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INSTITUTO TÊNIS
CNPJ/ME nº 05.206.043/0001-41

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Associados do Instituto Tênis, pessoa jurídica de direito privado beneficente,
sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.206.043/0001-41 (“Instituto Tênis”),
convocados para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 27 de Julho de
2021, às 10 horas, na Rua Mari, nº 100, sala 02, Jardim Califórnia, CEP 06409-020,
município de Barueri, estado de São Paulo, a fim de deliberar acerca: (i) da alteração da
denominação social; (ii) da alteração do quadro de associados; (iii) da alteração da
composição do Conselho Administrativo, mediante o recebimento de renúncia e a
eleição de novos membros; (iv) da alteração da forma de representação da Companhia
e da composição da Diretoria Executiva, mediante o recebimento de renúncia e a eleição
de novos membros; (v) da alteração da composição do Conselho Fiscal, mediante o
recebimento de renúncia e a eleição de novos membros; (vi) da criação de comitês,
quais sejam, Comitê Técnico Esportivo, Comitê de Gestão e Comitê de Sustentabilidade
e eleição de seus respectivos membros; e (vii) da reforma e consolidação do Estatuto
Social. Os Associados do Instituto Tênis deverão comparecer na presente Assembleia
Geral para exercer seus respectivos direitos de voto, nos termos do Estatuto Social,
que se encontra à disposição na sede do Instituto Tênis.

Barueri, 16 de Julho de 2021.
 Raphael Ayres Barone - Diretor Executivo

RIO ALTO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. 
CNPJ/ME Nº 38.199.406/0001-18 - NIRE 35.300.55850-2

