
A difusão da política 
em ambiente técnico 

e profissional

Vez ou outra surge nas 
manchetes a notícia 
de que algum órgão 
técnico, governamental 
ou privado foi 
aparelhado para 
atender interesses 
específicos ou pessoais, 
movido por viés 
ideológico

Uma prática absoluta-
mente condenável. 
Esse tipo de situação 

coloca nos holofotes os pro-
fissionais que deveriam zelar 
pela ética, imparcialidade 
e isenção na condução da 
gestão pública ou privada, 
mas que ao exaltarem suas 
ideologias de forma acinto-
sa, promovem desgastes e 
perdas de credibilidade, tão 
necessárias para manter as 
receitas oriundas dos con-
tribuintes, associados ou de 
investidores. 

O processo se desenrola de 
forma negativa quando uma 
instituição ou organização 
elege seus dirigentes pelo 
voto sem que haja uma es-
trutura de governança rígida, 
com procedimentos internos 
e compostos de mecanismos 
de controles, capazes de 
analisar, de forma detalhada, 
as qualificações técnicas dos 
elegíveis. 

Esses parâmetros são fun-
damentais para garantir 
que os candidatos possuam 
conhecimento e experiência 
em gestão para assumirem 
determinados cargos. Na 
grande maioria das vezes, as 
campanhas realizadas por 
quem pretende o cargo são 
bem similares àquelas de 
políticos profissionais, que 
usam a famigerada ‘troca de 
favores’, inclusive recebendo 
até doações em espécie, para 
alcançar o cobiçado posto 
dentro da organização em 
que ele atua. 

Exatamente como aconte-
ce na política, uma vez eleito, 
a cobrança bate à porta, con-
solidando um ambiente de 
conluio, cuja a vítima será a 
entidade e todos aqueles que 
dependem de sua estrutura 
eficiente. Entre os métodos 
rotineiros usados no paga-
mento aos aliados ideológicos 
e financeiros de campanha, 
temos uma ação quase insti-
tucionalizada, de forte efeito: 
trata-se do devaneio causado 
pelo nepotismo, no emprego 
de parentes em posições 
estratégicas da organização, 

como os setores de recursos 
humanos, financeiros, com-
pras e de tecnologia. 

Além de pessoas, são fei-
tos contratos de serviços 
terceirizados que envolvem 
as áreas acima citadas. A 
grande maioria das organiza-
ções precisa de uma agência 
de viagens, contratos de 
tecnologia da informação, 
manutenção das instalações 
e gestão de suprimentos. É aí 
que entram os financiadores 
e apoiadores de campanha 
a fim de recuperar o que foi 
investido. 

Essa comunhão entre ide-
ologia e interesses escusos 
se traduz no que em audi-
toria chamamos de conflito 
de interesses, que geram 
frutos amargos culminando 
na existência de milhares 
de instituições que acabam 
sendo usadas como fantoches 
por pequenos grupos, em 
diversas áreas de atividades 
produtivas. Os resultados são 
quase sempre os mesmos: en-
fraquecimento da instituição, 
um aumento do custo dos 
contribuintes, associados 
ou acionistas e a percepção 
de desconfiança, descrédito 
e insegurança que afeta a 
imagem da organização. 

A única solução para evitar 
esse tipo de ação é implantar 
uma política de governança 
corporativa moderna e robus-
ta, apoiada por profissionais 
de compliance e auditoria 
interna, além de contar com 
atos normativos, procedi-
mentos formais, e punições 
severas para mitigar esse tipo 
de prática que certamente 
sugará os recursos em um 
pequeno espaço de tempo.

Para garantir que o pro-
cesso seja seguido à risca, 
de acordo com as normas 
existentes, é necessária a 
implantação de uma equipe 
de fiscalização imparcial 
e independente, capaz de 
monitorar os critérios para 
arbitrar e avaliar os riscos 
de surgimento de ervas dani-
nhas causadas por ideologias 
ou interesses ilícitos durante 
cada mandato. 

O lado escuro da política 
em eleições de entidades 
atua como um freio ao prag-
matismo, capaz de inibir o 
crescimento sustentável de 
uma organização. Porém, 
não há adubo natural mais 
potente que o composto 
entre transparência e ética.

(*) - É diretor-geral do Instituto dos 
Auditores Internos do Brasil (paulo.

gomes@iiabrasil.org.br).
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Segundo a Neotrust/Compre&-
Confie, empresa de inteligência 
de mercado focada em e-com-

merce, só no terceiro trimestre de 
2020 o faturamento do setor foi de R$ 
33,4 bilhões, um aumento de 85,1% 
em relação ao mesmo período de 2019. 

