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MEZ T1 TRANSMISSORA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 42.579.834/0001-43 - NIRE 35.300.575.661

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de novembro de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 29 de novembro de 2021, às 09:00hs na sede da Mez T1 Transmissora e Participações S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), 
localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Avenida Ibirapuera, S/N, Anexo 1761, conjunto 151 (parte), 15º andar, Indianópolis, CEP 04029-100. 
2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, conforme faculdade prevista no §4º, artigo 124, da Lei nº 6.404/1976, em virtude da presença da 
acionista representante da totalidade do capital social da Companhia, a saber MEZ Energia e Participações Ltda. (“Acionista”). 3. Mesa: Presidente: Mauricio 
Ernesto Grandjean Zarzur; Secretário: Kelly Christine dos Santos. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a criação de novas Ações Preferenciais da Companhia, 
resgatáveis, escriturais e sem valor nominal, às quais serão atribuídas as seguintes características: (a) direito de participar dos dividendos declarados e distribuí-
dos pela Companhia com prioridade no recebimento de dividendos semestrais fixos, prioritários, cumulativos e obrigatórios; (b) não terão direito de voto, exceto 
na hipótese de a Companhia deixar de pagar os dividendos a que as Ações Preferenciais fazem jus, por 3 (três) exercícios sociais consecutivos, observado o 
disposto no artigo 111, § 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e nas matérias em que a Lei das 
Sociedades por Ações expressamente determinar a necessidade de aprovação de titulares de Ações Preferenciais e nas hipóteses previstas em acordo de acionis-
tas; (c) em caso de liquidação ou dissolução da Companhia, terão prioridade, em relação às Ações Ordinárias ou outras espécies ou classes de ações, existentes 
ou que venham a existir no futuro, no reembolso de capital na proporção da participação no capital social acrescido de prêmio, conforme definido em acordo 
de acionistas; e (d) serão subdivididas em Ações Preferenciais classe “A” a classe “X”, exclusivamente em decorrência da sua respectiva data de resgate e não 
possuirão qualquer prioridade ou vantagem adicional entre as diferentes classes de Ações Preferenciais, as quais permanecerão, a todo o tempo, em condição de 
igualdade (pari passu) entre si; (ii) a alteração dos Capítulos II, III e VI do estatuto social da Companhia de modo a refletir a deliberação do item (i) acima, caso 
aprovada; (iii) a reformulação do Capítulo VII do estatuto social da Companhia, sobre resolução de disputas; (iv) a inclusão da previsão constante do Artigo 
43 do estatuto social no sentido de que em caso de conflito entre o estatuto social e acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia, prevalecerão as 
disposições do acordo de acionistas; e (v) a consolidação do estatuto social da Companhia. 5. Deliberações: A Acionista, sem ressalvas ou emendas, aprovou 
integralmente as seguintes deliberações: (i) Aprovar a criação das Ações Preferenciais da Companhia, resgatáveis, escriturais e sem valor nominal, às quais são 
atribuídas as seguintes características: (a) direito de participar dos dividendos declarados e distribuídos pela Companhia com prioridade no recebimento de 
dividendos semestrais fixos, prioritários, cumulativos e obrigatórios; (b) sem direito de voto, exceto na hipótese da Companhia deixar de pagar os dividendos a 
que as Ações Preferenciais fazem jus, por 3 (três) exercícios sociais consecutivos, observado o disposto no artigo 111, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações e 
nas matérias em que a Lei das Sociedades por Ações expressamente determinar a necessidade de aprovação de titulares de Ações Preferenciais e nas hipóteses 
previstas em acordo de acionistas; (c) em caso de liquidação ou dissolução da Companhia, terão prioridade, em relação às Ações Ordinárias ou outras espécies 
ou classes de ações, existentes ou que venham a existir no futuro, no reembolso de capital na proporção da participação no capital social, acrescido de prêmio, 
conforme definido em acordo de acionistas; e (d) subdivididas em Ações Preferenciais classe “A” a classe “X”, exclusivamente em decorrência da sua respectiva 
data de resgate e não possuirão qualquer prioridade ou vantagem adicional entre as diferentes classes de Ações Preferenciais, as quais permanecerão, a todo o 
tempo, em condição de igualdade (pari passu) entre si; (ii) Em razão das deliberações ora aprovadas no item (i) acima, os Capítulos II, III e VI do estatuto social 
da Companhia são reformulados e passam a vigorar na forma constante do estatuto social consolidado da Companhia constante do Anexo I à presente ata; 
(iii) a reformulação do Capítulo VII do estatuto social da Companhia, sobre resolução de disputas, que passa a vigorar na forma constante do estatuto social 
consolidado da Companhia constante do Anexo I à presente ata; (iv) a inclusão da previsão constante do Artigo 43 do estatuto social no sentido de que em 
caso de conflito entre o estatuto social e acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia, prevalecerão as disposições do acordo de acionistas, conforme 
disposto no estatuto social consolidado da Companhia constante do Anexo I à presente ata; e (v) a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a 
vigorar na forma constante do Anexo I à presente Ata. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário 
à lavratura da presente ata que, lida, conferida e achada conforme, foi assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas representando o quórum neces-
sário para as deliberações tomadas. São Paulo, 29 de novembro de 2021. Mesa: Mauricio Ernesto Grandjean Zarzur - Presidente, Kelly Christine dos 
Santos - Secretário. Acionista: MEZ Energia e Participações Ltda. - Por: Mauricio Ernesto Grandjean Zarzur.  JUCESP nº 585.101/21-8 em 08/12/2021.