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de julho de 2021
Data, hora e local: 14 de julho de 2021, às 10:00 horas, por meio de videoconferência, através de link de acesso ao sistema eletrônico e, para todos os fins de direito, na sede da Rio Alto Energias Renová-
veis S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 960, 9º andar, conjunto 91, sala J, Itaim Bibi, CEP 04.534-004. Presença e 
convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente: Sr. Edmond Chaker Farhat Junior; Secretário: Sr. Rafael Sanchez 
Brandão Ordem do dia: Deliberar sobre os termos e condições da primeira emissão de debêntures, em duas séries, sendo a primeira série composta por debêntures conversíveis em ações, e a segunda série 
composta por debêntures simples, não conversíveis em ações, da Companhia (“Emissão”), a qual será objeto de distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de 
janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”, respectivamente), que foi objeto da Reunião do Conselho de Administração Companhia realizada em 25 de junho de 2021 (“RCA 
da Companhia”), bem como demais matérias de interesse da Companhia, de forma a: (i) aprovar as seguintes características apresentadas na RCA da Companhia da Emissão e da Oferta, que serão formali-
zadas nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures, em Duas Séries, sendo a Primeira Série Composta por Debêntures Conversíveis em Ações, e a Segunda Série 
Composta Por Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, para Distribuição Pública Com Esforços Restritos, da Rio Alto Energias Renováveis S.A.” (“Escritura de Emissão”) e atenderão às características 
abaixo descritas, dentre outras: (a) Número da Emissão. As Debêntures (conforme definido abaixo) representam a 1ª (primeira) emissão de debêntures da Companhia. (b) Séries. A Emissão será realizada em 
2 (duas) séries. (c) Valor Total da Emissão. O valor total da Emissão será de R$550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta milhões de reais), na Data de Emissão (conforme definida abaixo), sendo: (i) 
R$549.980.000,00 (quinhentos e quarenta e nove milhões, novecentos e oitenta mil reais) o valor de emissão da primeira série; e (ii) R$20.000,00 (vinte mil reais) o valor de emissão da segunda série. (d) 
Quantidade. Serão emitidas 2.000 (duas mil) Debêntures no total, sendo 1.000 (mil) Debêntures emitidas na primeira série (“Debêntures da Primeira Série”) e 1.000 (mil) Debêntures emitidas na segunda 
série (“Debêntures da Segunda Série” e, quando em conjunto com as Debêntures da Primeira Série, as “Debêntures”). (e) Espécie. As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da 
Lei das Sociedades por Ações. Após a constituição da Garantia Real (nos termos a serem definidos na Escritura de Emissão), as Debêntures serão automaticamente convoladas para a espécie com garantia 
real, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações. A Emissora, o agente fiduciário e os Fiadores (conforme definido abaixo) deverão celebrar aditamento à Escritura de Emissão para formalizar a 
convolação das Debêntures para a espécie com garantia real. (f) Forma e Comprovação de Titularidade. As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas ou certi-
ficados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato de conta de depósito emitido pelo Escriturador e, adicionalmente, com relação às Debêntures que 
estiverem custodiadas eletronicamente na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 (“B3”), conforme o caso, será expedido por esta extrato em nome do Debenturista, que servirá como comprovante de ti-
tularidade de tais Debêntures. (g) Conversibilidade. As Debêntures da Primeira Série serão conversíveis em ações de emissão da Companhia e/ou quaisquer valores mobiliários, direitos ou títulos de qualquer 
espécie conversíveis em ações de emissão da Companhia, ainda que decorrentes de, exemplificativamente, desdobramentos, bonificações, frutos, grupamentos ou formação de units (“Ações”), nos termos do 
artigo 57 da Lei das Sociedades por Ações. As Debêntures da Segunda Série não serão conversíveis em Ações. (h) Valor Nominal Unitário. Na Data de Emissão, as Debêntures da Primeira Série terão valor 
nominal unitário de R$549.980,00 (quinhentos e quarenta e nove mil e novecentos e oitenta reais) (“Valor Nominal Unitário da Primeira Série”) e as Debêntures da Segunda Série terão valor nominal unitário 
de R$20,00 (vinte reais) (“Valor Nominal Unitário da Segunda Série”). (i) Data de Emissão. Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 15 de julho de 2021 (“Data de Emissão”). (j) 
Data de Vencimento. Ressalvadas as hipóteses de (i) Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures da Primeira Série (conforme definido abaixo) e/ou resgate antecipado das Debêntures da Segunda Série 
objeto de Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures da Segunda Série (conforme definido abaixo), (ii) Resgate Antecipado Obrigatório - Prazo Inicial (conforme definido abaixo) e/ou Resgate Antecipado 
Obrigatório - Tail (conforme definido abaixo), (iii) Resgate Antecipado Obrigatório - Violações de Evento de Liquidez (conforme definido abaixo), (iv) ocorrência de um Evento de Liquidez (conforme definido na 
Escritura de Emissão) seguido do exercício do direito de Conversão (no caso das Debêntures da Primeira Série) e (v) vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos 
na Escritura de Emissão, o vencimento das Debêntures da Primeira Série ocorrerá em 15 de julho de 2024 (“Data de Vencimento da Primeira Série”) e o vencimento das Debêntures da Segunda Série ocorrerá 
em 15 de julho de 2027 (“Data de Vencimento da Segunda Série” e, em conjunto com a Data de Vencimento da Primeira Série”, as “Datas de Vencimento”). (k) Colocação e Plano de Distribuição. As Debên-
tures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, sob o regime de melhores esforços 
de colocação para a totalidade das Debêntures objeto da Emissão. O plano de distribuição seguirá o procedimento descrito na Instrução CVM 476. (l) Forma de Subscrição e Integralização e Prazo de Integra-
lização. As Debêntures serão subscritas, a qualquer momento, a partir da data de início da distribuição, conforme informada na comunicação de início da Oferta Restrita, nos termos do artigo 7º-A da Instrução 
CVM 476, durante o prazo de colocação das Debêntures previsto no artigo 8º-A, da Instrução CVM 476, sendo que as Debêntures serão integralizadas à vista em moeda corrente nacional, no ato da subscrição 
de acordo com as normas de liquidação e procedimentos estabelecidos pela B3. O preço de integralização de cada uma das Debêntures será (i) para as Debêntures integralizadas na primeira data de integra-
lização, o respectivo Valor Nominal Unitário, e (ii) para as Debêntures integralizadas em data diversa e posterior à primeira data de integralização, o Valor Nominal Atualizado das Debêntures acrescido da 
Remuneração, calculada pro rata temporis a partir da Data de Início da Rentabilidade (conforme definido na Escritura de Emissão) até a data de sua efetiva integralização. (m) Garantia Fidejussória e Solida-
riedade Passiva. O Sr. Edmond Chaker Farhat Junior (CPF/ME nº 255.935.868-96) (“Edmond”) e o Sr. Rafael Sanchez Brandão (CPF/ME nº 298.388.818-56) (“Rafael” e, em conjunto com Edmond, os “Fiado-
res”), em caráter irrevogável e irretratável, obrigar-se-ão, na qualidade de fiadores, devedores solidários entre si e com a Emissora, e principais pagadores, pelo cumprimento de todas as obrigações assumi-
das pela Companhia na Escritura de Emissão, incluindo, sem limitação, toda e qualquer obrigação pecuniária nela estipulada, principal ou acessória (“Fiança”). A Fiança será formalizada no âmbito da Escri-
tura de Emissão. Sem prejuízo da garantia fidejussória constituída por meio da Fiança, os Fiadores, de forma irrevogável e irretratável, renunciarão expressamente aos benefícios previstos nos termos dos 
