinatura da presente ata.
3. Mesa: Presidente: Sr. Paulo Roberto Pisauro (Coordenador); Secretária: Sra. Vera Lucia Pereira Neto.
4. Ordem do Dia: Apresentação das informações financeiras referentes ao terceiro trimestre do exercício
social de 2022, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, bem como aprovação das
referidas informações financeiras e emissão do respectivo Relatório do Comitê de Auditoria. 5. Deliberações:
Abertos os trabalhos, diante da presença da maioria dos membros do Comitê de Auditoria, a reunião foi
validamente instalada e as discussões constantes da ordem do dia iniciadas, nos termos do artigo 34 do
Estatuto Social da Companhia. A administração da Companhia realizou apresentação a respeito das
informações financeiras referentes ao terceiro trimestre do exercício social de 2022, acompanhadas do
parecer dos auditores independentes, tendo os membros do Comitê de Auditoria aprovado, por unanimidade,
tais informações financeiras da Companhia referentes ao terceiro trimestre do exercício social de 2022, e
emitido o competente relatório final, o qual consta como Anexo I à presente ata. 6. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião do Comitê de Auditoria, da qual se lavrou a presente
ata, a qual foi por todos os presentes lida, achada conforme e assinada. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente:
Paulo Roberto Pisauro e Secretária: Vera Lucia Pereira Neto. Membros do Comitê de Auditoria: Paulo
Roberto Pisauro, Carlos Antonio Rocca, Renato Gennaro e Márcio Massao Shimomoto. A presente é cópia
fiel da via lavrada em livro próprio. 07 de novembro de 2022. Mesa: Paulo Roberto Pisauro - Presidente;
Vera Lucia Pereira Neto - Secretária. JUCESP nº 692.684/22-0 em 16/12/2022. Gisela Simiema Ceschin
- Secretária Geral. Relatório do Comitê de Auditoria da Boa Vista Serviços S.A. sobre as Informações
Financeiras Referentes ao Terceiro Trimestre do Exercício Social de 2022. O Comitê de Auditoria da
Boa Vista Serviços S.A. (“Boa Vista”) é um órgão estatutário e tem como objetivo assessorar o Conselho de
Administração, e, dentre suas atribuições, compete-lhe a avaliação da prestação dos serviços de auditoria
externa, supervisionar a qualidade e integridade dos relatórios financeiros à aderência às normas legais,
contábeis, estatutárias e regulatórias, estando em funcionamento desde o dia 26 de outubro de 2020.
É composto por cinco membros, sendo um deles independente. O Comitê de Auditoria desenvolveu seus
trabalhos de acordo com seu Regimento Interno e plano de atividades definidas pelos seus membros.
É responsabilidade da administração da Boa Vista a elaboração das demonstrações financeiras em
conformidade com a legislação e normativos regulatórios vigentes, assim como, a manutenção dos
controles internos para garantir a qualidade e integridade dessas demonstrações. As avaliações do Comitê
de Auditoria em relação às informações financeiras referentes ao terceiro trimestre do exercício social de
2022 fundamentaram-se nas informações recebidas da administração da Boa Vista e da KPMG - na
qualidade de auditores independentes da Boa Vista - em reuniões cujos assuntos discutidos estão
registrados nas respectivas atas deste Comitê de Auditoria, assim como em suas próprias análises
complementares decorrentes de suas atuações. O Comitê de Auditoria revisou as informações financeiras
e o correspondente relatório dos auditores independentes, elaborados de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil para o segmento em que a empresa está regulamentada. Baseado no conjunto de todas
essas informações e documentos disponibilizados, e no parecer dos auditores independentes, o Comitê de
Auditoria da Boa Vista recomenda ao Conselho de Administração a aprovação das informações financeiras
referentes ao terceiro trimestre do exercício social de 2022. 08 de novembro de 2022. Paulo Roberto
Pisauro (Coordenador); Carlos Antonio Rocca; Márcio Massao Shimomoto; Renato Gennaro.

One7 Tecnologia e Inovação Ltda.

CNPJ nº 32.788.223/0001-51 - NIRE 35.231.405.480
Instrumento Particular de 3ª Alteração do Contrato Social
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito: (A) Everaldo Moreira, brasileiro,
casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, RG nº 20.424.918-1 SSP/SP, CPF nº
135.033.118-07, residente e domiciliado na Rua Professor Mario Gallego, nº 75, Parque Residencial
Colina das Estrelas, Tatuí/SP, CEP 18273-730; e (B) João Paulo Boneder Fiuza, brasileiro, casado sob
regime de separação total de bens, empresário, RG nº 24.935.812-8 SSP/SP, CPF nº 263.142.358-55,
residente e domiciliado na Praça Martinho Guedes, nº 86, apartamento 102, Centro, Tatuí/SP, CEP
18270-370; sócios (“Sócios”) representando a totalidade do capital social da One7 Tecnologia e
Inovação Ltda., sociedade empresária limitada, com sua sede na Rua Doutor Prudente de Moraes, nº
345, pavimento superior 2, escritório 21, Centro, Tatuí/SP, CEP 18270-280, CNPJ nº 32.788.223/0001-51,
NIRE 35.231.405.480 (“Sociedade”); Resolvem, de comum acordo, deliberar e decidir sobre a
transformação de tipo jurídico da Sociedade, de acordo com os seguintes termos e condições:
1. Transformação do Tipo Societário: 1.1. Os Sócios resolvem aprovar a transformação do tipo
societário da Sociedade de “sociedade empresária limitada” para “sociedade anônima de capital fechado”,
nos termos do Artigo 1.113 do Código Civil, sem quaisquer implicações à continuidade da Sociedade, que
será regida pela Lei nº 6.404/76 e continuará existindo apenas sob o novo tipo societário, tendo
integralmente preservados todos os seus ativos, passivos, direitos e obrigações, por consequência do
novo tipo societário, passando a ser referida como “Companhia”. 1.2. Tendo em vista a transformação do
tipo societário, conforme previsto no Item 1.1 acima, os Sócios resolvem aprovar o seguinte: (A) Mudança
na Denominação Social e Manutenção da Sede. A denominação social da Companhia será alterada de
“One7 Tecnologia Ltda.” para “One7 Holding S.A.”, e o endereço da sua sede permanecerá localizado
na Rua Doutor Prudente de Moraes, nº 345, pavimento superior 2, escritório 21, Centro, Tatuí/SP, CEP
18270-280. (B) Objeto Social. O objeto social da Companhia continuará a ser compreendido pela
prestação de serviços de (i) desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; (ii)
reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; (iii) reparação e manutenção
de equipamentos de comunicação; e (iv) participação em outras sociedades na qualidade de sócia ou
acionista (sendo tais serviços correspondentes às CNAEs - Classificação Nacional de Atividades
Econômicas 6201-5/01, 9511-8/00, 9512-6/00 e 6462-0/00); (C) Composição do Capital Social. A
totalidade das 260.000 (duzentas e sessenta mil) quotas representativas do capital social da Companhia,
no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, já devidamente subscritas e integralizadas pelos Sócios,
serão integralmente convertidas em 260.000 (duzentas e sessenta mil) ações ordinárias, nominativas e
sem valor nominal, todas distribuídas entre os Sócios, que passarão a ser denominados “Acionistas”, de
acordo com a mesma proporção de suas respectivas participações societárias no capital social da
Companhia na presente data, conforme os Boletins de Subscrição previstos no Anexo I deste instrumento,
de forma que o valor do capital social da Companhia permanecerá de R$ 260.000,00 (duzentos e
sessenta mil reais); (D) Composição e Nomeação da Diretoria. A administração da Companhia será
composta por um máximo de 2 (dois) diretores, acionistas ou não, por um mandato não superior a 3 (três)
anos, conforme nomeados e/ou destituídos a qualquer tempo por Acionistas que representem a maioria
absoluta do capital social votante da Companhia, sendo nomeados neste ato os seguintes 2 (dois)
diretores: (i) Everaldo Moreira, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário,
RG nº 20.424.918-1 SSP/SP, CPF nº 135.033.118-07, residente e domiciliado na Rua Professor Mario
Gallego, nº 75, Parque Residencial Colina das Estrelas, Tatuí/SP, CEP 18273-730; e (ii) João Paulo
Boneder Fiuza, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, empresário, RG nº 24.935.812-8
SSP/SP, CPF nº 263.142.358-55, residente e domiciliado na Praça Martinho Guedes, nº 86, apartamento
102, Centro, Tatuí/SP, CEP 18270-370. 2. Adoção de Estatuto Social: 2.1. Tendo em vista as deliberações
acima, os Acionistas resolvem que a Companhia será regida integralmente, nos termos da Lei nº
6.404/76, pelo “Estatuto Social” previsto no Anexo II deste instrumento, de forma que o antigo Contrato
Social da Companhia deixará de produzir todos e quaisquer efeitos a partir da presente data. Tendo assim
acordado, nos termos do artigo 1.072 § 3º, e artigo 1.113 do Código Civil, os Acionistas reconhecem e
declaram que o presente instrumento será assinado eletronicamente, sendo consideradas válidas as
assinaturas eletrônicas realizadas por plataforma digital. Os Acionistas reconhecem e declaram a validade
da assinatura eletrônica deste documento que, uma vez assinado eletronicamente, passará a produzir
todos os seus efeitos, ficando consignado que a sua respectiva data de assinatura será considerada como
a data aposta abaixo, ainda que uma ou mais partes o assinem em uma data posterior. Tatuí/SP, 06 de
dezembro de 2022. Acionistas: Everaldo Moreira; João Paulo Boneder Fiuza. Diretores Eleitos:
Everaldo Moreira; João Paulo Boneder Fiuza. Visto de advogado: Walter Renato Oliveira da Porciúncula
Junior - OAB/SP nº 414.816. JUCESP/NIRE S/A nº 3530060720-1 em 29/12/2022. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral. JUCESP nº 1.004.863/22-6 em 29/12/2022. Gisela Simiema Ceschin Secretária Geral.