ANEXO I - Estatuto Social da MEZ T1 Transmissora e Participações S.A. - CNPJ/ME 42.579.834/0001-43 - NIRE 35.237.413.531 - Capítulo I - Nome 
Empresarial, Sede, Objeto e Prazo de Duração: Artigo 1. A Mez T1 Transmissora e Participações S.A. é uma sociedade por ações que se rege por 
este Estatuto Social, pela legislação aplicável e por acordos de acionistas que estejam eventualmente depositados em sua sede. Artigo 2. A Companhia tem 
sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Ibirapuera, S/N, Anexo 1761, conjunto 151 (parte), 15º andar, Indianópolis, CEP 04029-
100, podendo, por decisão da Assembleia Geral, criar e encerrar filiais ou escritórios em qualquer local no país. Artigo 3. A Sociedade tem por objeto social a 
participação em outras sociedades como sócia, acionista que tenham como objeto social exclusivamente a participação em projetos e empreendimentos na área 
de energia elétrica. Artigo 4. A Companhia tem prazo de duração indeterminado. Capítulo II - Capital Social: Artigo 5. O capital social da Companhia é 
de R$ 44.010.944,00 (quarenta e quatro milhões e dez mil e novecentos e quarenta e quatro reais), dividido em 44.010.944 (quarenta e quatro milhões e 
dez mil e novecentos e quarenta e quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional. 
Parágrafo Primeiro. A Companhia poderá emitir ações preferenciais resgatáveis, escriturais e sem valor nominal, classe “A” a classe “X”, exclusivamente em 
decorrência da sua respectiva data de resgate, sem possuir qualquer prioridade ou vantagem adicional entre as diferentes classes de ações preferenciais 
(“Ações Preferenciais”). Parágrafo Segundo. Cada ação ordinária representativa do capital social da Companhia conferirá ao seu titular o direito a um 
voto nas deliberações da Assembleia Geral da Companhia. Parágrafo Terceiro. As Ações Preferenciais não conferirão a seus titulares direito a voto nas deli-
berações da Assembleia Geral da Companhia, exceto (a) na hipótese da Companhia deixar de pagar os dividendos a que as Ações Preferenciais fazem jus, nos 
termos da Política de Dividendos prevista em acordo de acionistas, por 3 (três) exercícios sociais consecutivos, observado o disposto no artigo 111, § 1º, da Lei 
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e nas matérias em que a Lei das Sociedades por Ações expres-
samente determinar a necessidade de aprovação de titulares de Ações Preferenciais; e (b) conforme previsto em acordo de acionistas. Parágrafo Quarto. As 
Ações Preferenciais emitidas pela Companhia asseguram aos seus titulares as seguintes vantagens: a) participação dos dividendos semestrais fixos, cumulativos 
e obrigatórios, calculados conforme previsto no Artigo 6 abaixo, declarados e distribuídos pela Companhia com prioridade no seu recebimento em relação ao 
pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio e quaisquer outras distribuições, bonificações, pagamentos ou proventos a que possam fazer jus as demais 
ações de emissão da Companhia (“Dividendos Prioritários”); e b) em caso de liquidação ou dissolução da Companhia, prioridade, em relação às ações or-
dinárias ou outras espécies ou classes de ações, existentes ou que venham a existir no futuro, no reembolso de capital na proporção da participação no capital 
social, acrescido de prêmio, conforme definido em acordo de acionistas. Parágrafo Quinto. A Companhia não poderá emitir partes beneficiárias. Parágrafo 
Sexto. A Companhia disponibilizará, quando solicitado por qualquer de seus acionistas, cópia de contratos com Partes Relacionadas da Companhia, acionistas, 
administradores e/ou empregados da Companhia e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da 
Companhia. Artigo 6. Os Dividendos Prioritários devidos em cada data de distribuição dos dividendos, conforme definido em acordo de acionistas (“Data de 
Distribuição de Dividendos”), serão fixos e calculados com base em taxa de retorno equivalente a 100% (cento por cento) das taxas médias diárias dos DI 
- Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra group”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas 
e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na rede mundial de computadores (http://www.b3.com.br), ou qualquer ín-
dice que venha a substitui-lo no futuro (“Taxa DI”), acrescido de 1,03% (um inteiro e três centésimos por cento) ao ano. Parágrafo Primeiro. Os Dividendos 
Prioritários serão calculados de forma pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, sobre o Valor do Investimento Ajustado, conforme definido em acordo de 
acionistas, desde a data de subscrição e integralização das Ações Preferenciais (inclusive) até a primeira Data de Distribuição dos Dividendos (exclusive), para o 
primeiro período, e desde a Data de Distribuição dos Dividendos imediatamente anterior (inclusive) até a próxima Data de Distribuição dos Dividendos (exclusi-
ve), para os anos subsequentes, sendo que: a) caso os Dividendos Prioritários não sejam pagos em sua respectiva Data de Distribuição dos Dividendos, sobre o 
valor devido e não pago passará a incidir o Step Up, calculado conforme os parágrafos terceiro e quarto abaixo, devendo ser pagos na Data de Distribuição dos 
Dividendos imediatamente seguinte; e b) em caso de indisponibilidade temporária da Taxa DI, será utilizada na apuração dos Dividendos Prioritários a última 
Taxa DI disponível naquela data, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras quando da divulgação posterior da Taxa DI aplicável. Na ausência de 
apuração ou divulgação da Taxa DI por prazo superior a 10 (dez) Dias Úteis contados da data esperada para apuração ou divulgação (“Período de Ausência 
de Taxa DI”) ou, ainda, na hipótese de extinção ou inaplicabilidade por disposição legal ou determinação judicial da Taxa DI, a administração da Companhia 
deverá convocar uma Assembleia Geral, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do último dia do Período de Ausência da Taxa DI, na forma e nos prazos 