artigos 333 (parágrafo único), 364, 366, 368, 371, 827, 829, 830, 834, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil e dos artigos 130 e 794 do Código de Processo Civil. A Fiança permanecerá válida e eficaz desde a 
Data de Emissão até que os titulares das Debêntures (“Debenturistas”) recebam a totalidade das importâncias que lhes forem devidas nos termos da Escritura de Emissão. Os Fiadores declararão, para os 
fins da legislação em vigor, que têm conhecimento de todos os termos e condições da Escritura de Emissão e do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações (conforme definido abaixo), incluindo, sem limitação, 
das garantias, declarações e eventos de vencimento antecipado lá estabelecidos. (n) Garantia Real. Em garantia às obrigações assumidas na Escritura de Emissão, será celebrado o “Contrato de Alienação 
Fiduciária de Ações e Direitos Relacionados às Ações” (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações”), por meio do qual deverá ser constituída a alienação fiduciária (“Alienação Fiduciária”), nos termos do 
Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, sobre (“Garantia Real” e, em conjunto com a Fiança, “Garantias”): (i) Ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Fiadores (“Ações Iniciais”), 
representativas de 65% (sessenta e cinco por cento) do capital social total e votante da Companhia (“Percentual Mínimo”); (ii) Ações adicionais de emissão da Companhia que os Fiadores venham a subs-
crever ou adquirir no futuro, conforme necessário para manter, no mínimo, o Percentual Mínimo (“Ações Adicionais” e, em conjunto com as Ações Iniciais, as “Ações Alienadas”); e (iii) todos os direitos eco-
nômicos inerentes às Ações Alienadas, presentes e futuros, inclusive direitos creditórios decorrentes do pagamento de lucros, juros sobre capital próprio, dividendos, amortizações, reembolsos, resgates, bo-
nificações e/ou quaisquer outros frutos ou rendimentos, a qualquer título, relativos às Ações Alienadas. (o) Pagamento do Valor Nominal Atualizado. Sem prejuízo de pagamentos em decorrência de (i) Resga-
te Antecipado Facultativo das Debêntures da Primeira Série e/ou resgate antecipado das Debêntures da Segunda Série objeto de Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures da Segunda Série, (ii) Resgate 
Antecipado Obrigatório - Prazo Inicial e/ou Resgate Antecipado Obrigatório - Tail e/ou Resgate Antecipado Obrigatório - Violações de Evento de Liquidez, (iii) ocorrência de um Evento de Liquidez seguido do 
exercício do direito de Conversão (no caso das Debêntures da Primeira Série) e (iv) vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, (a) o 
Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Primeira Série será integralmente pago, em uma única parcela, na Data de Vencimento da Primeira Série; e (b) o Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Se-
gunda Série será integralmente pago, em uma única parcela, na Data de Vencimento da Segunda Série. (p) Atualização Monetária. O Valor Nominal Unitário das Debêntures ou o saldo do Valor Nominal Unitá-
rio das Debêntures, conforme o caso, será atualizado monetariamente (“Atualização Monetária”) pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”) apurado e divulgado 
mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (“IBGE”), desde a Data de Início da Rentabilidade (conforme definido na Escritura de Emissão) (inclusive) até a data de seu efetivo pa-
gamento (exclusive), sendo o produto da Atualização Monetária incorporado automaticamente ao Valor Nominal Unitário das Debêntures (“Valor Nominal Atualizado”), segundo a fórmula prevista na Escritura 
de Emissão. (q) Juros Remuneratórios das Debêntures. Sobre o Valor Nominal Atualizado das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a 7,00% (sete por cento) ao ano, base 252 (duzentos 
e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculado de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos (“Remuneração”). A Remuneração utilizará base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias 
Úteis e será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Atualizado das Debêntures desde a Data de Início da Rentabilidade 
(conforme definido na Escritura de Emissão) (inclusive) até a data de seu efetivo pagamento (exclusive). O cálculo da Remuneração das Debêntures obedecerá a fórmula prevista na Escritura de Emissão. (r) 
Pagamento da Remuneração. Exceto conforme previsto na Escritura de Emissão, (i) a Remuneração das Debêntures da Primeira Série será devida na Data de Vencimento da Primeira Série; e (ii) a Remunera-
ção das Debêntures da Segunda Série será devida na Data de Vencimento da Segunda Série. (s) Repactuação Programada. Não haverá repactuação programada das Debêntures. (t) Resgate Antecipado Fa-
cultativo Total das Debêntures da Primeira Série. A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a partir da Data de Emissão, optar por realizar o resgate antecipado facultativo total das Debêntures da Primei-
ra Série (“Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures da Primeira Série”). Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures da Primeira Série, o valor devido pela Companhia será equivalen-
te ao somatório (i) do Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Primeira Série na data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures da Primeira Série (“Valor Nominal Atualizado de Resgate 
Antecipado Facultativo”); (ii) da Remuneração e demais encargos devidos e não pagos até a data do Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures da Primeira Série, calculado pro rata temporis desde a Data 
de Início da Rentabilidade (conforme definido na Escritura de Emissão) até a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures da Primeira Série, incidente sobre o Valor Nominal Atualizado das 
Debêntures da Primeira Série; e (iii) do Prêmio de Resgate Antecipado Facultativo (conforme definido na Escritura de Emissão). As Debêntures resgatadas pela Companhia, conforme previsto neste item, serão 
obrigatoriamente canceladas. Não será admitido o resgate antecipado facultativo parcial das Debêntures da Primeira Série. As demais informações acerca do Resgate Antecipado Facultativo Total das Debên-
tures da Primeira Série serão dispostas na Escritura de Emissão. (u) Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures da Segunda Série e Amortização Extraordinária Facultativa. A Companhia não poderá, 
voluntariamente, realizar o resgate antecipado das Debêntures da Segunda Série ou a amortização extraordinária das Debêntures. (v) Resgate Antecipado Obrigatório. A Companhia deverá realizar o resgate 
antecipado da totalidade (sendo vedado o resgate parcial) das Debêntures da respectiva série, nos seguintes casos: (1) Resgate Antecipado Obrigatório - Evento de Liquidez Ocorrido Previamente ao Venci-
mento das Debêntures da Primeira Série. Caso (a) ocorra um Evento de Liquidez (conforme definido na Escritura de Emissão) enquanto houver Debêntures em Circulação da Primeira Série (conforme definido 
na Escritura de Emissão) e, cumulativamente, (b) os Debenturistas da Primeira Série tenham aprovado em Assembleia Geral de Debenturistas o exercício do direito de Conversão, a Companhia deverá, na Data 
de Fechamento do Evento de Liquidez (conforme definido na Escritura de Emissão), realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures da Segunda Série, mediante o pagamento do Valor Nominal 
Atualizado das Debêntures da Segunda Série e da Remuneração incorrida em relação às Debêntures da Segunda Série, calculada desde a Data de Início da Rentabilidade (conforme definido na Escritura de 
Emissão) até a data do efetivo pagamento do preço de resgate das Debêntures da Segunda Série, e dos demais valores devidos nos termos da Escritura de Emissão (“Resgate Antecipado Obrigatório - Prazo 
Inicial”). (2) Resgate Antecipado Obrigatório - Tail. Caso (a) ocorra um Evento de Liquidez (conforme definido na Escritura de Emissão) enquanto (i) houver Debêntures em Circulação da Segunda Série (con-