TCI Investimentos e Participações Ltda.

CNPJ/MF 32.420.398/0001-01 - NIRE 35.231.359.241
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 3 de Outubro de 2022
I. Data, Horário e Local: Realizada no dia 3 do mês de outubro do ano de 2022, às 15h, na sede social da
TCI Investimentos e Participações Ltda., localizada Rua Ademar de Barros, nº 53, sala 1, bairro Centro,
Indaiatuba/SP, CEP: 13.330-130, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 32.420.398/0001-01, com seus atos
societários devidamente arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.231.359.241 representada por seu sócio
Tulio Jose Tomass do Couto, brasileiro, médico, divorciado, portador da cédula de identidade RG sob o nº
14.001.332 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 047.671.968-25, residente e domiciliado na Rua
Ademar de Barros, nº 53, bairro Centro, Indaiatuba/SP, CEP: 13.330-130. II. Convocação e Presença:
Dispensada a convocação, na forma do §4º do artigo 124, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença dos
sócios que representam a totalidade do capital social da Companhia. III. Mesa: Presidente: Tulio Jose
Tomass do Couto e Secretária: Camila Ahmad do Couto. IV. Ordem do Dia: Deliberar sobre redução de
capital da sociedade. V. Deliberações por Unanimidade: Foi aprovada, sem ressalvas, após exame e
discussão, com fundamento no inciso II do artigo 1.082 do Código Civil em vigor a redução do capital social
em R$ 1.520.000,00 (um milhão, quinhentos e vinte mil reais), tendo em vista que o capital social está
excessivo em relação ao objeto da sociedade. Os sócios, de comum acordo, reduzem o capital social de
R$ 1.620.000,00 (um milhão, seiscentos e vinte mil reais), divididos em 1.620.000 (um milhão, seiscentos e
vinte mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada quota, devidamente subscritas e integralizadas
para R$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um
real) cada quota, devidamente subscritas e integralizadas da seguinte forma: (I) O sócio Tulio Jose Tomass
do Couto, acima qualificado, reduz sua participação de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)
para R$ 10.000,00 (dez mil reais); (II) A sócia Camila Ahmad do Couto, acima qualificada, reduz sua
participação de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); (III) A
sócia Isabela Ahmad do Couto, acima qualificada, reduz sua participação de R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais) para R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); Tendo em vista a redução ora aprovada, o capital
social, após a redução, ficará assim distribuído entre os sócios: Sócios - Quotas - % - Valor (R$): Camila
Ahmad do Couto - 45.000 - 45 - R$ 45.000,00; Isabela Ahmad do Couto - 45.000 - 45 - R$ 45.000,00;
Tulio Jose Tomass do Couto - 10.000 - 10 - R$ 10.000,00; Totais - 100.000 - 100 - R$ 100.000,00.
VI. Encerramento: Nada mais tratado, lavrou-se a ata desta Assembleia Geral Extraordinária, que, depois
de lida, foi aprovada e assinada pelos sócios presentes e pelos membros da mesa. Mesa: Tulio Jose
Tomass do Couto - Presidente da Mesa; Camila Ahmad do Couto - Secretária da Mesa. Sócios:
Tulio Jose Tomass do Couto, Camila Ahmad do Couto, Isabela Ahmad do Couto.