Por isso, a possibilidade de migrar 
uma loja física para o ambiente virtual 
segue sendo uma boa alternativa para 
amenizar os danos que a pandemia 
da Covid-19 causou ao mercado, as-
sim como começar um novo negócio  
online pode ser a solução para dri-
blar a crise e o desemprego. Porém, 
para tais movimentos, os docentes 
do Senac São Paulo ressaltam a im-
portância de adquirir conhecimentos 
básicos de temas como marketing e 
estratégias de inovação, noções de 
contabilidade, comércio eletrônico e 
até mesmo ferramentas para análise 
como o software Excel. 

Ainda de acordo com os dados 
da Neotrust/Compre&Confie, a ca-
tegoria de moda e acessórios foi a 
que mais lucrou, com 20% do total 
de pedidos realizados entre julho e 
setembro. Por isso, o docente João 
Nell, do curso Moda E-commerce, 
do Senac São Paulo, explica que 
quem possui um negócio online 
nesse segmento precisa aprofundar 
os conhecimentos em relação às 
ferramentas de análise do perfil do 
consumidor e investir na qualidade 
das fotos dos produtos. 

“Além da definição dos tipos de 
plataforma e meios de pagamento 
mais interessantes para o negócio, 
o empresário precisa ficar atento ao 

O empresário precisa ficar atento ao perfil do seu público-alvo e 
caprichar nas imagens dos produtos.
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Rio Alto Energias Renováveis Ltda. - CNPJ/MF nº 38.199.406/0001-18 - NIRE 35.236.275.681
2ª Alteração do Contrato Social e Instrumento de Transformação em Sociedade Por Ações