forme definido na Escritura de Emissão) e (ii) não houver Debêntures em Circulação da Primeira Série e, cumulativamente, (b) ocorra o exercício, por quaisquer dos Debenturistas da Segunda Série de 1 (um) 
ou mais Bônus de Subscrição (conforme definido abaixo) nos termos da Escritura de Emissão e observado ainda o disposto na Escritura de Emissão, a Companhia deverá realizar o resgate antecipado da to-
talidade das Debêntures da Segunda Série na Data de Fechamento do respectivo Evento de Liquidez (conforme definido na Escritura de Emissão), mediante pagamento aos Debenturistas da Segunda Série do 
Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Segunda Série, da Remuneração incorrida até a data do efetivo pagamento do resgate antecipado das Debêntures da Segunda Série e dos demais valores devidos 
nos termos da Escritura de Emissão (“Resgate Antecipado Obrigatório - Tail”). (3) Resgate Antecipado Obrigatório - Violações de Evento de Liquidez. Sem prejuízo da obrigação da Companhia e dos Fiadores 
em realizar o pagamento (1) da Multa - Evento de Liquidez Competidor (conforme definido na Escritura de Emissão), (2) da Multa - Restrição de Oferta Pública em Controladas (conforme definido na Escritura 
de Emissão) e/ou (3) da Multa - Descumprimento do Evento de Liquidez (conforme definido na Escritura de Emissão), conforme aplicável, caso a qualquer momento a Companhia e/ou os Fiadores descumpram 
(i) a Obrigação de Não Concorrência (conforme definido na Escritura de Emissão) e, cumulativamente, realizem um Evento de Liquidez de um Competidor (ou qualquer Afiliada de tal Competidor) e/ou a Res-
trição de Oferta Pública em Controladas (conforme definido na Escritura de Emissão) ou, ainda, (ii) qualquer das obrigações relativas à Conversão e/ou aos Bônus de Subscrição (conforme definido na Escri-
tura de Emissão), conforme previstas na Escritura de Emissão, a Companhia deverá realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures na Data de Fechamento (conforme definido na Escritura de 
Emissão) do respectivo Evento de Liquidez (conforme definido na Escritura de Emissão) (i) que resultou no descumprimento da Obrigação de Não Concorrência (conforme definido na Escritura de Emissão) e/
ou da Restrição de Oferta Pública em Controladas (conforme definido na Escritura de Emissão) ou, ainda, (ii) com relação ao qual se apurou o descumprimento de qualquer das obrigações relativas à Conver-
são ou aos Bônus de Subscrição, mediante pagamento aos Debenturistas do Valor Nominal Atualizado das Debêntures, acrescido da Remuneração incorrida até a data do efetivo pagamento do resgate ante-
cipado das Debêntures e dos demais valores devidos nos termos desta Escritura de Emissão (“Resgate Antecipado Obrigatório - Violações de Evento de Liquidez”). (w) Oferta de Resgate Antecipado das De-
bêntures da Segunda Série. A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a partir da Data de Emissão, optar por realizar oferta de resgate antecipado para a totalidade (e não menos que a totalidade) das 
Debêntures da Segunda Série, sendo assegurada a todos os Debenturistas da Segunda Série igualdade de condições para aceitar o resgate das Debêntures da Segunda Série por eles detidas (“Oferta de 
Resgate Antecipado das Debêntures da Segunda Série”). A Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures da Segunda Série será operacionalizada na forma prevista na Escritura de Emissão. O valor a ser pago 
aos Debenturistas da Segunda Série será equivalente (i) ao Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Segunda Série, acrescido (ii) da Remuneração e demais encargos devidos e não pagos até a data da 
Oferta de Resgate das Debêntures da Segunda Série, calculado pro rata temporis desde a Data de Início da Rentabilidade (conforme definido na Escritura de Emissão) até a data do efetivo resgate das Debên-
tures da Segunda Série objeto da Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures da Segunda Série, incidente sobre o Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Segunda Série; e (iii) do prêmio de resgate 
indicado na comunicação de Oferta de Resgate Antecipado. Caso seja concretizada a Oferta de Resgate das Debêntures da Segunda Série, a totalidade das Debêntures da Segunda Série será resgatada ante-
cipadamente, sendo tais Debêntures da Segunda Série obrigatoriamente canceladas pela Companhia. (x) Aquisição Facultativa. A Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures, observado o 
disposto no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, a Instrução da CVM n° 620, de 17 de março de 2020 e as demais regras expedidas pela CVM, devendo tal fato, se assim exigido pelas 
disposições legais e regulamentares aplicáveis, constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Emissora. As Debêntures adquiridas pela Emissora poderão, a critério da Emissora, 
ser canceladas, permanecer na tesouraria da Emissora ou ser novamente colocadas no mercado, observadas as restrições impostas pela Instrução CVM 476. (y) Conversão das Debêntures da Primeira Série 
em Ações da Companhia. Mediante a ocorrência de um Evento de Liquidez (conforme definido na Escritura de Emissão) (i) relacionado à Companhia; ou (ii) relacionado a uma de suas Controladas (no caso 
deste item (ii), exceto se uma Oferta Pública (conforme definido na Escritura de Emissão)) enquanto houver Debêntures em Circulação da Primeira Série, os Debenturistas da Primeira Série poderão, a seu 
exclusivo critério, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, converter a totalidade (e não menos que a totalidade) das Debêntures da Primeira Série em Ações (“Conversão”). A Conversão será 
realizada na Data de Fechamento do Evento de Liquidez ou em outra data acordada de comum acordo entre os Debenturistas e a Companhia em razão de questões legais, regulatórias ou operacionais envol-
vidas no Evento de Liquidez nos termos da Escritura de Emissão (“Data de Conversão”). A Conversão implicará, automaticamente, no cancelamento das Debêntures da Primeira Série. (z) Razão de Conversão. 
Para fins da Conversão, a soma do Valor Nominal Unitário da totalidade das Debêntures da Primeira Série detidas pelos Debenturistas será convertida, na Data de Conversão, em uma quantidade de Ações 
que, na Data de Conversão, porém imediatamente antes do efetivo Fechamento do Evento de Liquidez (conforme definido na Escritura de Emissão), corresponda ao maior valor entre (“Ações Decorrentes da 
Conversão”): I. Caso o Evento de Liquidez (conforme definido na Escritura de Emissão) seja relacionado à Companhia: (a) a quantidade de Ações que represente 25% (vinte e cinco por cento) de participação 
no capital social total da Companhia; e (b) a quantidade de Ações necessária para que, na Data de Conversão, porém imediatamente antes do efetivo Fechamento do Evento de Liquidez, o Valor de Mercado 
(conforme definido na Escritura de Emissão) das referidas Ações recebidas pelos Debenturistas seja igual à soma (i) do Valor Nominal Unitário da totalidade das Debêntures da Primeira Série detidas pelos 
Debenturistas e (ii) do ganho financeiro indicado na tabela abaixo em uma determinada Data de Conversão (“Ganho Mínimo - Conversão”), conforme aplicável. Data de Conversão - Ganho Mínimo – Con-
versão: Caso a Data de Conversão ocorra entre a Data de Emissão (inclusive) e 15 de julho de 2022 (exclusive). - R$27.500,000,00 (vinte e sete milhões e quinhentos mil reais).; Caso a Data de Conversão 
ocorra entre o 15 de julho de 2022 (inclusive) até o 15 de julho de 2023 (exclusive). - R$55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais).; Caso a Data de Conversão ocorra entre o 15 de julho de 2023 
(inclusive) até a Data de Vencimento das Debêntures da Primeira Série (inclusive). - R$82.500.00,00 (oitenta e dois milhões e quinhentos mil reais). II. Caso o Evento de Liquidez (conforme definido na Escri-
tura de Emissão) seja relacionado à um Controlada da Companhia (exceto se tal Evento de Liquidez for uma Oferta Pública): a quantidade de Ações calculada segundo a fórmula prevista abaixo, a ser atribu-
ída aos Debenturistas da Primeira Série na Data de Conversão:

Ações Decorrentes da Conversão = (Valor do Evento de Liquidez – Controlada) ÷ (Valor de Avaliação por Ação da Emissora)
“Valor do Evento de Liquidez - Controlada” significa, conforme apurado na Data de Conversão ou na Data de Subscrição, conforme o caso, porém imediatamente antes do efetivo Fechamento do Evento 
de Liquidez em questão relativo a uma Controlada da Companhia (que não uma Oferta Pública), o maior valor entre: (i) o Valor de Mercado de 25% (vinte e cinco por cento) da totalidade dos Direitos de 
Participação (conforme definido na Escritura de Emissão) de emissão ou relativos à Controlada sujeita ao Evento de Liquidez; e (ii) o somatório (x) do Valor Nominal Unitário da totalidade das Debêntures da 
Primeira Série, na Data de Emissão, e (y) (1) do Ganho Mínimo - Conversão ou (2) do Ganho Mínimo - Subscrição, conforme o caso. “Valor de Avaliação por Ação da Emissora” significa o valor econômico 
de cada Ação (conforme definido na Escritura de Emissão) apurado por meio do método de fluxo de caixa descontado, conforme Laudo de Avaliação (conforme definido na Escritura de Emissão) da Emissora 
preparado pelo Avaliador (conforme definido na Escritura de Emissão), sendo considerado para fins de referido laudo como se já tivesse ocorrido o Fechamento do Evento de Liquidez da Controlada. Para fins 
de determinação do Valor de Avaliação por Ação da Emissora deverá ser considerado o ponto médio da faixa indicativa apurada pelo Avaliador no Laudo de Avaliação. As Ações Decorrentes da Conversão terão 
as mesmas características e condições e gozarão dos mesmos direitos e vantagens atribuídos às demais Ações da Emissora, nos termos de seu Estatuto Social, bem como a quaisquer direitos deliberados 
em atos societários da Emissora a partir da Data de Conversão, inclusive no que se refere ao direito ao recebimento de dividendos e juros sobre o capital próprio que vierem a ser declarados pela Emissora a 
partir da Data de Conversão, de forma que não haja distinção entre as Ações Decorrentes da Conversão e as demais Ações de emissão da Emissora. (aa) Bônus de Subscrição - Segunda Série. Exclusivamente 
como benefício para os subscritores das Debêntures da Segunda Série, a Emissora emitirá 1 (um) bônus de subscrição para cada Debênture subscrita pelos titulares de Debêntures da Segunda Série (“Bônus 
de Subscrição”). Cada Bônus de Subscrição (a) é indissociável das Debêntures da Segunda Série, de forma que o titular de Bônus de Subscrição somente poderá exercê-los na mesma quantidade que detiver 
de Debêntures da Segunda Série; e (b) confere ao seu titular o direito de, caso ocorra um Evento de Liquidez (i) relacionado à Companhia ou (ii) relacionado a uma de suas Controladas (no caso deste item (ii), 
exceto se uma Oferta Pública) entre (1) a Data de Vencimento da Primeira Série (inclusive) ou a data do vencimento antecipado das Debêntures da Primeira Série ou a data em que tenha ocorrido o Resgate 
Antecipado Facultativo das Debêntures da Primeira Série, e (2) a Data de Vencimento da Segunda Série (inclusive) ou a data em que tenha ocorrido o resgate da totalidade das Debêntures da Segunda Série 
objeto de Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures da Segunda Série, observado o disposto na Escritura de Emissão, subscrever, na Data de Fechamento do Evento de Liquidez ou em outra data acordada 
em comum acordo entre os titulares dos Bônus de Subscrição e a Companhia em razão de questões legais, regulatórias ou operacionais envolvidas no Evento de Liquidez, nos termos da Escritura de Emissão 
(“Direito de Subscrição”), uma quantidade de Ações, que, na mesma Data de Fechamento do Evento de Liquidez e imediatamente após o exercício do Bônus de Subscrição, porém imediatamente antes do 
efetivo Fechamento do Evento de Liquidez (as “Ações Decorrentes da Subscrição”), corresponda: I. Caso o Evento de Liquidez seja relacionado à Companhia: o maior valor entre: (a) a quantidade de Ações 
que, imediatamente após o exercício dos Bônus de Subscrição, represente 25% (vinte e cinco por cento) de participação no capital social total da Companhia (considerando o eventual exercício da totalidade 
dos Bônus de Subscrição); e (b) a quantidade de Ações necessária para que, na Data de Fechamento do Evento de Liquidez e imediatamente após o exercício do Bônus de Subscrição, porém imediatamente 
antes do efetivo Fechamento do Evento de Liquidez (“Data de Subscrição”), o Valor de Mercado da totalidade das Ações subscritas pelos Debenturistas em decorrência do exercício dos Bônus de Subscrição 
seja igual à soma (i) do Valor Nominal Unitário da totalidade das Debêntures da Primeira Série, na Data de Emissão, e (ii) do ganho financeiro indicado na tabela abaixo na Data de Aquisição (“Ganho Mínimo 
- Aquisição”), conforme aplicável na Escritura de Emissão: Data de Subscrição - Ganho Mínimo – Subscrição (considerando o eventual exercício da totalidade dos Bônus de Subscrição): Caso a Data 
de Subscrição (inclusive) ocorra entre a Data de Emissão e 15 de julho de 2022 (exclusive). - R$27.500,000,00 (vinte e sete milhões e quinhentos mil reais).; Caso a Data de Subscrição ocorra entre o 15 de 
julho de 2022 (inclusive) até o 15 de julho de 2023 (exclusive). - R$55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais).; Caso a Data de Subscrição ocorra entre o 15 de julho de 2023 (inclusive) até a Data 
de Vencimento das Debêntures da Primeira Série (inclusive). - R$82.500.00,00 (oitenta e dois milhões e quinhentos mil reais). II. Caso o Evento de Liquidez (conforme definido na Escritura de Emissão) seja 
relacionado à um Controlada da Companhia (exceto se tal Evento de Liquidez for uma Oferta Pública): a quantidade de Ações calculada segundo a fórmula prevista abaixo, a ser subscrita pelos titulares dos 
Bônus de Subscrição na Data de Subscrição: 