estipulados neste estatuto social, para que os acionistas detentores de ações ordinárias e os acionistas detentores de Ações Preferenciais definam, de comum 
acordo, observada a regulamentação aplicável, o novo parâmetro a ser aplicado para o cálculo dos Dividendos Prioritários (“Taxa Substitutiva”), sendo aplicada, 
até a deliberação da Taxa Substitutiva, o mesmo percentual da última Taxa DI divulgada oficialmente. O novo parâmetro deverá levar em consideração as taxas 
praticadas no mercado interbancário, com as mesmas características da Taxa DI. Caso a Taxa DI venha a ser divulgada antes da realização da referida Assembleia 
Geral, esta não será mais realizada, e a Taxa DI, a partir da data de sua validade, voltará a ser utilizada para o cálculo dos Dividendos Prioritários. Parágrafo 
Segundo. Na hipótese de a Companhia deixar de distribuir os Dividendos Prioritários em qualquer semestre, o montante dos Dividendos Prioritários referentes 
ao período em questão será acumulado com os Dividendos Prioritários devidos aos detentores de Ações Preferenciais no semestre seguinte, e assim sucessiva-
mente, conforme estabelecido no artigo 203 da Lei das Sociedades por Ações, até seu efetivo pagamento (“Dividendos Prioritários Acumulados”). Pará-
grafo Terceiro. Neste caso, o valor dos Dividendos Prioritários Acumulados não pagos passarão a ser remunerados por taxa equivalente à variação pro rata 
temporis de 100% (cento por cento) da Taxa DI, acrescida de 2,06% (dois inteiros e seis centésimos por cento) (“Step Up”), calculado desde a data em que 
os Dividendos Prioritários deveriam ter sido pagos até a data do seu efetivo pagamento pela Companhia, sendo certo que a Companhia ficará obrigada a pagar 
os Dividendos Prioritários Acumulados na data de distribuição imediatamente seguinte, juntamente com os Dividendos Prioritários devidos aos detentores de 
Ações Preferenciais referentes ao período em questão. Parágrafo Quarto. Os valores pagos pela Companhia aos titulares de Ações Preferenciais a título de 
distribuição de juros sobre capital próprio ou de distribuição de Dividendos Prioritários deverá ser acrescido a determinados pagamentos devidos pela Compa-
nhia aos titulares de Ações Preferenciais para compensar a incidência, direta ou indireta, de tributos em tais pagamentos, de forma que os titulares de Ações 
Preferenciais recebam o mesmo valor líquido de tributos que lhe seria devido caso tais tributos não incidissem sobre tais pagamentos (“Gross Up”), quando 
aplicável, inclusive caso a distribuição ocorra à conta de reserva de capital se não houver saldo na conta de lucros do exercício ou saldo em reserva de lucros. 
Parágrafo Quinto. A primeira Data de Distribuição de Dividendos após a emissão de Ações Preferenciais será 30 de abril de 2022. Artigo 7. Os titulares de 
Ações Preferenciais poderão exigir o resgate total das Ações Preferenciais por eles detidas nas hipóteses previstas em acordo de acionistas. Artigo 8. A Com-
panhia poderá resgatar antecipadamente todas (e não menos que todas) as Ações Preferenciais detidas pelos titulares de Ações Preferenciais nas hipóteses 
previstas em acordo de acionistas. Artigo 9. A Companhia só registrará a transferência de ações se forem observadas as disposições pertinentes de acordo de 
acionistas eventualmente arquivados em sua sede. Capítulo III - Assembleia Geral: Artigo 10. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente, dentro dos 
4 (quatro) meses subsequentes ao término do exercício social para os fins previstos em lei e, extraordinariamente, sempre que os interesses da Companhia assim 
o exigirem. Artigo 11. A Assembleia Geral será instalada e presidida por qualquer acionista, representante ou procurador destes, ou administrador da Compa-
nhia escolhido pela maioria dos acionistas presentes, cabendo ao Presidente da Assembleia Geral indicar o Secretário, que poderá ser ou não acionista da 
Companhia. Artigo 12. A convocação para a Assembleia Geral deverá ser feita por qualquer membro da Diretoria. Artigo 13. A Assembleia Geral se instalará, 
em primeira convocação, com a presença de acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, e, em segunda convocação, com acionis-
tas representando metade mais uma das ações com direito a voto. Parágrafo Único. O presidente de qualquer Assembleia Geral não deverá computar qual-
quer voto proferido com infração das disposições de acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia, de acordo com o disposto no artigo 118, parágra-
fo 8º, da Lei das Sociedades por Ações. Artigo 14. As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria simples dos presentes, observadas as dis-
posições estatutárias e legais sobre a matéria, bem como o disposto em acordo de acionistas e no parágrafo primeiro abaixo. Artigo 15. Dependerá de prévia 
aprovação dos titulares de Ações Preferenciais a prática dos atos indicados abaixo, sendo vedada e nula de pleno direito a aprovação, contratação ou prática, 
direta ou indireta, de quaisquer dessas matérias pela Companhia, por suas subsidiárias ou por qualquer de seus respectivos administradores sem a prévia e 
expressa aprovação dos titulares de Ações Preferenciais: (i) venda, alienação ou qualquer forma de transferência (inclusive a título gratuito e exceto pela criação 
de ônus involuntários), a qualquer tempo, de bens, ativos e direitos da Companhia ou de suas subsidiárias que estejam vinculados ao cumprimento de contratos 
de concessão, seja direta ou indiretamente; (ii) venda, alienação ou qualquer forma de transferência (inclusive a título gratuito e exceto pela criação de ônus 
involuntários), a qualquer tempo, de participações societárias, seja direta ou indiretamente; (iii) aquisição, a qualquer tempo, de bens, ativos e direitos pela 
Companhia ou por suas subsidiárias, seja direta ou indiretamente, que não estejam vinculados ao cumprimento de contratos de concessão; (iv) qualquer alteração 