Diário Comercial

Sábado, 7, domingo, 8 e segunda-feira, 9 de janeiro de 2023
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Boa Vista Serviços S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 11.725.176/0001-27 - NIRE 35.300.377.605
Ata da Reunião do Conselho Fiscal Realizada em 07 de Novembro de 2022
1. Data, Hora e Local: Realizada em 07 de novembro de 2022, às 18:00 horas, por videoconferência.
2. Convocação e Presenças: Reunião convocada nos termos do artigo 37 do Estatuto Social da Boa Vista
Serviços S.A. (“Companhia”), com a presença da totalidade dos membros do Conselho Fiscal, conforme se
verifica pelos registros de acesso ao sistema eletrônico disponibilizado pela Companhia. Presentes, ainda,
(i) o Sr. Dirceu Jodas Gardel Filho, Diretor Presidente da Companhia; (ii) o Sr. Glauco Alves Costa da Silva,
representante do Jurídico da Companhia; e (iii) a Sra. Vania Yocida Petrone, representante da Contabilidade
da Companhia. Por fim, esteve presente, também, o Sr. João Alouche, representante da KPMG Auditores
Independentes (“KPMG”), auditores independentes da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. Antonio Carlos
Pela; Secretária: Sra. Vera Lucia Pereira Neto. 4. Ordem do Dia: Apresentação das informações financeiras
referentes ao terceiro trimestre do exercício social de 2022, acompanhado do parecer dos auditores
independentes, bem como, aprovação das referidas informações financeiras e emissão do respectivo
parecer do Conselho Fiscal. 5. Deliberações: Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e
validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho Fiscal discutiram os assuntos
constantes da ordem do dia, tendo os seguintes fatos ocorridos: (i) a administração da Companhia realizou
apresentação a respeito das informações financeiras referentes ao terceiro trimestre do exercício social de
2022, as quais foram aprovadas, por unanimidade, pelos membros do Conselho Fiscal presentes, com a
emissão de seu parecer favorável, conforme Anexo I à presente ata, o qual será assinado por todos os
membros do órgão e divulgado em conjunto com as informações financeiras, nos termos da legislação
aplicável. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião do Conselho
Fiscal, da qual se lavrou a presente ata, a qual foi por todos os presentes lida, achada conforme e assinada.
07 de novembro de 2022. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Antonio Carlos Pela e Secretária: Vera Lucia
Pereira Neto. Membros do Conselho Fiscal: Antonio Carlos Pela, José Eduardo de Moraes Sarmento,
Antonio Eustáquio Lima Saraiva e Roberto Mateus Ordine. A presente é cópia fiel da via lavrada em livro
próprio. 07 de novembro de 2022. Mesa: Antonio Carlos Pela - Presidente; Vera Lucia Pereira Neto Secretária. JUCESP nº 690.157/22-8 em 14/12/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Boa Vista Serviços S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 11.725.176/0001-27 - NIRE 35.300.377.605
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 08 de Novembro de 2022
1. Data, Hora e Local: Realizada em 08 de novembro de 2022, às 09:30 horas, de forma híbrida, tendo
parte dos presentes participado presencialmente, na sede social da Boa Vista Serviços S.A. (“Companhia”),
na Avenida Tamboré, n° 267, Edifício Canopus Corporate Alphaville, 15º pavimento da Torre Sul,
CEP 06.460-000, na Cidade de Barueri, no Estado de São Paulo, e parte participado através de
videoconferência realizada através da ferramenta Zoom. 2. Convocação e Presenças: Reunião convocada
nos termos do Estatuto Social da Companhia (“Estatuto Social”), e instalada nos termos do artigo 23 de seu
Estatuto Social, com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme se
verifica pelos registros de acesso ao sistema eletrônico disponibilizado pela Companhia. A formalização do
registro da presença dos membros do Conselho de Administração se deu pelo Presidente e pela Secretária
da mesa, mediante assinatura da presente ata. Presentes, ainda: (i) o Sr. Dirceu Jodas Gardel Filho, Diretor
Presidente da Companhia; (ii) a Sra. Monica Freitas Guimarães Simão, Diretora Financeira e de Relações
com Investidores da Companhia; (iii) o Sr. Glauco Alves Costa da Silva, representante do Jurídico da
Companhia; (iv) a Sra. Vania Yocida Petrone, representante da Contabilidade da Companhia; (v) Antônio
Carlos Pela, presidente do Conselho Fiscal da Companhia; e (vi) Paulo Roberto Pisauro, coordenador do
Comitê de Auditoria da Companhia. Esteve presente, também, o Sr. João Paulo Dal Poz Alouche,
representante da KPMG Auditores Independentes (“KPMG”). 3. Mesa: Presidente: Sr. Alfredo Cotait Neto;
Secretária: Sra. Vera Lucia Pereira Neto. 4. Ordem do Dia: (i) análise e deliberação acerca das informações
financeiras referentes ao terceiro trimestre do exercício social de 2022, acompanhadas do parecer dos
auditores independentes da Companhia, do relatório do Comitê de Auditoria e do parecer do Conselho
Fiscal; (ii) reeleição dos membros do Comitê de Estratégia, Finanças e Riscos Financeiros da Companhia;
(iii) incorporação do Comitê de Ética pelo Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia; (iv) alteração e
consolidação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário; e (v) eleição de membro do Comitê
de Auditoria Estatutário. 5. Deliberações: Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e
validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração deliberaram da
seguinte forma: (i) a administração da Companhia realizou apresentação a respeito dos resultados e
informações financeiras referentes ao terceiro trimestre do exercício social de 2022. Na sequência, os
representantes da KPMG realizaram apresentação com relação aos trabalhos realizados durante o terceiro
trimestre do exercício social de 2022 e o seu parecer acerca das informações financeiras analisadas.
Por fim, foram apresentados aos membros do Conselho de Administração, o relatório do Comitê de
Auditoria e o parecer do Conselho Fiscal a respeito das informações financeiras referentes ao terceiro
trimestre do exercício social de 2022, por representantes dos respectivos órgãos. Ato seguinte, os
conselheiros aprovaram, por unanimidade dos votos, as informações financeiras referentes ao terceiro
trimestre do exercício social de 2022, acompanhadas do parecer dos auditores independentes da
Companhia, do relatório do Comitê de Auditoria e do parecer do Conselho Fiscal; (ii) aprovaram, por
unanimidade dos votos, a reeleição dos membros do Comitê de Estratégia, Finanças e Risco Estratégico,
os quais tomarão posse de seus cargos, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, todos com
mandato unificado de 2 (dois) anos, a contar da presente data, dos seguintes membros: (a) Pedro Miguel
Cordeiro Mateo, espanhol, casado, engenheiro nuclear, portador do Passaporte RNE nº V1775058 e
inscrito no CPF/ME sob o nº 213.542.488-99, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Joaquim Floriano,
n° 72, 9º andar, conjunto 93, Itaim Bibi, CEP 04.534-000; (b) Nilton Molina, brasileiro, casado, administrador
de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 1.382.400 e inscrito no CPF/ME sob o nº 007.182.388-34,
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Prof. Artur Ramos, n° 371, 13° andar, Jardim Paulistano;
(c) Luiz Francisco Novelli Viana, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de
identidade RG nº 3428889 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 468.698.328-20, residente e domiciliado
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, n° 72, conjunto 93, sala 1, CEP 04.534-000; (d) Alfredo Cotait
Neto, brasileiro, viúvo, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 2.884.027 SSP/SP e inscrito
no CPF/ME sob o nº 250.549.618-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Tamboré, n° 267, Edifício
Canopus Corporate Alphaville, 15º pavimento da Torre Sul, CEP 06.460-000; e (e) Luiz Roberto Gonçalves,
brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 3.028.675-X SSP/SP e inscrito no
CPF/ME sob o nº 053.775.798-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, n° 51, CEP 01.014-001; e
(f) Paulino do Rego Barros Junior, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG
nº 6.881.789-7 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 995.054.798-91, residente e domiciliado 2440
Peachtree RD NW, Atlanta, GA 30305, Estados Unidos da América, e com domicílio, para fins do disposto
no § 2º do Artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo,
na Avenida Tamboré, n° 267, Edifício Canopus Corporate Alphaville, 15º pavimento da Torre Sul,
CEP 06.460-000, o qual será o Coordenador do Comitê de Estratégia, Finanças e Risco Estratégico.
(iii) aprovaram, por unanimidade dos votos, a incorporação do Comitê de Ética pelo Comitê de Auditoria
Estatutário, com consequente assunção das atribuições e responsabilidades do Comitê de Ética, pelo
Comitê de Auditoria Estatutário. Em razão da deliberação acima, ficam destituídos de seus cargos, como
membros do Comitê de Ética, o Sr. Carlos Roberto Pinto Monteiro, o Sr. Glauco Alves Costa da Silva, a Sra.
Helen Guedes Menezes e o Sr. Renato Gennaro; (iv) aprovaram, por maioria dos votos, a alteração e
consolidação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário para especialmente, entre outras
alterações: (a) inclusão de número máximo de membros do Comitê de Auditoria Estatutário, de modo que o
referido Comitê poderá ser composto por, no mínimo 3 (três) e, no máximo 7 (sete) membros; e (b) inclusão
e adequação das competências e atribuições anteriormente atribuídas ao Comitê de Ética no Regimento
Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, em razão da aprovação do item (iii) acima, o qual ficará arquivado
na sede social da Companhia; e (v) aprovaram, por maioria dos votos, a eleição do Sr. Carlos
Roberto Pinto Monteiro, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade
RG nº 3.928.321-5 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 302.911.518-68, residente e domiciliado
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Capitão Antônio Rosa, n° 99, Jardim Paulistano,
CEP 01443-010, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, mediante a
assinatura do respectivo termo de posse, para mandato unificado a contar da presente data.
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião do Conselho
de Administração, da qual se lavrou a presente ata, a qual foi por todos os presentes lida, achada conforme
e assinada. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Alfredo Cotait Neto; e Secretária: Vera Lucia Pereira Neto.
Membros do Conselho de Administração: Alfredo Cotait Neto, Luiz Francisco Novelli Viana, Marcelo
Benchimol Saad, Jean-Claude Ramirez Jonas (p.p. Pedro Miguel Cordeiro Mateo), Paulino do Rego Barros
Júnior, Aldo Carlos de Moura Gonçalves, Nilton Molina, Luiz Roberto Gonçalves, Edy Luiz Kogut, Lincoln da
Cunha Pereira Filho e Pedro Miguel Cordeiro Mateo. A presente é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.
Barueri, 08 de novembro de 2022. Mesa: Alfredo Cotait Neto - Presidente; Vera Lucia Pereira Neto Secretária. JUCESP nº 692.011/22-5 em 16/12/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

AEGEA Saneamento e Participações S.A.