Ações Decorrentes da Subscrição = (Valor do Evento de Liquidez - Controlada) ÷ (Valor de Avaliação por Ação da Emissora)
As Ações Decorrentes da Subscrição terão as mesmas características e condições e gozarão dos mesmos direitos e vantagens atribuídos às demais Ações da Emissora, nos termos de seu Estatuto Social, 
bem como a quaisquer direitos deliberados em atos societários da Emissora a partir da Data de Subscrição, inclusive no que se refere ao direito ao recebimento de dividendos e juros sobre o capital próprio 
que vierem a ser declarados pela Emissora a partir da Data de Subscrição, de forma que não haja distinção entre as Ações Decorrentes da Subscrição e as demais Ações de emissão da Emissora. (bb) 
Direito ao Recebimento dos Pagamentos. Fará jus ao recebimento de qualquer valor devido aos Debenturistas nos termos da Escritura de Emissão aquele que for Debenturista no encerramento do Dia Útil 
imediatamente anterior à respectiva data de pagamento. (cc) Destinação dos Recursos. Os recursos líquidos (ou seja, descontados de custos e despesas relacionados à Emissão) obtidos pela Companhia 
com a Emissão serão integralmente utilizados pela Companhia, diretamente ou por meio de suas Controladas, para (i) execução e construção de projetos de geração de energia solar (“Projetos”) e (ii) custos 
e despesas associados aos referidos Projetos. (dd) Depósito para Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica. As Debêntures serão depositadas para: (i) distribuição pública no mercado primário por meio 
do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; (ii) negociação, observadas as restrições dispostas na 
Escritura de Emissão, no mercado secundário por meio do CETIP 21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente por meio da B3; 
e (iii) custódia eletrônica na B3. (ee) Vencimento Antecipado. Observado o disposto na Escritura de Emissão, as Debêntures e todas as obrigações constantes da Escritura de Emissão serão ou poderão ser 
consideradas antecipadamente vencidas, conforme o caso, tornando-se imediatamente exigível da Emissora o pagamento do Valor Nominal Atualizado e demais valores previstos na Escritura de Emissão, na 
ocorrência das hipóteses descritas na Escritura de Emissão, respeitados os prazos de cura conforme aplicável (“Eventos de Vencimento Antecipado”). (ff) Demais Condições. As demais condições da Emissão 
que não foram expressamente elencadas na presente ata serão estabelecidas na Escritura de Emissão. (ii) retificar e ratificar a contratação do Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. e do Banco 
Modal S.A. como coordenadores da Oferta Restrita (“Coordenadores”), e de afiliadas dos Coordenadores que poderão ser contratadas para a estruturação das Debêntures e da Emissão, bem como dos demais 
prestadores de serviços relativos à Emissão e à Oferta Restrita, tais como o banco liquidante, o escriturador, a B3, o agente fiduciário, o banco depositário e os assessores legais, dentre outros, podendo, 
inclusive, negociar e fixar o preço e as condições para a respectiva contratação dos serviços, bem como assinar os respectivos instrumentos de contratação e eventuais alterações em aditamentos, incluindo, 
mas não se limitando, ao “Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, Sob Regime de Melhores Esforços de Colocação, da Primeira Emissão de Debêntures, em Duas 
Séries, Sendo a Primeira Série Composta por Debêntures Conversíveis em Ações, e a Segunda Série Composta por Debêntures Simples, Não Conversíveis Em Ações, da Rio Alto Energias Renováveis S.A.”, 
firmado em 30 de junho de 2021 entre a Companhia e os coordenadores da Oferta (“Contrato de Distribuição”); (iii) aprovar a emissão, pela Companhia, de 1.000 (mil) Bônus de Subscrição como benefício 
para os subscritores das Debêntures da Segunda Série. A Companhia emitirá 1 (um) Bônus de Subscrição para cada Debênture subscrita pelos titulares de Debêntures da Segunda Série nos termos e condições 
descritos no item (aa) acima e na Escritura de Emissão; (iv) ratificar todos os demais termos e condições deliberados na RCA da Companhia não expressamente retificados nos termos dos itens (i) e (ii) 
anteriores; e (v) autorizar a administração da Companhia, bem como quaisquer de seus representantes legais, a tomar todas e quaisquer medidas e celebrar todos os documentos e aditamentos necessários à 
efetivação das deliberações consubstanciadas nesta Reunião do Conselho de Administração, incluindo, mas não se limitando a, celebração de todos os documentos e aditamentos necessários à concretização 
da Emissão e o registro da Escritura de Emissão, bem como contratação de prestadores de serviço no âmbito da Emissão Deliberações: Instalada a Reunião do Conselho de Administração, foram tomadas as 
seguintes deliberações, sem quaisquer restrições, aprovadas eletronicamente pelo acionista titular da totalidade das ações representativas do capital social da Companhia: (i) Aprovação das características 
da Emissão e a celebração da Escritura de Emissão. (ii) Aprovação da contratação dos Coordenadores para coordenar a Oferta Restrita, de afiliadas dos Coordenadores, as quais poderão ser contratadas 
para a estruturação das Debêntures e da Emissão, bem como dos demais prestadores de serviços relativos à Emissão e à Oferta Restrita, incluindo a celebração dos respectivos instrumentos de contratação 
e eventuais alterações em aditamentos, incluindo, mas não se limitando, ao Contrato de Distribuição. (iii) Aprovação da emissão do Bônus de Subscrição. (iv) Ratificar todos os demais termos e condições 
deliberados na RCA da Companhia não expressamente retificados nos termos dos itens (i) e (ii) da Ordem do Dia. (v) Autorizar a administração da Companhia, bem como quaisquer de seus representantes 
legais, a tomar todas e quaisquer medidas e celebrar todos os documentos e aditamentos necessários à efetivação das deliberações consubstanciadas nesta Reunião do Conselho de Administração, incluindo, 
mas não se limitando a, celebração de todos os documentos e aditamentos necessários à concretização da Emissão e o registro da Escritura de Emissão, bem como contratação de prestadores de serviço 
no âmbito da Emissão. Encerramento: Não havendo nada mais a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida, conferida, e aprovada por todos, segue assinada. Assinaturas: 
Presidente: Sr. Edmond Chaker Farhat Junior; e Secretário: Sr. Rafael Sanchez Brandão. Membros do Conselho de Administração Presentes: Sr. Edmond Chaker Farhat Junior, Sr. Rafael Sanchez Brandão, Sra. 
Marianne Albers, Sra. Patricia Muratori Calfat, Sr. Giovanna Theresa Martini Mazetto Gallo e Sr. Celso Franscisco Pinto Junior. Os participantes reconhecem e concordam que a Companhia adotou o sistema e 
tecnologia acessíveis para que todos pudessem participar e votar a distância. As assinaturas foram realizadas por meio de certificado digital e operacionalizadas por meio da plataforma CertiSign, de acordo 
com a IN DREI nº 79/2020. Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 14 de julho de 2021. Edmond Chaker Farhat Junior - Presidente; Rafael Sanchez 
Brandão - Secretário. Processo em andamento realizado na Jucesp sob protocolo nº 0.624.838/21-3 em 14/07/2021.