Pelo presente instrumento particular, os abaixo-assinados: (a) Edmond Chaker Farhat Junior, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 
23.866.869-1 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 255.935.868-96, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Emilio Pedutti, nº 230, Morumbi, CEP 05613-010; e (b) Rafael 
Sanchez Brandão, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, analista econômico, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.348.736-7 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 298.388.818-56, 
residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, nº 67, apto. 1810, Vila Nova Conceição, CEP 04543-120, Únicos sócios da Rio Alto Energias 
Renováveis Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 38.199.406/0001-18, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 960, conjunto 91, sala 
J, Itaim Bibi, CEP 04534-004, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.236.275.681, em sessão de 24 de agosto de 2020 
(a “Sociedade”), Resolvem, por decisão unânime, alterar o contrato social da Sociedade de acordo com os termos a seguir: I. Transformação do tipo jurídico da sociedade. 1. Os sócios decidem, por 
unanimidade e sem reservas, transformar o tipo jurídico da Sociedade, de sociedade empresária limitada para sociedade por ações, passando a mesma a ser regulada de acordo com os termos e condições 
de seu Estatuto Social (o qual será aprovado por meio da presente), bem como pelas disposições da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“LSA”). Em razão da transformação ora 
aprovada, os sócios passarão a ser referidos como “acionistas” e a Sociedade como “Companhia”. 2. Em decorrência da transformação aprovada no item 1 acima, por unanimidade de votos, foram tomadas 
as seguintes deliberações: A. Denominação. Alterar a denominação da Companhia para Rio Alto Energias Renováveis S.A. B. Capital Social. Consignar que o capital social da Companhia, no valor de 
R$15.467.000,00 (quinze milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil reais), totalmente subscrito e integralizado, permanecerá inalterado. Em virtude da transformação, a totalidade das 15.467.000 (quinze 
milhões, quatrocentas e sessenta e sete mil) quotas, são, neste ato, substituídas pelo total de 15.467.000 (quinze milhões, quatrocentas e sessenta e sete mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem 
valor nominal, conforme boletim de subscrição constante do Anexo I à presente, recebendo cada um dos acionistas 01 (uma) ação ordinária para cada quota atualmente detida no capital social da Companhia. 
C. Estatuto Social. Aprovar o Estatuto Social que passará a reger a Companhia, o qual, lido e rubricado por todos, passa a fazer parte do presente instrumento como seu Anexo II. D. Administração. Aprovar 
a eleição dos seguintes membros da Diretoria, para o exercício dos cargos abaixo indicados, eleitos para um mandato de 02 (dois) anos, contados a partir da presente data, sendo permitida a reeleição: (i) 
para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. Edmond Chaker Farhat Junior, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.866.869-1 (SSP/SP), 
inscrito no CPF sob o nº 255.935.868-96, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Emilio Pedutti, nº 230, Morumbi, CEP 05613-010; e (ii) para o cargo de Diretor 
Financeiro, o Sr. Rafael Sanchez Brandão, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, analista econômico, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.348.736-7 (SSP/SP), inscrito no CPF sob 
o nº 298.388.818-56, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, nº 67, apto. 1810, Vila Nova Conceição, CEP 04543-120. Os Diretores 
ora eleitos tomarão posse em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse a serem lavrados em livro próprio, e declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos, por lei especial, 
a exercerem cargos de administradores de sociedade anônima, bem como não estarem sujeitos a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de preva-
ricação, 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, não estando impedidos de exercer o comércio ou a administração de sociedade em virtude de qualquer condenação criminal. Os acionistas fixarão a remuneração global anual da adminis-
tração da Companhia em momento oportuno. E. Conselho Fiscal. Não instalar o Conselho Fiscal para o presente exercício social. F. Publicações. Consignar que os jornais a serem utilizados para as publica-