CNPJ/ME nº 08.827.501/0001-58 - NIRE 35.300.435.613 - Companhia Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 06 de Dezembro de 2022
I. Data, Horário e Local: 06 de dezembro de 2022, às 07:00 horas, na sede social da Aegea Saneamento
e Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 1º andar, Sala 1,
Edifício Plaza São Lourenço, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01452-001. II. Convocação e
Presença: dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76
(“Lei das Sociedade Anônimas”), tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de
Administração da Companhia. III. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Sérgio Luis Botelho de Moraes
Toledo; Secretário: Sr. André Pires de Oliveira Dias. IV. Ordem do Dia: deliberar sobre (i) a outorga, pela
Companhia, de garantia fidejussória, na forma de fiança, das obrigações estabelecidas no “Contrato de
Opção de Compra e Opção de Venda de Direitos Creditórios e Outras Avenças” (“Contrato”) a ser celebrado
entre a Equipav S.A. Pavimentação, Engenharia e Comércio, inscrita no CNPJ sob o nº 46.083.754/0001-53
(“Equipav”), o Banco BTG Pactual S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 30.306.294/0002-26 (“BTG Pactual”), e a
Companhia, na qualidade de Garantidora, o qual tem como objeto (a) a outorga, pelo BTG Pactual à
Equipav, de opção de compra dos direitos creditórios, mediante o pagamento de prêmio da opção de
compra no valor de principal de R$ 87.644.564,83 (oitenta e sete milhões, seiscentos e quarenta e quatro
mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos), acrescido da Remuneração BNDES e
da Sobretaxa, conforme definidas no Contrato, e (b) a outorga pela Equipav ao BTG Pactual de opção de
venda dos direitos creditórios; sendo que, conforme previsto no Contrato, a Companhia se obriga,
solidariamente com a Equipav, perante o BTG Pactual, em caráter irrevogável e irretratável, na condição de
fiadora e principal pagadora, por todas as obrigações de pagamento previstas no Contrato (“Garantia
Fidejussória” ou “Fiança”); (ii) a autorização e delegação de poderes à diretoria da Companhia para, por
meio de seus respectivos representantes legais e/ou procuradores, tomar todas as providências e praticar
todos os atos necessários e/ou convenientes à implementação e formalização das deliberações aprovadas
nesta reunião; e (iii) a ratificação de todos os atos já praticados pela diretoria da Companhia e seus
respectivos representantes legais e/ou procuradores para a implementação e formalização das deliberações
aprovadas nesta reunião. V. Deliberações: colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do
dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade e sem ressalvas,
resolveram: (i) aprovar a outorga, pela Companhia, da Fiança; (ii) aprovar a autorização e delegação de
poderes à diretoria da Companhia para, por meio de seus respectivos representantes legais e/ou
procuradores, tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários e/ou convenientes à
implementação e formalização das deliberações aprovadas nesta reunião; e (iii) aprovar a ratificação de
todos e quaisquer atos já praticados pela diretoria da Companhia, pelos seus respectivos representantes
legais e/ou procuradores, em relação à implementação e formalização das deliberações aprovadas nesta
reunião, nos termos ora aprovados. VI. Encerramento: nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a
presente Reunião, da qual se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei das Sociedades
Anônimas, e que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. VII. Assinaturas: Mesa: Sr. Sérgio
Luis Botelho de Moraes Toledo (Presidente) e Sr. André Pires de Oliveira Dias (Secretário); Conselheiros:
Sérgio Luis Botelho de Moraes Toledo, Luis Vital de Sousa Ramos Vettorazzo, Antônio Kandir, Harley Lorentz
Scardoelli, Ronald Schaffer, Guilherme Teixeira Caixeta, Luiz Serafim Spinola Santos, Rodolfo Villela Marino
e Eliane Aleixo Lustosa de Andrade. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 06 de
dezembro de 2022. Mesa: Sérgio Luis Botelho de Moraes - Presidente; André Pires de Oliveira Dias Secretário. JUCESP nº 690.155/22-0 em 14/12/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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CNPJ/ME nº 08.827.501/0001-58 - NIRE: 35.300.435.613 - Companhia Aberta
Certidão
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 13 de Dezembro de
2022 às 10h. JUCESP nº 690.839/22-4 em 19/12/2022. Gisela Simiema Ceschin Secretária Geral.
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AEGEA Saneamento e Participações S.A.

CNPJ/ME nº 08.827.501/0001-58 - NIRE: 35.300.435.613 - Companhia Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 13 de Dezembro de 2022
1. Data, Hora e Local: 13 de dezembro de 2022, às 09:30 horas, na sede social da Aegea Saneamento e
Participações S.A. ( “Companhia”), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 1º andar, Sala 1, Edifício
Plaza São Lourenço, Bairro Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01452-001. 2. Convocação e Presença:
dispensadas as formalidades de convocação em razão da presença da totalidade dos membros do
Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sérgio Luis
Botelho de Moraes Toledo e secretariados pelo Sr. André Pires de Oliveira Dias. 4. Ordem do Dia:
Deliberar sobre: (i) a retificação de determinados itens aprovados na Reunião do Conselho de Administração
da Companhia realizada em 08 de dezembro de 2022, às 7:00 horas (“RCA 08/12”); (ii) a ratificação de
todas as demais aprovações da RCA 08/12, bem como de todos os atos praticados pela diretoria da
Companhia, por meio de seus respectivos representantes legais e/ou procuradores, para a implementação
e formalização das deliberações aprovadas na RCA 08/12 e nesta reunião; e (iii) a lavratura da presenta ata
em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das
Sociedades por Ações“). 5. Deliberações: os membros do Conselho de Administração, por decisão
unânime, aprovaram, por unanimidade, sem ressalvas: (i) a retificação dos itens abaixo aprovados na RCA
08/12 em relação aos contratos de financiamento de longo prazo a serem contratados junto ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (“BNDES”) por Águas do Rio 1 SPE S.A.,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 42.310.775/0001-03 (“AdR1” e “Contrato de Financiamento AdR1”,
respectivamente), e por Águas do Rio 4 SPE S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 42.644.220/0001-06
(“AdR4” e “Contrato de Financiamento AdR4”, respectivamente); Contrato de Financiamento AdR1: (1)
Taxa de Juros: Juros remuneratórios incidentes sobre o principal,correspondentes à taxa composta (1) à
taxa de longo prazo - TLP referente ao mês de assinatura do Contrato de Financiamento AdR1 acrescida (2)
em relação aos subcréditos B, C, D, E, F, H e I, do spread do BNDES de até 2,60% a.a. (dois inteiros e
sessenta por cento ao ano) e, em relação aos subcréditos A e G, do spread do BNDES de até 3.58% a.a.
(três inteiros e cinquenta e oito centésimos por cento ao ano), observada a sistemática a ser prevista no
Contrato de Financiamento AdR1; (2) Prazo de Carência de Principal: No mínimo, 46 (quarenta e seis)
meses e, no máximo, 132 (cento e trinta e dois meses), nos termos a serem previstos no Contrato de
Financiamento AdR1; e (3) Fiança da Companhia: A outorga, pela Companhia, de garantia fidejussória, na
forma de fiança, em garantia das obrigações a serem assumidas pela AdR1, no âmbito do Contrato de
Financiamento AdR1, relativamente à (a) dívida do Subcrédito “G“, no valor total de R$ 1.450.000.000,00
(um bilhão e quatrocentos e cinquenta milhões de reais); (b) dívida do Subcrédito “C“, no valor total de até
R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais); e (c) dívida do Subcrédito “D“, no valor total de até 50% do valor
deste subcrédito de R$ 1.225.000.000,00 (um bilhão, duzentos e vinte e cinco milhões de reais). Contrato
de Financiamento AdR4: (1) Taxa de Juros: Juros remuneratórios incidentes sobre o principal,
correspondentes à taxa composta (1) à taxa de longo prazo - TLP referente ao mês de assinatura do
Contrato de Financiamento BNDES AdR4 acrescida (2) em relação aos Subcréditos B, C, D, E, F e H do
spread do BNDES de até 2,60% a.a. (dois inteiros e sessenta por cento ao ano) e em relação aos
Subcréditos A e G do spread do BNDES de até 3.58% a.a. (três inteiros e cinquenta e oito centésimos por
cento ao ano), observada a sistemática a ser prevista no Contrato de Financiamento AdR4; (2) Prazo de
Carência de Principal: No mínimo, 46 (quarenta e seis) meses e, no máximo, 132 (cento e trinta e dois
meses), nos termos a serem previstos no Contrato de Financiamento AdR4; e (3) Fiança da Companhia: A
outorga, pela Companhia, de garantia fidejussória, na forma de fiança, em garantia das obrigações a serem
assumidas pela pela AdR4, no âmbito do Contrato de Financiamento AdR4, relativamente à dívida do
Subcrédito “G “, no valor total de R$ 2.350.000,00 (dois bilhões, trezentos e cinquenta milhões de reais).
(ii) aprovar a ratificação de todos os atos praticados pela diretoria da Companhia, por meio de seus
respectivos representantes legais e/ou procuradores, para a implementação e formalização das deliberações
aprovadas na RCA 08/12 e nesta reunião, nos termos ali e aqui aprovados; e (iii) aprovar a lavratura da
presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das Sociedades por Ações.
(iv) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa para lavratura da presente ata, que
foi lida e aprovada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração. (V) Assinaturas: Presidente:
Sérgio Luis Botelho de Moraes Toledo. Secretário. André Pires de Oliveira Dias. Conselheiros: Sérgio Luis
Botelho de Moraes Toledo, Luis Vital de Sousa Ramos Vettorazzo, Guilherme Teixeira Caixeta, Antonio
Kandir, Harley Lorentz Scardoelli, Luiz Serafim Spinola Santos, Ronald Schaffer, Rodolfo Villela Marino e
Eliane Aleixo Lustosa de Andrade. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 13
de dezembro de 2022. Mesa: Sérgio Luis Botelho de Moraes Toledo - Presidente. André Pires de Oliveira
Dias - Secretário. JUCESP nº 1.005.323/22-7 em 29/12/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Lumabe Participações Ltda.