estatutária da Companhia ou de suas subsidiárias que diga respeito ou possa afetar: (a) as preferências, vantagens, características e condições (incluindo direitos 
políticos) das Ações Preferenciais, ou criação de novas classes de ações preferenciais e/ou emissão de ações preferenciais de nova classe e/ou emissão de novas Ações 
Preferenciais, (b) a política de dividendos prevista neste estatuto social e em acordo de acionistas da Companhia; (c) o objeto social, (d) o tipo societário; (e) a 
proibição de emissão de partes beneficiárias; e (f) a capacidade legal de cumprir com suas obrigações previstas em acordo de acionistas; (v) emissão de valores 
mobiliários conversíveis ou não em quaisquer classes de ações (inclusive em Ações Preferenciais) ou que concedam aos seus titulares direito de subscrever ações de 
qualquer classe da Companhia ou de suas subsidiárias, exceto conforme previsto em acordo de acionistas; (vi) ingresso de qualquer novo acionista no quadro 
acionário da Companhia ou de suas subsidiárias por meio de aquisição de ações ou de emissão de novas ações da Companhia ou de suas subsidiárias ou qualquer 
reorganização societária; (vii) redução de capital (exceto para absorção de prejuízos), resgate ou amortização de ações da Companhia ou de suas subsidiárias, 
bem como qualquer forma de retorno ou transferência de recursos aos acionistas que não seja feita por meio da distribuição de dividendos, exceto pelos resga-
tes programados previstos neste estatuto e em acordo de acionistas; (viii) qualquer reestruturação societária envolvendo, de um lado, a Companhia ou suas 
subsidiárias, e, de outro lado, quaisquer terceiros, incluindo os casos de fusão, cisão, permuta de ações ou incorporação (incluindo incorporação de ações), 
sendo certo que, em nenhuma hipótese, poderá ser interposta qualquer pessoa entre a Companhia e suas subsidiárias sem a aprovação prévia dos titulares de 
Ações Preferenciais; (ix) transformação do tipo societário da Companhia ou de suas subsidiárias; (x) prestação, pela Companhia ou por suas subsidiárias, de 
fianças, avais, coobrigação ou quaisquer outras garantias (incluindo a renegociação ou a renovação de garantias já concedidas pela Companhia ou por suas 
subsidiárias), em relação a obrigações próprias ou de terceiros, incluindo a constituição de ônus sobre quaisquer bens ou direitos de propriedade da Companhia 
ou de suas subsidiárias, excetuadas as fianças, avais ou garantias prestadas pela Companhia ou por suas subsidiárias para a contratação de endividamento 
permitidos conforme previsto em acordo de acionistas da Companhia; (xi) qualquer destinação de parte do lucro líquido para eventual constituição ou incre-
mento (a) de reserva de contingências; e (b) de outras reservas ou retenções, exceto a reserva legal observado o limite exigido pela Lei das Sociedades por Ações, 

observado, ainda, o disposto no item (xiii) abaixo, desde que tal destinação afete a distribuição de Dividendos Prioritários e/ou o pagamento dos resgates pro-
gramados das Ações Preferenciais; (xii) utilização, pela Companhia ou por suas subsidiárias, da reserva de capital ou da reserva de lucros para outro fim que não 
o pagamento dos resgates das Ações Preferenciais ou para o pagamento dos Dividendos Prioritários (nesse último caso, o que somente poderá ocorrer na au-
sência de saldo na conta de lucros do exercício); (xiii) qualquer alteração na reserva de capital ou em quaisquer outras reservas da Companhia ou de suas 
subsidiárias, incluindo com relação à sua destinação, contabilização ou volumes, exceto se para pagamento dos resgates das Ações Preferenciais; (xiv) pedido 
pela Companhia ou por suas subsidiárias de autofalência, recuperação judicial ou extrajudicial, liquidação ou dissolução; (xv) contratação de endividamento pela 
Companhia ou por suas subsidiárias, bem como celebração de quaisquer instrumentos que originem quaisquer novas obrigações pecuniárias da Companhia ou 
de suas subsidiárias, exceto por endividamentos permitidos em acordo de acionista; (xvi) decisão de investimento em ativo permanente pela Companhia ou por 
suas subsidiárias, que não esteja atrelado aos contratos de concessão existentes nesta data, incluindo novos projetos de transmissão de energia elétrica, dire-
tamente pela Companhia ou indiretamente pelas suas subsidiárias, seja por meio de participação em leilões de transmissão de energia elétrica, de operações 
de aquisição de participações societárias ou de qualquer outra forma; (xvii) aprovação de quaisquer termos e condições aplicáveis ao resgate de Ações Prefe-
renciais que não estejam previamente estabelecidos neste estatuto social ou em acordo da Companhia ou de suas subsidiárias; e (xviii) celebração pela Com-
panhia ou por sias suas subsidiárias de acordos, contratos ou negócios com partes relacionadas da Companhia ou de suas subsidiárias, exceto por eventuais 
renegociações vinculadas para o cumprimento de contratos de concessão (i.e., novas soluções técnicas para melhoria e adequação do projeto de implantação 
do objeto de contrato de concessão), exceto conforme previsto em acordo de acionistas da Companhia. Artigo 16. Sem prejuízo da realização das convocações 
em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações e com este estatuto social, a Companhia deverá informar o detentores de Ações Preferenciais, por meio 
de notificação escrita, sobre a realização de Assembleia Geral, de reunião do Conselho de Administração ou da Diretoria da Companhia ou de suas subsidiárias, 
conforme o caso, para deliberar sobre qualquer das matérias elencadas no Artigo 15, acima, com pelo menos 15 (quinze) dias antes da data da realização da 
referida Assembleia Geral ou da data da realização da referida reunião do Conselho de Administração ou da Diretoria da Companhia, conforme o caso (“Noti-
ficação de AGE/Reunião”). O Investidor envidará esforços para responder a Notificação de AGE/Reunião em até 2 (dois) Dias Úteis antes da realização da 