ções determinadas pela LSA serão o Diário Oficial do Estado de São Paulo e o Jornal Empresas & Negócios. 3. Tendo em vista as deliberações acima, os acionistas autorizam os administradores da Companhia 
a praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação da transformação ora aprovada, incluindo registros, averbações e publicações necessárias a sua completa regularização, e dão por efetivamente 
transformada a Companhia em sociedade anônima, sob a denominação de “Rio Alto Energias Renováveis S.A.”, em razão do cumprimento de todas as formalidades legais. E, por estarem assim justos e 
contratados, os acionistas assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma. São Paulo, 1º de outubro de 2020. Acionistas: Edmond Chaker Farhat Junior; Rafael Sanchez Brandão; 
Diretores Eleitos: Edmond Chaker Farhat Junior - Diretor Presidente; Rafael Sanchez Brandão - Diretor Financeiro. Visto do Advogado: Ludmila Lewis Brancatelli - OAB/SP nº 153.762. Anexo II - Estatuto 
Social da Rio Alto Energias Renováveis S.A. - CNPJ/MF nº 38.199.406/0001-18: Capítulo I - Denominação, Objeto, Sede, Duração: Artigo 1 - A Rio Alto Energias Renováveis S.A. (“Companhia”) é uma 
sociedade anônima fechada, que se rege pelo presente Estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2 - A Companhia tem por objeto: (a) a participação em outras sociedades, no 
Brasil ou no exterior, na qualidade de sócia, acionista ou quotista (CNAE 64.62-0-00); e (b) a consultoria e desenvolvimento em projetos de energia (CNAE 70.20-4-00). Parágrafo Único - Para alcançar seus 
objetivos, a Companhia poderá criar subsidiárias e deter participações em outras empresas ou entidades. Artigo 3 - A Companhia tem sede na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, n.º 
960, conjunto 91, sala J, Itaim Bibi, CEP 04534-004, podendo abrir, transferir ou extinguir sucursais, filiais, agências, escritórios ou depósitos em qualquer parte do Brasil e no exterior. Artigo 4 - A Companhia 
possui prazo de duração indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações: Artigo 5 - O capital social é de R$15.467.000,00 (quinze milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil reais), totalmente subscrito 
e integralizado, sendo dividido em 15.467.000 (quinze milhões, quatrocentas e sessenta e sete mil) ações ordinárias, sem valor nominal. Parágrafo Único - Cada ação ordinária confere direito a um voto nas 
deliberações da Assembleia Geral, cujas deliberações serão tomadas na forma da legislação aplicável. Capítulo III - Assembléia Geral: Artigo 6 - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente nos 4 
(quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, reunindo-se ainda extraordinariamente sempre que os interesses sociais ou a lei assim exigirem. Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral 
será convocada na forma da lei. Independentemente das formalidades de convocação, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas. Parágrafo Segundo - A Assem-
bleia Geral será presidida pelo Diretor Presidente, ou, na sua ausência, por quem a Assembleia Geral indicar. O presidente da Assembleia Geral escolherá um dos presentes para secretariá-lo. Parágrafo 
Terceiro - Os acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral por um procurador constituído há menos de 1 (um) ano antes da reunião, o qual deverá ser acionista ou administrador da Companhia 
ou advogado. Parágrafo Quarto - Compete à Assembleia Geral, sem prejuízo das demais atribuições fixadas neste Estatuto Social e na legislação aplicável: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as demonstrações financeiras anuais da Companhia; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; (c) deliberar sobre as alterações ao Estatuto 
Social da Companhia; (d) eleger e destituir os membros da Diretoria e, se for o caso, os membros do Conselho Fiscal; (e) deliberar sobre a participação da Companhia em grupo de sociedades, conforme 
definido na Lei das S.A.; (f) deliberar sobre a fusão, incorporação, cisão e/ou transformação da Companhia; e (g) deliberar sobre a dissolução e liquidação da Companhia e eleger os seus liquidantes. 
Capítulo IV - Administração: Artigo 7 - A administração da Companhia compete à Diretoria. Parágrafo Único - Os membros da Diretoria deverão ser indivíduos, podendo ser acionistas ou não da Companhia. 
Artigo 8 - Os membros da Diretoria deverão assumir seus cargos dentro de 30 (trinta) dias a contar das respectivas datas de nomeação, mediante assinatura de termo de posse no livro de atas da Diretoria, 