CNPJ: 34.032.320/0001-45 - NIRE: 35.231.669.37-1
Ata de Reunião dos Sócios
1. Data e Hora: 05 de novembro de 2022, às 09:00 horas. 2. Local: Sede social da Sociedade na
Alameda Rio Negro, nº 1030, sala 206, Condomínio Stadium, Alphaville Centro Industrial e Empresarial,
Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06454-000. 3. Convocação: Dispensadas as
formalidades de convocação e publicação, tendo em vista a presença da totalidade dos sócios da
sociedade, e, portanto, de acordo com o que faculta o parágrafo 2º do artigo 1.072 da Lei nº 10.406/02
(Código Civil). 4. Presença: Presente o único quotista da sociedade, qual seja, João Carlos Falbo
Mansur. 5. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. João Carlos Falbo Mansur, como Presidente
da Mesa, e Sr. Antonio José Santos Guimarães, como Secretário. 6. Ordem do Dia: A ordem do dia
foi composta pelos seguintes itens: (i) Aprovação da redução do Capital Social da Sociedade na
quantia de R$ 32.407.900,00 (trinta e dois milhões, quatrocentos e sete mil e novecentos reais),
em razão do excesso de capital social em relação ao objeto da Sociedade (artigo 1.082, II, da Lei
nº 10.406 de 2002); (ii) Restituição do Excesso de Capital Social reduzido ao sócio João Carlos Falbo
Mansur; e (iii) Demais interesses da Sociedade. 7. Deliberações: Os sócios, por unanimidade de
votos, decidiram: (i) Aprovar a redução do capital social da Sociedade, com base no artigo 1.082, II, da
Lei nº 10.406 de 2002 (“Código Civil”), haja vista o excesso de capital social em relação ao objeto social
exercido pela Sociedade, perfazendo-se a redução na quantia de R$ 32.407.900,00 (trinta e dois
milhões, quatrocentos e sete mil e novecentos reais), reduzindo-se, portanto, o capital social de
R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) para R$ 27.592.100,00 (vinte e sete milhões, quinhentos
e noventa e dois mil e cem reais), que representam, igualmente, diminuição no número de quotas da
Sociedade 60.000.000 (sessenta milhões) quotas para 27.592.100 (vinte e sete milhões, quinhentas e
noventa e duas mil e cem) quotas totais da Sociedade; (ii) O Capital Social em excesso, cuja redução
foi acima aprovada, de R$ 32.407.900,00 (trinta e dois milhões, quatrocentos e sete mil e novecentos
reais), será restituído única e exclusivamente, em moeda corrente nacional, e, ou bens e direitos, por
deliberação unânime dos sócios, ao Sócio João Carlos Falbo Mansur, cujo valor da sua participação
social passará de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) para R$ 27.592.100,00 (vinte e sete
milhões, quinhentos e noventa e dois mil e cem reais), quantia esta representativa de 27.592.100 (vinte
e sete milhões, quinhentas e noventa e duas mil e cem) quotas de emissão da Sociedade; (iii) O sócio
delibera que a cópia da presente ata será levada ao registro público competente. 8. Lavratura e Leitura
da Ata: Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, foi suspensa
a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi a ata lida, achada
conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. Presidente da Reunião - Sr. João Carlos
Falbo Mansur; Secretário da Reunião - Sr. Antonio José Santos Guimarães; Sócia quotista:
Reag Investimentos S.A. (A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio). Mesa:
João Carlos Falbo Mansur - Presidente; Antonio José Santos Guimarães - Secretário.

AEGEA Saneamento e Participações S.A.