Assembleia Geral, da reunião do Conselho de Administração ou da Diretoria da Companhia, conforme o caso, manifestando sua aprovação ou não com relação 
à matéria em questão. Artigo 17. A ausência de manifestação dos detentores de Ações Preferenciais (ou resposta intempestiva) e/ou o não comparecimento 
dos detentores de Ações Preferenciais à Assembleia Geral, reunião do Conselho de Administração ou Diretoria da Companhia ou a ausência de resposta à No-
tificação de AGE/Reunião dentro do prazo previsto, resultarão na aprovação da matéria em questão, desde que a Assembleia tenha sido convocada nos termos 
do artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações e com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data prevista para a sua realização, tanto para a primeira 
quanto para a segunda convocação, neste último caso, se não tiver sido instalada em primeira convocação em razão do não comparecimento dos detentores de 
Ações Preferenciais. Capítulo IV - Administração: Artigo 18. A Companhia é administrada pela Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto Social. Artigo 
19. A investidura nos cargos da administração far-se-á por termo lavrado no livro próprio, assinado pelo administrador empossado, dispensada qualquer garan-
tia de gestão. Artigo 20. A Assembleia Geral fixará a remuneração global anual dos administradores assim como a distribuição de referida verba individual-
mente entre os membros da administração. Artigo 21. A Diretoria será composta por, no mínimo, 02 (dois) e, no máximo, 05 (cinco) Diretores, acionistas ou 
não, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, e por esta destituíveis a qualquer tempo, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Adminis-
trativo e os outros Diretores sem designação específica. Os Diretores terão prazo de mandato unificado de 03 (três) anos, sendo permitida a reeleição. Parágra-
fo Único. No caso de vacância de cargo da Diretoria, a respectiva substituição será deliberada pela Assembleia Geral de Acionistas, a ser convocada no prazo 
de 10 (dez) dias, contados da vacância. Artigo 22. Compete à Diretoria a representação da Companhia, ativa e passivamente, bem como a prática de todos os 
atos necessários ou convenientes à administração dos negócios sociais, respeitados os limites previstos em lei ou no presente Estatuto Social. Artigo 23. Ob-
servadas as disposições contidas no presente Estatuto Social, a representação da Companhia em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros e 
repartições públicas federais, estaduais ou municipais, compete aos Diretores, mediante a assinatura isolada do Diretor Presidente ou pelo Diretor Administrati-
vo, os quais poderão praticar qualquer ato de forma individual e independente, sem a necessidade de qualquer aprovação prévia, ou aos procuradores por eles 
nomeados, agindo nos termos dos poderes então conferidos. Parágrafo Primeiro. As procurações outorgadas em nome da Companhia o serão por 02 (dois) 
Diretores, agindo em conjunto entre si, ou isoladamente pelo Diretor Presidente ou pelo Diretor Administrativo, devendo especificar os poderes conferidos e, com 
exceção daquelas para fins judiciais, deverão ter um período máximo de validade de 01 (um) ano. Parágrafo Segundo. Na ausência de determinação de pe-
ríodo de validade nas procurações outorgadas pela Companhia, presumir-se-á que as mesmas foram outorgadas pelo prazo de 01 (um) ano. Artigo 24. São 
expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer acionista, Diretor, procurador ou funcionário que a envolve-
rem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos aos objetivos sociais, tais como conceder fianças, avais, ou qualquer outra forma de garantia, 
bem como onerar ou alienar bens imóveis da Companhia, salvo quando expressamente autorizados pela Assembleia Geral de Acionistas. Artigo 25. A Direto-
ria reunir-se-á sempre que necessário, mediante convocação por qualquer dos Diretores, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, devendo constar da 
convocação a data, horário e os assuntos que constarão da ordem do dia. As atas correspondentes serão lavradas no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria. 
As reuniões da Diretoria serão instaladas mediante o comparecimento da maioria de seus membros. As decisões das reuniões da Diretoria deverão ser tomadas 
pela maioria dos votos dos membros presentes. Capítulo V - Conselho Fiscal: Artigo 26. O Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente, com os 
poderes e atribuições a ele conferidos por lei, e somente será instalado por deliberação da Assembleia Geral, ou a pedido dos acionistas, nas hipóteses previstas 
em lei. Parágrafo Único. O Conselho Fiscal da Companhia, quando instalado, será composto por 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, 
eleitos pela Assembleia Geral. Capítulo VI - Exercício Social e Lucros: Artigo 27. O exercício social se inicia em 1º de janeiro e se encerra em 31 de de-
zembro de cada ano. Parágrafo Primeiro. Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras da Companhia, com obser-
vância dos preceitos legais pertinentes e as quais deverão ser auditadas por auditor independente registrado na Comissão de Valores Mobiliários. A Companhia 
deverá levantar demonstrações financeiras semestralmente para fins de pagamento de dividendos intercalares consistentes nos Dividendos Prioritários, inclusive 
os acumulados, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, deste estatuto social e de acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia. Parágrafo 
Segundo. A cada 6 (seis) de cada exercício, a Diretoria da Companhia apresentará à Assembleia Geral a proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líqui-
do, com observância do disposto neste Estatuto Social, em acordo de acionistas e na Lei das Sociedades por Ações, observado o disposto no Artigo 28 abaixo. 