permanecendo em seus cargos até a investidura de seus sucessores. Parágrafo Único - Havendo vacância na Diretoria, ou renúncia de um de seus membros, as disposições contidas na Lei das S.A. serão 
aplicáveis. Artigo 9 - A Assembleia Geral deverá fixar a remuneração dos administradores da Companhia. A remuneração pode ser fixada de forma individual para cada administrador ou de forma global, 
sendo, neste caso, distribuída conforme deliberação da Assembleia Geral. Capítulo VI - Diretoria: Artigo 10 - A Diretoria é o órgão de representação da Companhia, competindo-lhe praticar todos os atos de 
gestão dos negócios sociais. Artigo 11 - A Diretoria não é um órgão colegiado, podendo, contudo, reunir-se a critério do Diretor Presidente para tratar de questões operacionais. Artigo 12 - A Diretoria é 
composta por 2 (dois) Diretores, residentes no país, eleitos e destituíveis pelos acionistas, com mandato de até 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. Artigo 13 - Dentre os Diretores, um será designado 
Diretor Presidente e outro será designado Diretor Financeiro. Artigo 14 - A administração operacional da Companhia é de atribuição do Diretor Presidente, o qual terá plenos poderes para administrar e ser 
responsável pela Companhia e suas atividades, bem como tomar todas as decisões, diariamente, objetivando o cumprimento das obrigações da Companhia, nos termos do disposto neste Capítulo e sempre 
respeitando as matérias reservadas à deliberação dos acionistas. Os plenos poderes de gestão e responsabilidades do Diretor Presidente incluem a orientação e supervisão dos demais Diretores. Artigo 15 
- A Companhia será representada e somente será considerada validamente obrigada por ato ou assinatura: (a) conjunta do Diretor Presidente e do Diretor Financeiro; ou (b) de qualquer Diretor em conjunto 
com um procurador. Parágrafo Único - As procurações serão sempre assinadas pelo Diretor Presidente e pelo Diretor Financeiro, em conjunto, estabelecerão os poderes do procurador e, excetuando-se as 
procurações outorgadas para fins judiciais, não terão prazo superior a 1 (um) ano. Capítulo VII - Conselho Fiscal: Artigo 16- O Conselho Fiscal somente será instalado a pedido dos acionistas e possui as 
competências, responsabilidades e deveres definidos em lei. Parágrafo Primeiro - O Conselho Fiscal é composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplen-
tes, eleitos pela Assembleia Geral. Parágrafo Segundo - O Conselho Fiscal poderá reunir-se sempre que necessário mediante convocação de qualquer de seus membros, lavrando-se em ata suas deliberações. 
Capítulo VIII - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Dividendos: Artigo 17 - O exercício social terá início em 01 de janeiro e término em 31 de dezembro. Ao término de cada exercício social 
serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas em lei. Artigo 18 - Em cada exercício, os acionistas terão direito a um dividendo obrigatório correspondente a 25% do lucro líquido ajustado, nos 
termos do artigo 202 da Lei das S.A. Artigo 19 - A Companhia poderá, a qualquer tempo, levantar balancetes em cumprimento a requisitos legais ou para atender a interesses societários, inclusive para a 
distribuição de dividendos intermediários ou antecipados, que, caso distribuídos, poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório, acima referido. Artigo 20 - A Companhia poderá remunerar os 
acionistas mediante pagamento de juros sobre capital próprio, na forma e dentro dos limites estabelecidos em lei, os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório, acima referido. Capítulo 
IX - Transformação: Artigo 21 - A Companhia poderá, independentemente de dissolução ou liquidação, transformar-se em sociedade de outro tipo que não sociedade anônima, assegurado o direito de 
retirada aos acionistas dissidentes. Capítulo XI - Liquidação: Artigo 22 - A Companhia se dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à Assembleia Geral estabelecer o modo de 
liquidação, eleger o(s) liquidante(s), e instalar o Conselho Fiscal, que deverá funcionar no período de liquidação, fixando-lhes os poderes e remuneração. Acionistas: Edmond Chaker Farhat Junior; Rafael 
Sanchez Brandão. Visto do Advogado: Ludmila Lewis Brancatelli - OAB/SP nº 153.762. Jucesp sob NIRE nº 3530055850-2 e nº 458.464/20-0 em 03/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Rio Alto Energias Renováveis S.A. - CNPJ/ME: 38.199.406/0001-18 - NIRE: 35300558502
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04 de novembro de 2020