CNPJ nº 08.827.501/0001-58 - NIRE: 35.300.435.613 - Companhia Aberta
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 08 de Dezembro de 2022
1. Data, Hora e Local: Aos 08 de dezembro de 2022, às 7 horas, na sede social da AEGEA Saneamento e
Participações S.A. (“Companhia”), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 1º andar, Sala 1,
Edifício Plaza São Lourenço, Bairro Jardim Paulistano, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP
01452-001. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação em razão da
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Os trabalhos
foram presididos pelo Sr. Sérgio Luis Botelho de Moraes Toledo e secretariado pelo Sr. André Pires de
Oliveira Dias. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) em relação à Águas do Rio 1 SPE S.A., inscrita no CNPJ/
ME sob o nº 42.310.775/0001-03 (“AdR1”), e à Águas do Rio 4 SPE S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº
42.644.220/0001-06 (“AdR4” e, em conjunto com a AdR1, as “Subsidiárias”), a contratação, e, em relação à
Companhia, a interveniência nos financiamentos de longo prazo a serem contratados pelas Subsidiárias
junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (“BNDES” e “Financiamentos
BNDES”, respectivamente); (ii) a outorga, pela Companhia, de garantia fidejussória, na forma de fiança, em
garantia das obrigações a serem assumidas pelas Subsidiárias no âmbito de cada um dos Financiamentos
BNDES (“Fiança”); (iii) a autorização e delegação de poderes à diretoria da Companhia para, por meio de
seus respectivos representantes legais e/ou procuradores, tomar todas as providências e praticar todos os
atos necessários e/ou convenientes à implementação e formalização das deliberações aprovadas nesta
reunião; (iv) a ratificação de todos os atos já praticados pela diretoria da Companhia e seus respectivos
representantes legais e/ou procuradores para a implementação e formalização das deliberações aprovadas
nesta reunião; e (v) a lavratura da presenta ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”). 5. Deliberações: Os membros do
Conselho de Administração, por decisão unânime, deliberaram: (i) aprovar, em relação às Subsidiárias, a
contratação, e, em relação à Companhia, a interveniência nos Financiamentos BNDES, os quais terão as
seguintes principais características, sem prejuízo de outras a serem definidas junto ao BNDES:
A) Financiamento BNDES da AdR1: a) Valor do Principal: R$ 7.771.649.000,00 (sete bilhões, setecentos
e setenta e um milhões, seiscentos e quarenta e nove mil reais), o qual será dividido em 9 (nove) subcréditos;
b) Prazo: Até 346 (trezentos e quarenta e seis) meses, nos termos a serem previstos no instrumento
do Financiamento BNDES da AdR1 (“Contrato de Financiamento AdR1”); c) Taxa de Juros: Juros
remuneratórios incidentes sobre o principal, correspondentes (1) à taxa de longo prazo - TLP referente ao
mês de assinatura do Contrato de Financiamento AdR1 acrescida (2) do spread do BNDES de até 2,60%
(dois vírgula sessenta por cento) ao ano, observada a sistemática a ser prevista no Contrato de
Financiamento AdR1; d) Prazo de Carência de Principal: No mínimo, 48 (quarenta e oito) meses e, no
máximo, 132 (cento e trinta e dois meses), nos termos a serem previstos no Contrato de Financiamento
AdR1; e) Finalidade: Exploração da concessão de que é titular a AdR1, nos termos do Contrato de
Concessão da Prestação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário nos
Municípios do Bloco 01 - Edital de Concorrência Pública Internacional nº 01/2020 celebrado em 11 de
agosto de 2021 entre a AdR1 e o Estado do Rio de Janeiro, com a interveniência da Agência Reguladora de
Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (“Concessão AdR1” e “Contrato de Concessão
AdR1”, respectivamente) e realização de investimentos no projeto relacionado ao abastecimento de água e
esgotamento sanitário previstos no Contrato de Concessão AdR1; e f) Garantias: (1) alienação fiduciária da
totalidade de ações de emissão da AdR1; (2) cessão fiduciária dos direitos creditórios de titularidade da
AdR1 emergentes da Concessão AdR1; (3) cessão condicional do contrato de EPC relacionado à
Concessão AdR1, por meio da celebração de contrato direto entre o BNDES e a AESAN Engenharia e
Participações Ltda. (“AESAN”); (4) alienação fiduciária da totalidade de ações de emissão da nova acionista
direta da AdR1 e da AdR4 a ser oportunamente definida (“Nova Acionista”); (5) cessão fiduciária de
determinados direitos creditórios de titularidade da Nova Acionista; (6) fianças bancárias a serem prestadas
por instituições financeiras a serem oportunamente definidas; (7) Fiança, observado o disposto no item (ii)
abaixo; e (8) compromisso de aporte de capital da Companhia. B) Financiamento BNDES da AdR4:
(a) Valor do Principal: R$ 11.548.351.000,00 (onze bilhões, quinhentos e quarenta e oito milhões, trezentos
e cinquenta e um mil reais), o qual será dividido em 8 (oito) subcréditos; (b) Prazo: Até 346 (trezentos e
quarenta e seis) meses, nos termos a serem previstos no instrumento do Financiamento BNDES da AdR4
(“Contrato de Financiamento AdR4”); (c) Taxa de Juros: Juros remuneratórios incidentes sobre o principal,
correspondentes à taxa composta (1) à taxa de longo prazo - TLP referente ao mês de assinatura do
Contrato de Financiamento AdR4 acrescida (2) do pelo spread do BNDES de até 2,60% (dois vírgula
sessenta por cento) ao ano, observada a sistemática a ser prevista no Contrato de Financiamento AdR4;
(d) Prazo de Carência de Principal: No mínimo, 48 (quarenta e oito) meses e, no máximo, 132 (cento e trinta
e dois meses), nos termos a serem previstos no Contrato de Financiamento AdR4; (e) Finalidade: Exploração
da concessão de que é titular a AdR4, nos termos do Contrato de Concessão da Prestação dos Serviços
Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário nos Municípios do Bloco 04 - Edital de
Concorrência Pública Internacional nº 01/2020 celebrado em 11 de agosto de 2021 entre a AdR4 e o Estado
do Rio de Janeiro, com a interveniência da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado
do Rio de Janeiro (“Concessão AdR4” e “Contrato de Concessão AdR4”, respectivamente) e realização de
investimentos no projeto relacionado ao abastecimento de água e esgotamento sanitário previstos no
Contrato de Concessão AdR4; (f) Garantias: (1) alienação fiduciária da totalidade de ações de emissão da
AdR4; (2) cessão fiduciária dos direitos creditórios de titularidade da AdR4 emergentes da Concessão
AdR4; (3) cessão condicional do contrato de EPC relacionado à Concessão AdR4, por meio da celebração
de contrato direto entre o BNDES e a AESAN; (4) alienação fiduciária da totalidade de ações de emissão da
Nova Acionista; (5) cessão fiduciária de determinados direitos creditórios de titularidade da Nova Acionista;
(6) fianças bancárias a serem prestadas por instituições financeiras a serem oportunamente definidas;
(7) Fiança, observado o disposto no item (ii) abaixo; e (8) compromisso de aporte de capital da Companhia.
(ii) aprovar a outorga, pela Companhia, da Fiança, em garantia das obrigações a serem assumidas (a) pela
AdR1, no âmbito do Contrato de Financiamento AdR1, relativamente à (1) dívida do Subcrédito “G”, no valor
total de R$ 1.450.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos e cinquenta milhões de reais), a qual deverá
permanecer válida até a integral liquidação do referido subcrédito; (2) dívida do Subcrédito “C”, no valor total
de até R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), a qual deverá permanecer válida até a integral liquidação
do referido subcrédito; e (3) dívida do Subcrédito “D”, no valor total de até 50% do valor deste subcrédito,
qual seja, R$ 1.225.000.000,00 (um bilhão, duzentos e vinte e cinco milhões de reais), a qual deverá
permanecer válida até a íntegra liquidação do referido subcrédito, por meio da celebração do Contrato de
Financiamento AdR1 e de seus eventuais aditamentos; e (b) pela AdR4, no âmbito do Contrato de
Financiamento AdR4, relativamente à dívida do Subcrédito “G”, no valor total de R$ 2.350.000,00 (dois
bilhões, trezentos e cinquenta milhões de reais), a qual deverá permanecer válida até a integral liquidação
do referido subcrédito, por meio da celebração do Contrato de Financiamento AdR4 e de seus eventuais
aditamentos; (iii) aprovar a autorização e delegação de poderes à diretoria da Companhia para, por meio de
seus respectivos representantes legais e/ou procuradores, tomar todas as providências e praticar todos os
atos necessários e/ou convenientes à implementação e formalização das deliberações aprovadas nesta
reunião; (iv) aprovar a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela diretoria da Companhia, pelos
seus respectivos representantes legais e/ou procuradores, em relação à implementação e formalização das
deliberações aprovadas nesta reunião, nos termos ora aprovados; e (v) aprovar a lavratura da presente ata
em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das Sociedades por Ações. (vi) Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa para lavratura da presente ata, que foi lida e aprovada
pela totalidade dos membros do Conselho de Administração. (vii) Assinaturas: Presidente: Sérgio Luis
Botelho de Moraes Toledo. Secretário: André Pires de Oliveira Dias. Conselheiros: Sérgio Luis Botelho de
Moraes Toledo, Luis Vital de Sousa Ramos Vettorazzo, Guilherme Teixeira Caixeta, Antonio Kandir, Harley
Lorentz Scardoelli, Luiz Serafim Spinola Santos, Ronald Schaffer, Rodolfo Villela Marino e Eliane Aleixo
Lustosa de Andrade. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 08 de dezembro de
2022. Presidente - Sérgio Luis Botelho de Moraes Toledo; Secretário - André Pires de Oliveira Dias. JUCESP
nº 692.701/22-9 em 19/12/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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KLARA CASTANHO

Coren-SP arquiva investigação
de caso que envolve atriz
O Coren-SP (Conselho
Regional de Enfermagem de
São Paulo) arquivou o processo de investigação do caso
da atriz Klara Castanho. Na
época, a atriz revelou que
uma enfermeira havia ameaçado a divulgação da informação sobre a entrega voluntária à adoção do bebê gestado por ela.
Em nota, o Conselho afirmou que “não constatou a participação de nenhum profissional de enfermagem em
relação ao vazamento de
quaisquer informações sigilosas de pacientes”. E completou dizendo que “o fato de o
processo ter sido arquivado
por ausência de provas comprobatórias do envolvimento
da enfermagem não significa
que o Coren-SP afirme categoricamente que ele não ocorreu” - e “permanece à disposição da atriz, caso seja de
seu interesse prestar diretamente ao conselho informações que possam complementar as investigações realizadas
até o momento”. A nota também afirma que a atriz foi procurada e não se manifestou.
Em relação ao caso que
envolve a atriz Klara Castanho,
sobre possível vazamento de
informações sigilosas em hospital no Estado de São Paulo,
o Coren-SP esclarece que instaurou sindicância para investigação imediatamente assim

que foi noticiado pela mídia,
prezando pelos princípios da
ética e da segurança na assistência prestada pela enfermagem, para apuração de
suposto envolvimento de profissionais da categoria.
O Coren-SP seguiu todos
os ritos processuais, solicitou
documentos à instituição hospitalar e convocou os profissionais do plantão à época do
fato denunciado, colhendo
depoimentos, porém as provas analisadas não comprovaram a participação da enfermagem no vazamento das
informações. A atriz foi procurada através de sua assessoria para apresentação de
sua versão dos fatos, porém
não se manifestou.
Destacamos que foram
respeitados todos os ritos
processuais e que, em todo
o processo de investigação
que preze pela imparcialidade, são necessárias provas
que comprovem as infrações
e garantia do amplo direito
de defesa. Esses são os princípios que regem a Constituição Brasileira e o Código de
Processo Ético dos Profissionais de Enfermagem.
O Coren-SP reitera o seu
compromisso com a fiscalização séria do exercício profissional da enfermagem, em
defesa irrestrita da ética, contra qualquer tipo de impunidade ou dano à sociedade,