A administração da Companhia declarará dividendos intermediários, à conta de lucros apurados no balanço semestral e, observadas as disposições legais e 
regulamentares atinentes à matéria, à conta de lucros apurados em balanço relativo a período menor que o semestre, ou à conta de lucros acumulados ou re-
servas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Artigo 28. O lucro líquido apurado terá a seguinte destinação: a. 5% (cinco por cento) para 
a constituição do fundo de reserva legal, a qual não excederá o importe de 20% (vinte por cento) do capital social; b. pagamento do valor devido a título de 
Dividendos Prioritários, inclusive os acumulados, aos titulares de Ações Preferenciais, conforme apurado em Assembleia Geral, na forma do artigo 202 da Lei das 
Sociedades por Ações, observado o disposto no Artigo 29 abaixo; e c. o saldo excedente, conforme destinação deliberada em Assembleia Geral, que poderá ser 
distribuído aos titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, desde que quitados os pagamentos referentes aos resgates de Ações Preferenciais, 
quando devidos nos termos deste estatuto social e de acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia. Artigo 29. A Companhia terá por política a 
declaração, distribuição e pagamento de dividendos, desde que haja lucro líquido apurado, reserva de lucro ou reserva de capital, observado o disposto na Lei 
das Sociedades por Ações, sendo certo que a Companhia distribuirá como dividendo obrigatório, em cada exercício social, no mínimo, o valor correspondente 
(i) aos Dividendos Prioritários, enquanto houver Ações Preferenciais em circulação; ou (ii) a 1% (um por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos 
do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, caso a totalidade das Ações Preferenciais não estiverem em circulação, devendo ser observado o disposto em acordo de 
acionistas e nos parágrafos abaixo em relação ao pagamento dos Dividendos Prioritários devidos aos titulares de Ações Preferenciais. Parágrafo Primeiro. Os 
Dividendos Prioritários gozarão de prioridade em relação ao pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio e quaisquer outras distribuições, bonificações, 
pagamentos ou proventos a que possam fazer jus as demais ações de emissão da Companhia. Parágrafo Segundo. Nos exercícios sociais em que o valor dos 
dividendos declarados for igual ou inferior ao montante obrigatório e prioritário dos Dividendos Prioritários a que fazem jus as Ações Preferenciais para o perío-
do em questão, as Ações Preferenciais farão jus à integralidade dos dividendos declarados em referido exercício, sendo que eventual valor remanescente devido 
a título de Dividendos Prioritários será acumulado com os Dividendos Prioritários devidos aos detentores de Ações Preferenciais no período seguinte, e assim 
sucessivamente, conforme estabelecido no artigo 203 da Lei das Sociedades por Ações, até seu efetivo pagamento, sendo certo que a Companhia ficará obri-
gada a pagar os Dividendos Prioritários acumulados na data de distribuição imediatamente seguinte, juntamente com os Dividendos Prioritários devidos aos 
detentores de Ações Preferenciais referentes ao período em questão. Parágrafo Terceiro. Nos exercícios sociais em que o valor dos dividendos declarados 
naquele exercício for superior ao montante prioritário dos Dividendos Prioritários (incluindo eventuais Dividendos Prioritários Acumulados) para aquele exercício, 
as Ações Preferenciais receberão os Dividendos Prioritários e as ações ordinárias de emissão da Companhia receberão o saldo remanescente do valor declarado após 
o pagamento dos Dividendos Prioritários, inclusive os acumulados, e o pagamento dos resgates, quando devidos. Artigo 30. A Companhia deverá manter uma 
reserva de capital mínima correspondente a R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais). Artigo 31. Por proposta da Diretoria, aprovada pela Assembleia Geral, 
poderá a Companhia pagar ou creditar juros aos acionistas, a título de remuneração do capital próprio destes últimos, observada a legislação aplicável. As eventuais 
importâncias assim desembolsadas poderão ser imputadas ao valor do dividendo obrigatório previsto neste Estatuto Social. Artigo 32. Os dividendos não recebidos 
ou reclamados prescreverão no prazo de 3 (três) anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da Companhia. 
Capítulo VII - Resolução de Disputas: Artigo 33. Lei aplicável. Este estatuto social será regido, integrado, interpretado e executado de acordo com as leis da 
República Federativa do Brasil, de modo que os árbitros decidirão com base nas leis brasileiras, sendo vedado o julgamento por equidade. Artigo 34. Acordo 
Amigável. Previamente à arbitragem, os acionistas e/ a Companhia envidarão seus melhores esforços para solucionar, com boa-fé e segundo seus interesses mú-
tuos, toda e qualquer controvérsia, litígio, disputas ou reclamação resultante, relativa ou conexa a este estatuto social, incluindo qualquer impugnação relativa à sua 
existência, validade, revisão, rescisão, cumprimento, violação ou exequibilidade (“Disputa”). Artigo 35. Arbitragem. Na hipótese de a Disputa não ser solucio-
nada de modo amigável, ela deverá ser exclusivamente resolvida em caráter final e definitivo por arbitragem vinculante, conforme disposto neste Capítulo. Artigo 
36. Regulamento. A arbitragem será administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“CCBC”), nos termos de seu 
regulamento de arbitragem (“Regulamento da CCBC”) e da Lei Federal nº 9.307/96. Os acionistas e a Companhia concordam que, caso o Regulamento da CCBC 
contenha falhas, as disposições procedimentais da Lei nº 9.307/96 e do Código de Processo Civil Brasileiro serão aplicáveis, nessa ordem. Artigo 37. Local e 
Idioma. Os procedimentos de arbitragem terão sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, onde será proferida a sentença arbitral. O idioma 
utilizado na arbitragem (inclusive na sentença arbitral) será o português. O Tribunal Arbitral poderá razoavelmente determinar a realização de audiências e in-