1. Data, hora e local: No dia 04 de novembro de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Rio Alto Energias Renováveis S.A., situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 
960, conjunto 91, sala J, Itaim Bibi, CEP 04534-004 (“Companhia”). 2. Convocação e presença: Convocação dispensada nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença dos 
acionistas representando a totalidade do Capital Social da Companhia: Edmond Chaker Farhat Junior, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 
nº 23.866.869-1 (SSP/SP), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 255.935.868-96, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Emilio Pedutti, nº 230, Morumbi, CEP 05613-010 (“Edmond”); e Rafael Sanchez Brandão, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, analista econômico, portador da Cédula de Identidade RG nº 
30.348.736-7 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 298.388.818-56, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, nº 67, apto. 1810, Vila Nova 
Conceição, CEP 04543-120 (“Rafael” e, em conjunto com Edmond, os “Acionistas”) - de acordo com as assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Rafael 
Sanchez Brandão; Secretário: Edmond Chaker Farhat Junior. 4. Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) a celebração pela Companhia do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Coremas Holding II 
S.A.” (“Escritura de Emissão”), para a 1ª (primeira) emissão pública pela Coremas Holding II S.A. (“Coremas”) de até 38.000 (trinta e oito mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com 
garantia real e garantia fidejussória adicional, em série única, com esforços restritos de distribuição, todas nominativas e escriturais, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais) na data de sua 
emissão (“Debêntures”), no montante total de até R$ 38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais) na respectiva data de emissão das Debêntures (“Emissão”); (ii) a outorga de garantia fidejussória, pela 
Companhia, conjuntamente com os Acionistas, em favor do Agente Fiduciário (conforme definido abaixo), na qualidade de representante dos interesses da comunhão de titulares das Debêntures (“Debenturistas”), 
em garantia das obrigações assumidas pela Coremas no âmbito da Emissão, aceitando todos os termos e condições previstos na Escritura de Emissão e obrigando-se de forma individual e solidária, como fia-
dores e principais pagadores de todos os valores devidos nos termos da Escritura de Emissão, com expressa renúncia, pela Companhia, aos benefícios de ordem, novação, direitos e faculdades de exoneração de 
qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 821, 824, 827, 834, 835, 837, 838 e 839, todos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (“Código Civil”) e artigos 130 e 794, da Lei nº 
13.105, de 16 de março de 2015 (“Código de Processo Civil” e “Garantia Fidejussória”); (iii) a celebração pela Companhia do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações, Cessão Fiduciária de 
Direitos Creditórios e Outras Avenças” (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos”), por meio do qual a Companhia outorga, em benefício dos Debenturistas, representados pelo 
Agente Fiduciário (conforme definido abaixo), a propriedade fiduciária, o domínio resolúvel e a posse indireta dos seguintes bens e direitos (“Alienação e Cessão Fiduciária”): (a) a totalidade das ações de emissão 
da Coremas detidas pela Companhia (“Ações”); (b) todo desdobramento, grupamento ou bonificação, inclusive mediante a permuta, venda ou qualquer outra forma de alienação das referidas Ações e quaisquer 
bens ou títulos nos quais as Ações sejam convertidas (incluindo quaisquer depósitos, títulos ou valores mobiliários), o direito de subscrição de novas ações representativas do capital social da Coremas, bônus 
de subscrição, debêntures conversíveis, partes beneficiárias, certificados, títulos ou outros valores mobiliários conversíveis em ações, conforme o caso, e ações de emissão da Coremas, recebidas, conferidas e/
ou adquiridas pela Companhia (direta ou indiretamente) por meio de consolidação, fusão, cisão, incorporação, permuta, substituição, divisão, reorganização societária ou de qualquer outra forma, sejam tais ações 
ou direitos atualmente ou futuramente detidas pela Companhia, bem como quaisquer ações futuras ou emitidas em substituição às Ações, seja na forma dos Artigos 167, 169 e 170 da Lei das Sociedades por 
Ações, seja por força de desmembramentos ou grupamentos das ações, bonificação de ações ou emitidas por uma sucessora da Coremas, seja por consolidação, fusão, permuta de ações, divisão de ações, 
reorganização societária ou sob qualquer outra forma, quer substituam ou não as Ações originalmente alienadas fiduciariamente (os “Direitos das Ações” e, ainda, em conjunto com as Ações, as “Ações Alienadas”); 
(c) todos os lucros, frutos, rendimentos, pagamentos, créditos, remunerações, bonificações ou reembolso de capital, incluindo, sem limitar, todas as preferências e vantagens que forem atribuídas às Ações 
Alienadas, a qualquer título, inclusive lucros, proventos decorrentes do fluxo de dividendos, juros sobre o capital próprio e todos os demais proventos ou valores que de qualquer outra forma tenham sido e/ou que 
venham a ser declarados e ainda não tenham sido recebidos ou distribuídos (sendo todos os bens e direitos referidos neste item (c) doravante denominados, em conjunto, “Direitos Adicionais” e, em conjunto 
com as Ações Alienadas, “Ativos Alienados”); (d) a totalidade dos direitos e créditos, existentes, futuros ou emergentes, decorrentes, direta ou indiretamente, de qualquer alienação e ou transferência, parcial ou 
total, da Coremas (“Evento de Alienação”), incluindo, mas não se limitando, a pagamento de eventuais comissões, earn-out e quaisquer outros recursos advindos de tais eventos de alienação (“Direitos Creditó-
rios de Evento de Alienação”); de todos os direitos sobre a conta vinculada a ser aberta pela Companhia nos termos da Cláusula 4.1 do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos 
(“Conta Vinculada”), presentes e/ou futuros, principais ou acessórios, a qualquer tempo, a serem recebidos, mantidos e depositados na Conta Vinculada, incluindo a totalidade dos Rendimentos da Conta Vincu-