Makers Group Novos Negocios S/A

CNPJ em Constituição
Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade por Ações
por Subscrição Particular Realizada em 04 de Abril de 2018
Data, Hora e Local: Aos 04 de abril de 2018, às 15:00 horas, na Avenida Marcos Penteado de Ulhoa
Rodrigues, nº 939, Ed. Jacarandá, 8º andar, conj. 802, Tamboré, Barueri, SP, CEP: 06460-040. Quórum de
Instalação: Verificou-se a presença dos acionistas Fundadores da Sociedade, conforme boletins de
subscrição, (Anexo II) e lista de presença (Anexo III), ficando assim dispensada a convocação e publicação,
em virtude da presença de todos os subscritores das ações da companhia, representando a totalidade
(100%) do capital social, de acordo com o que foi verificado e conferido com os boletins de subscrição, nos
termos do artigo 124, parágrafo 4º, e do artigo 294, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976. A Companhia será de
capital fechado, possuindo menos de 20 (vinte) acionistas e seu Patrimônio Líquido será Inferior à
R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais). Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Jaime Batista Torres
Junior, que convidou a mim, Gustavo Sampaio Torres para secretariá-Io. Ordem do Dia: (A) Constituição da
Companhia; (B) subscrição de Ações e a forma de integralização de seu capital social; (C) aprovação do
Estatuto Social da Companhia; (D) elaboração da ata em forma de sumário; e (E) eleição dos membros da
Diretoria da Companhia. Deliberações: Dando início aos trabalhos e seguindo a ordem do dia, a Assembleia
deliberou, por unanimidade: A. Constituir a Makers Group Novos Negocios S/A, com nome fantasia de
MGN S/A sociedade por ações com sede na Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, nº 939, Ed.
Jacarandá, 8º andar, conj. 802, Tamboré, Barueri, SP, CEP: 06460-040. B. Fixar o capital social da
Companhia em R$ 500,00 (quinhentos reais) divididos em 500 (quinhentas) ações ordinárias, nominativas
e sem valores nominais, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas, nesta data, conforme boletins
de subscrição anexos (Anexo II). C. Aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da Companhia, que
passa a fazer parte integrante da presente ata (Anexo I). D. Aprovar, nos termos do parágrafo 1º, artigo 130
da Lei nº 6.404/76, lavrar a ata desta assembleia em forma de sumário. E. Eleger as pessoas abaixo
qualificadas para compor a Diretoria com mandato de dois anos que vigorará até a posse dos eleitos pela
Assembleia Geral Ordinária de 2020: Jaime Batista Torres Junior, maior, brasileiro, natural da cidade de
São Bernardo do Campo/SP, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da
cédula de identidade RG nº 18.886.577-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n° 082.141.838-63, residente
e domiciliado à Avenida Sete de Setembro, 930 - Apto. 71-A - Jardim Recanto - Diadema - SP - CEP 09912010, para o cargo de Diretor-Financeiro. Gustavo Sampaio Torres, brasileiro, solteiro, empresário, nascido
em 26/09/1994, natural de São Bernardo do Campo, documento de identidade RG nº 38.735.019-6 SSP/SP,
data de expedição 04/12/2013, inscrito no CPF/MF sob o nº 443.007.408-95, residente e domiciliado à Av.
Sete de Setembro, 930, apto. 71-A, Centro, Diadema, SP, CEP: 09912-010, para o cargo de DiretorPresidente. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei
n° 6.404/76, não tendo sido condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra
as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Encerramento: Nada mais havendo a deliberar, foi
encerrada a Assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, na forma de sumário, consoante faculta o artigo
130 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, que após lida e aprovada por unanimidade, foi assinada por
todos os presentes. Mesa: Presidente - Sr. Jaime Batista Torres Junior, Secretário - Sr. Gustavo Sampaio
Torres. Acionistas: Makers Group Participações S/A, Jaime Batista Torres Junior. Certidão: Confere com o
original lavrado no livro próprio. São Paulo, 04 de abril de 2018. Jaime Batista Torres Junior - Presidente da
Assembleia e Diretor Financeiro Eleito; Gustavo Sampaio Torres - Secretário da Assembleia e Diretor
Presidente Eleito. Advogada - Michely Xavier Severiano - OAB/SP 267-716. JUCESP/NIRE S/A
nº 3530051675-3 em 23/05/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral. (Anexo I) - Estatuto Social
- Makers Group Novos Negocios S/A (Assembleia Geral de Constituição realizada em 04 de abril de
2018). Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração: Artigo Primeiro - A Makers Group Novos
Negocios S/A com nome fantasia de MGN S/A é uma sociedade anônima de capital fechado que rege-se
por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo Segundo A companhia tem sede e foro na Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, nº 939, Ed. Jacarandá,
8º andar, conj. 802, Tamboré, Barueri, SP, CEP: 06460-040, podendo abrir filiais, agências ou escritórios por
deliberação da diretoria. Artigo Terceiro - O objeto social é de Serviço de Intermediação e agenciamento de
serviços e negócios em geral, exceto imobiliário. Holding de instituições não financeiras; Outras sociedades
de Participação, exceto holding, como sócia ou acionista, no país ou no exterior. Artigo Quarto - O prazo de
duração da sociedade será por tempo indeterminado. Capítulo II - Do Capital: Artigo Quinto - O capital
social é de R$ 500,00 (quinhentos reais), representado por 500 (quinhentas) ações, sendo todas ordinárias
nominativas, sem valor nominal, sendo R$ 200,00 (duzentos reais) integralizados e o restante a integralizar
no prazo de 12 meses a contar desta assembleia. Parágrafo Primeiro - Cada ação corresponde a um voto
nas deliberações sociais. Parágrafo Segundo - As ações provenientes de aumento de capital serão
distribuídas entre os acionistas, na forma da lei, no prazo que for fixado pela Assembleia que deliberar sobre
o aumento de capital. Parágrafo Terceiro - Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do
capital social, a companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência
em tesouraria, sem diminuição do capital social, para posteriormente aliená-Ias, observadas as normas
legais e regulamentares em vigor. Capítulo III - Da Assembleia Geral: Artigo Sexto - A Assembleia Geral
reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 (quatro) primeiros meses após o encerramento do exercício social, e,
extraordinariamente sempre que os interesses sociais o exigirem. Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral
será presidida por acionistas ou diretor eleito no ato, que convidará, dentre os diretores ou acionistas
presentes, o secretário dos trabalhos. Parágrafo Segundo - As deliberações das Assembleias Gerais
Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prejuízo do disposto neste
Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de voto, não computando os votos em branco. Capítulo
IV - Da Administração - Artigo Sétimo - A administração da Companhia será exercida por uma diretoria,
composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 10 (dez) membros, todos com a designação de diretores,
podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral, para um mandato de 2
(dois), anos permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos,
até a posse dos novos eleitos. Parágrafo Primeiro - Os diretores ficam dispensados de prestar caução e
seus honorários serão fixados pela Assembleia Geral que os eleger. Parágrafo Segundo - A investidura dos
diretores nos cargos far-se-á por termo lavrado no livro próprio. Artigo Oitavo - No caso de impedimento
ocasional de um diretor, suas funções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No
caso de vaga, o indicado deverá permanecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia
Geral. Artigo Nono - A diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais,
podendo praticar todos os atos necessários para gerenciar a Sociedade e representá-Ia perante terceiros,
em juízo ou fora dele, e perante qualquer autoridade pública e órgãos governamentais federais, estaduais
ou municipais; exercer os poderes normais de gerência; assinar documentos, escrituras, contratos e
instrumentos de crédito; emitir e endossar cheques; abrir, operar e encerrar contas bancárias; contratar
empréstimos, concedendo garantias, adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou
imóveis. Artigo Décimo - A representação da Companhia em juízo ou fora dele, assim como a prática de
todos os atos referidos no artigo nono competem a qualquer diretor, agindo isoladamente, ou a um ou mais
procuradores, na forma indicada nos respectivos instrumentos de mandato. A nomeação de procurador(es)
dar-se-á pela assinatura isolada de qualquer diretor, devendo os instrumentos de mandato especificar os
poderes conferidos aos mandatários e serem outorgados com prazo de validade não superior a um ano,
exceto em relação às procurações “ad judicia”, as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado.
Parágrafo Único - Dependerão da aprovação de acionistas representando à maioria do capital social a
prestação de avais, fianças e outras garantias em favor de terceiros. Artigo Décimo Primeiro - Compete à
diretoria superintender o andamento dos negócios da Companhia, praticando os atos necessários ao seu
regular funcionamento. Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo Décimo Segundo - A companhia terá um
Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente que, quando instalado, deverá ser composto de, no
mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros efetivos e iguais números de suplentes, acionistas ou não.
Parágrafo Único - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um
mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição. Capítulo VI - Disposições Gerais - Artigo Décimo Terceiro
- O exercício social da Sociedade coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano.
Quando do encerramento do exercício social, a Sociedade preparará um balanço patrimonial e as demais
demonstrações financeiras exigidas por Lei. Artigo Décimo Quarto - Os lucros apurados em cada exercício
terão o destino que a Assembleia Geral lhes der, conforme recomendação da diretoria, depois de ouvido o
Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções determinadas em Lei. Artigo
Décimo Quinto - Mediante decisão de acionistas representando a maioria do capital social, a Sociedade
poderá preparar balanços intercalares a qualquer momento, a fim de determinar os resultados e distribuir
lucros em períodos distintos do anual. Artigo Décimo Sexto - A Sociedade distribuirá, como dividendo
obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo previsto e ajustado nos termos da legislação
aplicável. Artigo Décimo Sétimo - A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em Lei ou por
deliberação da Assembleia Geral, com o quórum de acionistas representando a maioria do capital social, a
qual determinará a forma de sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua remuneração. Artigo
Décimo Oitavo - Qualquer ação entre os acionistas ou deles contra a Companhia, baseada neste estatuto
social, será proposta no foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo. São Paulo, 04 de abril de
2018. Jaime Batista Torres Junior - Presidente da Assembleia e Diretor Financeiro Eleito; Gustavo
Sampaio Torres - Secretário da Assembleia e Diretor Presidente Eleito. Advogada - Michely Xavier
Severiano - OAB/SP 267-716.