Sara18 Administração de
Bens Próprios Ltda Unipessoal

CNPJ 19.244.639/0001-40 - NIRE Nº 35.228.029.600
Instrumento de Deliberação, Realizado em 13 de Julho de 2021.

Adriana Jardinovsky Chaim, brasileira, nascida em 14/01/1988, casada, empresária, RG
nº 44.353.267-9 SSP/SP e CPF/MF nº 339.843.988-83, residente e domiciliada em São
Paulo, na Rua Conselheiro Brotero, 906, apartamento 111, CEP: 01232-010. Única sócia
componente da sociedade empresária limitada, que gira sob a denominação social de
“Sara18 Administração de Bens Próprios Ltda Unipessoal”, inscrita no CNPJ sob nº
19.244.639/0001-40, estabelecida em São Paulo/SP, na Alameda Eduardo Prado, nº
351, Apartamento 71, Campos Elíseos, CEP: 01218-012, com seu contrato de consti-
tuição arquivado na JUCESP sob NIRE nº 35.228.029.600, em sessão de 12/11/2013.
Deliberações. A sócia delibera, sem quaisquer reservas, ressalvas ou restrições: 1)
Tendo em vista, que o atual valor do capital social é excessivo em relação ao objeto
da sociedade, a sócia resolve, com fulcro no artigo 1.082, II, do Código Civil de 2002,
reduzir o valor do capital social de R$ 1.053.586,00 para R$ 103.586,00. 2) Conse-
quentemente, o cancelamento de 950.000 quotas, no valor de R$ 1,00 cada uma,
totalizando o valor de R$ 950.000,00 a ser restituído à sócia Sra. Adriana Jardinovsky
Chaim, já qualificada. São Paulo, 13 de julho de 2021. Adriana Jardinovsky Chaim.

De acordo com um 
levantamento reali-
zado pela Kaspersky, 

só em 2020 o aumento foi de 
330%, representando mais 
de 370 milhões de tentati-
vas de invasões a sistemas 
corporativos.