lada (conforme abaixo definido) (“Direitos da Conta Vinculada”); e (e) da totalidade dos investimentos e reinvestimentos que estejam efetivamente vinculados à, e/ou custodiados na, Conta Vinculada, bem como 
os rendimentos deles decorrentes, incluindo, sem limitação, todas as aplicações, investimentos, juros, proventos, ganhos ou outros rendimentos produzidos com tais créditos ou recursos (“Rendimentos da Conta 
Vinculada” e, em conjunto com os Direitos Creditórios de Evento de Alienação e dos Direitos da Conta Vinculada, os “Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente”), em garantia das obrigações assumidas pela 
Coremas no âmbito da Emissão; (iv) a celebração pela Companhia do “Instrumento Particular de Compromisso de Aporte” (“Contrato de Compromisso de Aporte”), por meio do qual os Acionistas e a Companhia 
comprometem-se a fazer com se sejam realizados aportes na Coremas mediante a subscrição de novas ações e aumento do capital social da Coremas, em garantia das obrigações assumidas no âmbito das 
Debêntures e para fins de conclusão do projeto de viabilização para a venda, pela Coremas VII Geração de Energia SPE Ltda. (“Coremas VII”) e pela Coremas VIII Geração de Energia SPE Ltda. (“Coremas VIII” e, 
em conjunto com a Coremas VII, as “SPEs”), sociedades de propósito específico controladas pela Coremas, de energia elétrica à Copel Comercialização S.A., nos termos da Chamada Pública de Energia Elétrica 
nº 01/2020 (“Projeto”)(“Compromisso de Aporte”); (v) a celebração pela Companhia do “Instrumento Particular de Outorga de Direito de Primeira Oferta e Outras Avenças”, por meio do qual, caso a Companhia 
e/ou a Coremas, conforme aplicável, desejem transferir as ações representativas do capital social da Coremas detidas pela Companhia e/ou as ações representativas do capital social das SPEs detidas pela 
Coremas, a Companhia e/ou Coremas, conforme aplicável, deverão primeiro oferecer as suas ações e/ou quotas à XP Vista Management Ltda. (“Direito de Primeira Oferta”), os quais terão o direito de adquiri-las 
de acordo com as condições do referido instrumento (“Contrato de Direito de Primeira Oferta”); (vi) a outorga pela Companhia das procurações no âmbito do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Cessão 
Fiduciária de Direitos e do Contrato de Compromisso de Aporte (“Procurações”), que poderão ser irrevogáveis e irretratáveis, com prazo de validade equivalente à vigência dos referidos contratos, independente-
mente das limitações temporais para outorga de procuração previstas no Artigo 15º, Parágrafo Único do Estatuto Social da Companhia; e (vii) celebração pela Companhia de todos e quaisquer outros contratos e 
documentos relacionados à Emissão de Debêntures, à Escritura de Emissão, à Garantia Fidejussória, à Alienação e Cessão Fiduciária, ao Compromisso de Aporte e ao Direito de Primeira Oferta, e seus respectivos 
instrumentos contratuais, incluindo, mas não se limitando a, atos societários, procurações específicas, aditivos, certificados, declarações, entre outros documentos que se façam necessários ou convenientes. 5. 
Deliberações: Após a leitura e discussão da Ordem do Dia, os Acionistas decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, aprovar: (i) a celebração da Escritura de Emissão entre a Companhia, 
a Vórtx Distribuidora de Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”), na qualidade de representante da comunhão de Debenturistas, a Coremas e os Acionistas, na qualidade de fiadores; (ii) a outorga em favor 
do Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos titulares das Debêntures, da Garantia Fidejussória; (iii) a outorga em favor do Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos titulares das Debên-
tures, da Alienação e Cessão Fiduciária, por meio da celebração do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos entre a Companhia, o Agente Fiduciário e a Coremas; (iv) a celebra-
ção do Contrato de Compromisso de Aporte entre a Companhia, os Acionistas, o Agente Fiduciário, a Coremas e as SPEs; (v) outorga do Direito de Primeira Oferta, por meio da celebração do Contrato de Direito 
de Primeira Oferta, entre a Companhia, a Coremas, a Rio Alto Energia, Empreendimentos e Participações Ltda., na qualidade de quotista das SPEs, as SPEs e a XP Vista Management Ltda.; (vi) a outorga pela 
Companhia das Procurações, que poderão ser irrevogáveis e irretratáveis, com prazo de validade equivalente à vigência dos referidos contratos, independentemente das limitações temporais para outorga de 
procuração previstas no Artigo 15º, Parágrafo Único do Estatuto Social da Companhia; e (vii) celebração pela Companhia de todos e quaisquer outros contratos e documentos relacionados à Emissão de Debên-
tures, à Escritura de Emissão, à Garantia Fidejussória, à Alienação e Cessão Fiduciária, ao Compromisso de Aporte e ao Direito de Primeira Oferta, e seus respectivos instrumentos contratuais, incluindo, mas não 
se limitando a, atos societários, procurações específicas, aditivos, certificados, declarações, entre outros documentos que se façam necessários ou convenientes. 5.1. Os membros da administração da Compa-
nhia foram autorizados a praticar todos os atos que se fizerem necessários à formalização e efetivação das matérias acima aprovadas perante órgãos públicos e terceiros em geral. Ainda, os Acionistas, neste 
ato, ratificam todos os atos já praticados pelos representantes legais da Companhia relacionados às matérias acima aprovadas, inclusive, mas sem limitação, (i) a celebração, pela Companhia, em 29 de outubro 
de 2020, da Escritura de Emissão, do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos, do Contrato de Compromisso de Aporte, e do Contrato de Direito de Primeira Oferta; e (ii) a outorga, 
pela Companhia, em 29 de outubro de 2020, da Garantia Fidejussória, da Alienação e Cessão Fiduciária, do Direito de Primeira Oferta e das Procurações. Encerramento, lavratura e aprovação da ata: Nada 
mais havendo a ser discutido, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes. São Paulo, 04 de novembro de 2020. Mesa: Rafael Sanchez Brandão - Presidente; 
Edmond Chaker Farhat Junior - Secretário. Acionistas: Rafael Sanchez Brandão e Edmond Chaker Farhat Junior. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 04 de novembro de 2020. Rafael 
Sanchez Brandão - Presidente; Edmond Chaker Farhat Junior - Secretário. Jucesp nº 486.828/20-7 em 16/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Vendas de Natal: dicas para 
alavancar os negócios na internet