pautado, sempre, pelos princípios constitucionais.
A atriz Klara Castanho
revelou em uma carta aberta
em junho de 2022 que gerou
um bebê após um estupro. No
relato, a jovem explicou que a
gravidez aconteceu após um
crime e que ela só descobriu
que esperava uma criança no
final da gestação, e por isso,
optou por dar o bebê à adoção.
“Esse é o relato mais difícil da minha vida. Pensei que
levaria essa dor e esse peso
somente comigo. Sempre
mantive a minha vida afetiva
privada, assim, expô-la dessa
maneira é algo que me apavora e remexe dores profundas e recentes. No entanto,
não posso silenciar ao ver pessoas conspirando e criando
versões sobre uma violência
repulsiva e de um trauma que
sofri. Fui estuprada”, comenta
a atriz na carta, publicada em
seu Instagram
A atriz disse na carta que
tomou todas as precauções
médicas após sofrer o abuso
sexual. Ela realizou exames e
tomou a pílula do dia seguinte.
Não teve mudanças físicas e
hormonais.
Alguns meses depois,
quase no término da gestação,
ela começou a passar mal e
descobriu que estava grávida.
“Foi um choque. Meu
mundo caiu. Meu ciclo mens-

trual estava normal, meu
corpo também. Não tinha
ganhado peso e nem barriga.
Eu ainda estava tentando juntar os cacos quando tive que
lidar com a informação de ter
um bebê. Um bebê fruto de
uma violência que me destruiu como mulher”, escreveu na publicação, ao revelar
ainda que o profissional que
a atendeu não teve nenhuma
empatia pela situação vivida
por ela.
Seguindo todas as etapas
obrigatórias, em processo
sigiloso, ela tomou a decisão
de entregar a criança para
adoção. “Eu não tinha (e não
tenho) condições emocionais
de dar para essa criança o
amor, o cuidado e tudo o
que ela merece ter”, explicou.
“Vocês não têm noção da dor
que eu sinto. Tudo o que fiz
foi pensando em resguardar
a vida e o futuro da criança.
Cada passo está documentado e de acordo com a lei”,
acrescentou ela.
No dia do parto, Klara disse
ainda que uma enfermeira a
questionou. “Imagina se tal
colunista descobre essa história?”, destacou na publicação. Ao chegar no quarto, ela
já havia recebido mensagens
do colunista, o qual não citou
o nome. “Eu conversei com
ele, expliquei tudo o que tinha
me acontecido. Ele prometeu
não publicar”, disse.

RESERVA DE ENTRADA

Ingresso para o Museu
do Ipiranga pode ser
trocado por alimento
Passadas as festas de fim
de ano, o Museu do Ipiranga
será reaberto ao público a
partir da próxima terça-feira,
dia 10. Os ingressos permanecem gratuitos para visitação e
a partir de sexta-feira, 6, poderão ser trocados por um quilo
de alimento não perecível. A
iniciativa faz parte de ação
em parceria com o Mesa Brasil Sesc São Paulo, programa
de combate à fome e ao desperdício que há quase trinta
anos conecta empresas doadoras e instituições sociais.
A reserva da entrada permanece da mesma forma,
podendo ser feita pela internet. Semanalmente, às sextas, às 10h, são oferecidos os
ingressos para as duas semanas seguintes. O cadastro na
plataforma Sympla pode ser
feito antes da abertura do
lote, para agilizar o agendamento.
Segundo a organização,
outra opção para quem não
conseguir reservar o ingresso
pela internet é retirá-lo diretamente na bilheteria. A distribuição começa a ser feita às
11h30, por ordem de chegada
e está sujeita à lotação. “Os
bilhetes são liberados a cada
uma hora e a dica é comparecer ao local com pelo menos
30 minutos de antecedência”,
recomenda.
A gratuidade para acesso
ao Museu do Ipiranga foi prorrogada até março deste ano,
em razão da grande procura
após a reinauguração do
espaço cultural.
As doações dos alimentos - tanto de quem reservou pela internet quanto de
quem fará a retirada presencial dos ingressos - poderão
ser entregues diretamente no

Museu do Ipiranga, em caixas
que estarão expostas ao lado
da bilheteria. A participação é
espontânea.
A iniciativa retoma parceria que o museu já havia realizado com o Sesc em junho
de 2021, durante a pandemia.
Também visa a conscientizar
a população sobre a importância da doação responsável, com itens de qualidade,
facilmente coletados e dentro da validade.
O que doar: alimentos
não perecíveis, embalados
no prazo de validade como
arroz, feijão, macarrão, óleo,
leite em pó, sardinha em lata,
milho em lata, ervilha em lata,
molho de tomate e farinha
de trigo.
Os mantimentos arrecadados serão distribuídos às
instituições sociais de São
Paulo cadastradas e beneficiadas pelo programa, como
creches, atendimento a crianças e jovens, abrigos, centros
de acolhida para pessoas em
situação de rua, centros de
convivência para idosos, entre
outros.
SERVIÇO
Museu do Ipiranga - USP
- Endereço: entrada pela
Rua dos Patriotas, nº 20.
- Funcionamento: terça a
domingo, das 11h às 17h (com
última entrada às 16h30). É
obrigatório o uso de máscara
nas dependências.
- Ingressos: troque um
quilo de alimento não perecível pela entrada (Retire pelo
site ou na bilheteria do Museu
do Ipiranga).
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