E, diante desse cenário, 
o profissional de cibersegu-
rança passou a valer ouro 
para as organizações, que 
estão investindo cada vez 
mais em tecnologia preventi-
va para esse tipo de situação.

“A presença desse profis-
sional se torna indispensável 
para evitar exposição das 
empresas aos golpes. Além 
disso, são eles os respon-
sáveis por gerenciar todas 
as soluções voltadas para 
cibersegurança”, pontua 
Gustavo Duani, da Claranet 
Technology, multinacional 
de tecnologia, com foco em 
serviços gerenciados de 
cloud computing. 

Segundo a Associação 
Brasileira das Empresas de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação (Brasscom), 
a expectativa é que o Brasil 
tenha demanda para mais 
de 420 mil profissionais de 
TI até 2024. Em meio à falta 
de mão de obra qualificada 
nesse mercado, Duani dá 
algumas dicas de como se 
tornar um profissional de 
cibersegurança. Confira! 
 1) Busque certificação: 

ter um diploma é im-

O profissional de cibersegurança passou a valer 
ouro para as organizações.

A Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD), que pas-
sou a valer em setembro de 
2020, trouxe a necessidade 
de readequação das em-
presas aos procedimentos 
de coleta e tratamento 
de dados pessoais. Além 
disso, no próximo mês, a 
partir de 1º de agosto, as 
penalidades administra-
tivas entrarão em vigor e 
poderão ser aplicadas nos 
casos de descumprimento 
da norma, principalmente 
as que forem resultantes de 
vazamento de dados.

De acordo com Daniel 
Bijos Faidiga, sócio da LBZ 
Advocacia, a aplicação de 
sanções administrativas 
não impede que as infra-
ções à legislação sejam 
objeto de condenações 
judiciais. “Já existem de-
cisões nas esferas traba-
lhistas, cíveis e consume-
ristas responsabilizando 
empresas por vazamentos 
de dados. Atualmente, a 
Justiça brasileira tem cerca 
de 600 decisões judiciais 
baseadas na LGPD, dentre 
um período de menos de 
um ano de vigência da lei. 

Atualmente, a Justiça brasileira tem cerca de 600 decisões 
judiciais baseadas na LGPD.

Dicas importantes para ser um 
profissional de cibersegurança

Os últimos meses foram marcados pelo aumento exponencial dos 
ciberataques, em especial nas empresas
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portante, mas na área 
de tecnologia, as certi-
ficações muitas vezes 
podem contar mais. 
Por isso, os cursos que 
são especificamente da 
área podem ser uma 
porta de entrada para 
a profissão. 

 2) Inglês é fundamen-
tal: muitos termos 
deste segmento são em 
inglês e, por isso, é im-
portante ter domínio 
da língua. Além disso, 
muitos relatórios po-
dem chegar em inglês 
e isso se torna parte do 
cotidiano. 

 3) Adaptação a mu-
danças: o setor de 
tecnologia é bastante 
dinâmico e as mudan-
ças acontecem muito 
rápido, em especial no 
que tange aos ataques 

hackers. Sendo assim, 
é preciso agilidade e 
grande poder de adap-
tação. 

 4) Foco em resultados: 
o objetivo dos profis-
sionais de cibersegu-
rança é prevenir os 
ataques. E por isso, o 
foco deve ser na iden-
tificação das ameaças e 
nos resultados que vão 
proteger a companhia. 

 5) Conhecer o merca-
do: estar antenado ao 
que acontece no mer-
cado, e até em outras 
empresas, é importan-
te para o profissional 
de cibersegurança. O 
segmento apresenta 
sempre novidades e é 
preciso estar por den-
tro. - Fonte e outras 
informções: (https://
br.claranet.com/).

Empresas já sentem as decisões 
judiciais baseadas na LGPD

Na esfera trabalhista, em 
pouco mais de 2 meses já 
havia cerca de 139 ações 
trabalhistas propostas 
com respaldo nesta legis-
lação”, explica. O primeiro 
pedido de busca e apreen-
são com base na LGPD foi 
concedido recentemente 
contra uma corretora de 
planos de saúde investi-
gada pelo uso indevido de 
dados sem consentimento 
expresso dos titulares. A 
ação recaiu sobre a sede 
da corretora e a residência 
de uma funcionária para 
percepção de aparelhos 
eletrônicos. 

A tendência é que o Ju-
diciário aplique de forma 
mais frequente o conceito 
do consentimento livre e 
inequívoco, sendo vedado 
condicionar o consenti-
mento a finalidades distin-
tas daquelas aceitas pelo 
titular. O alto número de 
ações judiciais é resultado 
da inatividade de muitas 
empresas em adotar me-
didas compatíveis com a 
legislação. 

Muitas delas entendem 

que a adequação pode ser 
postergada para, antes, 
analisar as sanções apli-
cadas e medir se de fato 
é necessária aplicação de 
providências protetivas de 
tratamento e de proteção 
de dados. No entanto, em 
razão da entrada em vigor 
das penalidades adminis-
trativas, a tendência é de 
alta do volume de processos 
judiciais.

O mapeamento de infor-
mações pessoais coletadas 
é essencial para estruturar 
a sistemática de proteção a 
partir da análise dos dados 
de fato tratados, bem como 
estabelecer procedimentos 
internos e minimizar drasti-
camente a possibilidade de 
vazamento de dados. 

“É importante que a 
análise de riscos seja feita 
com cautela e com auxílio 
de profissionais especiali-
zados a fim de adaptar a 
empresa aos novos termos 
de proteção da forma mais 
completa e eficaz possível”, 
orienta Faidiga. - Fonte e 
mais informações: (http://
lbzadvocacia.com.br/).
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