Mesmo com o movimento de retomada que vem acontecendo no Brasil, as vendas via e-commerce 
seguem em crescimento e, com a chegada do Natal, a tendência é aumentar ainda mais

perfil do seu público-alvo e caprichar 
nas imagens dos produtos para fazer 
o consumidor se sentir o mais próxi-
mo de uma experiência presencial, 
mostrando detalhes, cores, opções de 
tamanho, entre outras informações”, 
explica Nell. 

Outra habilidade importante, se-
gundo o docente Abelman Souza, do 
curso Noções de Contabilidade Para 
Não Contadores, é ter afinidade com 
números. “Mesmo com o suporte 
do escritório de contabilidade, é 
importante conhecer a estrutura do 
Balanço Patrimonial e a Demonstra-
ção do Resultado do Exercício, para 
compreender os impactos dos lucros 
ou prejuízos no caixa e no patrimônio 
da empresa. 

Outro fator importante é compre-
ender os indicadores econômicos e 
financeiros além da elaboração do 
fluxo de caixa e das provisões para 

contingências”, explica Souza. O 
docente Davi Silva, do curso Excel 
- Ferramentas Para Análise, reforça: 
“Apesar de muito funcional, o Excel 
possui recursos muitas vezes desco-
nhecidos para quem não o domina 
como funções avançadas para finan-
ças, estatística, matemática, pesquisa 
e banco de dados”. 

Os interessados em aproveitar este 
bom momento do comércio eletrônico 
podem se inscrever em cursos como 
Marketing: ferramentas, modelos e es-
tratégias para inovação; E-commerce 
do planejamento a execução; Moda 
E-commerce; Excel Ferramentas Para 
Análise; Noções de Contabilidade Para 
Não Contadores, entre outros. Por 
conta do momento atual, eles estão 
sendo realizados virtualmente, com 
carga horária de 24 a 40 horas, e as 
inscrições devem ser feitas pelo site 
(www.sp.senac.br). 

Heber Carvalho (*)     

A pandemia trouxe muitas incerte-
zas em todos os setores. 

Aulas em escolas e universidades 
foram suspensas, empresas migraram 
para o home office. Com a área de con-
cursos públicos não foi diferente: as 
provas foram adiadas ou e até mesmo 
suspensas. Mas, será que concurso 
público ainda vale a pena? Muitos de 
nós, infelizmente, conhecemos alguém 
que tenha sido desligado de suas 
empresas/trabalhos neste período de 
quarentena. 

Os setores mais afetados, de acordo 
com um levantamento realizado pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), foram: comércio, 
construção, alimentação e alojamento. 
Entre os informais, os trabalhadores 
dos serviços domésticos foram os que 

mais sentiram os efeitos. Segundo 
recentes dados divulgados pelo IBGE,  
a taxa de desemprego no país subiu 
e chegou a 14,6% no terceiro trimes-
tre, maior registro na série histórica, 
iniciada em 2012. 

Mesmo diante de toda essa crise 
econômica, os servidores públicos 
foram os menos impactados. Além de 
salários mais altos, um dos grandes 
atrativos das carreiras públicas é a 
estabilidade profissional, o que, em 
tempos de crise, se torna ainda mais 
importante. Em outras palavras, o 
funcionário público, assim que toma 
posse de seu cargo, tem garantia de 
permanência no trabalho. 

Além disso, o Projeto de Lei 3840/20 
veda a demissão de trabalhadores 
que prestem serviços à administração 
pública de forma direta ou indireta 
durante a calamidade pública decor-

rente da pandemia da Covid-19. Por 
isso, SIM, quem deseja entrar para a 
carreira pública deve continuar focado 
nos estudos e ficar atento às provas 
que foram adiadas e os editais que 
ainda seguem vigentes. 

Quando tudo isso passar, a estabili-
dade oferecida pelos cargos públicos 
será um ponto crucial no mercado de 
trabalho e, certamente, a esperança 
para diminuir as taxas de desemprego. 
Uma dica: enquanto a pandemia não 
passa e as provas estão suspensas, 
recomendo que reservem um tempo 
para estudar. 

No YouTube, por exemplo, há horas 
e horas de conteúdo gratuito sobre di-
versas áreas públicas e que preparam 
muito bem qualquer pessoa para os 
concursos que estão por vir. 

(*) - É CEO da Estratégia Concursos. 

Por que continuar estudando para 
concursos públicos?
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