vestigações em outros locais. Artigo 38. Tribunal Arbitral. O Tribunal Arbitral será composto por 3 (três) árbitros (“Tribunal Arbitral”). Se houver somente 
2 (duas) partes em tal arbitragem, cada parte indicará 1 (um) árbitro, sendo que estes 2 (dois) árbitros indicarão em conjunto o terceiro árbitro, que atuará como 
presidente do Tribunal Arbitral. Em caso de arbitragem com múltiplas partes, os múltiplos requerentes, conjuntamente, e as múltiplas requeridas, conjuntamen-
te, deverão apontar 1 (um) árbitro cada e os 2 (dois) árbitros indicados deverão, em conjunto, indicar o terceiro árbitro, que atuará como presidente do Tribunal 
Arbitral, de acordo com o Regulamento da CCBC. Na falta de indicação pelas partes, pelo grupo de requerentes ou de requeridos, dentro do prazo estabelecido 
pela CCBC, referidas indicações deverão ser feitas de acordo com o Regulamento da CCBC. Caso os 2 (dois) árbitros indicados pelas partes ou pelo presidente 
da CCBC, conforme o caso, deixe de nomear o presidente do Tribunal Arbitral dentro do prazo estabelecido pela CCBC, a referida nomeação também deverá ser 
feita pelo presidente da CCBC. Caso haja partes múltiplas e uma ou mais delas não possam ser reunidas em grupos de requerentes ou de requeridos, e não haja 
consenso entre todas as partes na indicação dos árbitros, a CCBC indicará todos os 3 (três) árbitros e designará 1 (um) dentre eles para atuar como presidente do 
Tribunal Arbitral. Quaisquer omissões, disputas, dúvidas e discordâncias relativas à indicação dos árbitros pelas partes e/ou ao acordo sobre o presidente do Tribunal 
Arbitral serão resolvidas de acordo com o Regulamento da CCBC. Artigo 39. Honorários Advocatícios e Despesas. Cada parte arcará, antes do proferimento 
da sentença arbitral, com os respectivos custos e despesas (incluindo honorários advocatícios) relacionados ao processo arbitral. Os honorários e despesas com os 
árbitros, peritos nomeados pelos árbitros e demais despesas administrativas da CCBC que vierem a ser incorridas no curso do processo de arbitragem serão pagas 
pelas partes, de acordo como Regulamento da CCBC. Ao final do procedimento arbitral, a parte vencedora terá o direito de recuperar suas despesas, incluindo os 
honorários advocatícios, empreendidas com os procedimentos arbitrais, bem como com qualquer procedimento auxiliar, incluindo eventuais medidas cautelares. O 
Tribunal Arbitral terá competência exclusiva para qualificar uma parte como parte vencedora para os propósitos deste Capítulo. Artigo 40. Confidencialidade. A 
arbitragem e quaisquer documentos e informações neles divulgados estarão sujeitos à confidencialidade. A existência da arbitragem, qualquer conteúdo dela decor-
rente serão mantidos em sigilo pelas partes e membros do Tribunal Arbitral, exceto: (i) na medida em que a divulgação seja necessária para que a parte cumpra 
um dever legal, proteja ou obtenha um direito legal, ou faça cumprir ou impugne judicialmente, de boa-fé, uma sentença perante a autoridade judicial compe-
tente; (ii) com o consentimento de todas as partes; (iii) por ordem de autoridade judicial competente ou do Tribunal Arbitral a pedido de uma das partes; ou (iv) 
no caso de divulgação por uma das partes a suas afiliadas. Salvo deliberação em contrário das partes da arbitragem, caso a divulgação se torne necessária, a 
parte envidará seus melhores esforços para assegurar que o destinatário preserve a confidencialidade da informação divulgada. Artigo 41. Consolidação de 
Procedimentos. A pedido de qualquer das partes, o processo de arbitragem poderá ser consolidado com outro processo de arbitragem que envolva as partes 
em relação a este estatuto social e, com base na presente cláusula arbitral, contanto que (a) haja matérias de fato ou de direito que sejam comuns aos proces-
sos, de forma que a consolidação seja mais eficiente do que a existência de processos separados e (b) nenhuma parte seja afetada por atrasos indevidos e/ou 
conflitos de interesse. A decisão sobre a consolidação caberá ao Presidente da CCBC que deverá levar em conta quaisquer circunstâncias que considerar rele-
vantes em sua decisão, em especial, a constituição do Tribunal Arbitral e a fase em que se encontram os procedimentos arbitrais que vierem a ser consolidados. 
Artigo 42. Medidas Judiciais. Previamente à constituição do Tribunal Arbitral, as partes poderão solicitar medidas cautelares e de urgência (i) ao Poder Ju-
diciário ou (ii) ao Árbitro de Emergência nos termos do Regulamento da CCBC, opção sujeita ao exclusivo critério da parte requerente do pedido cautelar. Após 
a sua constituição, tais medidas deverão ser solicitadas ao Tribunal Arbitral, o qual terá autoridade para manter, anular ou modificar as medidas previamente 
concedidas pelo Poder Judiciário. Todas as medidas cautelares e de urgência, procedimentos de execução, pedidos de anulação de sentença arbitral e ações de 
produção antecipada de provas, as quais independem de urgência e estão previstas nos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil Brasileiro, deverão ser 
solicitados ao foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil. O requerimento de qualquer das referidas medidas formulado perante uma autorida-
de judicial antes da constituição do Tribunal Arbitral não será interpretado como renúncia a esta cláusula compromissória ou à arbitragem como o único meca-
nismo de solução de Disputas entre as partes e não afetará os poderes relevantes reservados ao Tribunal Arbitral, incluindo os poderes para confirmar, modificar 
ou revogar a decisão judicial expedida por um tribunal judicial antes da instalação do tribunal arbitral, conforme disposto no artigo 22-B da Lei de Arbitragem. 
Capítulo VIII - Disposições Finais e Transitórias: Artigo 43. Em caso de conflito entre este estatuto social e acordo de acionistas arquivado na sede da 
Companhia, o acordo de acionistas deverá prevalecer. Artigo 44. Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados 
de acordo com o que preceitua a Lei das Sociedades por Ações. São Paulo, 29 de novembro de 2021.

CÁSSIA NEGRETE NUNES BALBINO, Leiloeira Pública Oficial, JUCESP Nº 1.151, leiloeira oficial
da gestora GLOBO LEILÕES, Plataforma de Leilão on-line, CNPJ:37.750.249/0001-24, com endereço
profissional na Avenida Paulista, n° 1079 - 7° e 8° Andar - Bela Vista, São Paulo - SP, 01311-200, faz
saber, pelo presente Edital, que, devidamente autorizados pelo comitente, levarão a PÚBLICO LEILÃO
de modo eletrônico (On-line), por meio do site:www.globoleiloes.com.br, a PATENTEDE MODELO
DE UTILIDADE DA DISPOSIÇÃO APLICADA EM CARRINHO DE BAGAGENS. O Único Leilão
terá início imediato após a publicação do edital em jornal de grande circulação local, e se
encerrará no dia 12 de janeiro de 2022, às 11:00 horas. Deverá ser considerado o horário oficial de
Brasília -DF. Será levado à leilão pelo valor de R$ 700.000,00 (Setecentos mil reais). Ressalte-se
que os lances abaixo do valor de avaliação estão condicionados a aceitação dos comitentes
vendedores, estes, podendo responder até o encerramento do leilão. Para que todos eventuais
interessados possam ter acesso a este leilão, é publicado o presente edital, cuja íntegra pode ser
consultada no site: www.globoleiloes.com.br.Leiloeiro Oficial: CÁSSIA NEGRETE NUNES
BALBINO, JUCESP nº 1.151.

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio des-
te notificar os contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras 
pendentes. A não regularização integral no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação deste 
edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quaisquer dú-
vidas quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 2394-0201”. Empresa: J.A. LTDA, CNPJ: 
**.*98.680/0001-**, Contrato: 4500042709; Empresa: W. N. I. E C. S/A, CNPJ: **.*38.823/0001-
**, Contrato: 4599000107; Empresa: C. A. D. C. E S. DE S., CNPJ: **.*19.339/0001-**, Contrato: 
4530050613; Empresa: T. D. A. 02094540162, CNPJ: **.*82.979/0001-**, Contrato: 4500028508;

Cifra S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ/ME 08.030.215/0001-67 - NIRE 35300145631

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 13 de Outubro de 2020
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 13 dias do mês de outubro de 2020, às 9 horas, na sede social do CIFRA 
S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 102, 
Parte, Bloco 02, 10° andar, Condomínio Edifício São Luiz, Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São 
Paulo (“Companhia”). 2. Convocação e Presenças: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma 
do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), por estar presente o único 
acionista da Companhia, Banco BMG S.A. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos por Marco Antonio Antunes e 
secretariados por Eduardo Mazon. 4. Ordem do Dia: Exame e discussão a respeito (i) da alteração da denominação 
social da Companhia, com consequente alteração do Artigo 1º do Estatuto Social da Companhia; e (ii) da alteração do 
objeto social da Companhia, com consequente alteração do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia. 5. 
Deliberações: O acionista presente apreciou as matérias constantes da ordem do dia e deliberou, sem quaisquer 
restrições ou reservas, o que segue: 5.1 Aprovar a alteração da denominação social da Companhia de CIFRA S.A. 
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO para BMG S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS e a consequente alteração da redação da Cláusula 1ª do Estatuto Social da Companhia, que passará 
a vigorar de acordo com os seguintes termos: “Artigo 1º - A BMG S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS, constituída sob a forma de por ações, rege-se pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais 
aplicáveis.” 5.2 Aprovar a alteração do objeto social da Companhia para (i) subscrever, isoladamente ou em consórcio 
com outras sociedades autorizadas, emissões de títulos e valores mobiliários para revenda; (ii) intermediar oferta 
pública e distribuição de títulos e valores mobiliários no mercado; (iii) comprar e vender títulos e valores mobiliários, 
por conta própria e de terceiros, observada a regulamentação baixada pelo Banco Central e pela Comissão de Valores 
Mobiliários nas suas respectivas áreas de competência; (iv) encarregar-se da administração de carteiras e da custódia 
de títulos e valores mobiliários; (v) incumbir-se da subscrição, da transferência e da autenticação de endossos, de 
desdobramento de cautelas, de recebimento e pagamento de resgates, juros e outros proventos de títulos e valores 
mobiliários; (vi) exercer funções de agente fi duciário; (vii) instituir, organizar e administrar fundos e clubes de 
investimento; (viii) constituir sociedade de investimento - capital estrangeiro e administrar a respectiva carteira de 
títulos e valores mobiliários; (ix) praticar operações no mercado de câmbio de taxas fl utuantes; (x) praticar operações 
de conta margem, conforme regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários; (xi) realizar operações 
compromissadas; (xii) praticar operações de compra e venda de metais preciosos no mercado físico, por conta própria 
e de terceiros, nos termos da regulamentação baixada pelo Banco Central; (xiii) operar em bolsas de mercadorias e de 
futuros, por conta própria e de terceiros, observada regulamentação baixada pelo Banco Central e pela Comissão de 
Valores Mobiliários nas suas respectivas áreas de competência; (xiv) prestar serviços de intermediação e de assessoria 
ou assistência técnica em operações e atividades nos mercados fi nanceiro e de capitais; (xv) emprestar títulos e valores 
mobiliários integrantes das respectivas carteiras aos seus comitentes, exclusivamente para oferta de garantia, desde 
que atendidas as condições estipuladas na Resolução nº 1.120, de 04 de abril de 1986 e demais regulamentações 
aplicáveis; e (xvi) exercer outras atividades expressamente autorizadas, em conjunto, pelo Banco Central do Brasil e 
pela Comissão de Valores Mobiliários. 5.3 Em decorrência da deliberação constante no item 5.2 acima, alterar a 
redação da Cláusula 4ª do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º - 
A Sociedade tem por objeto social: (i) subscrever, isoladamente ou em consórcio com outras sociedades autorizadas, 
emissões de títulos e valores mobiliários para revenda; (ii) intermediar oferta pública e distribuição de títulos e valores 
mobiliários no mercado; (iii) comprar e vender títulos e valores mobiliários, por conta própria e de terceiros, observada 
a regulamentação baixada pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários nas suas respectivas áreas de 
competência; (iv) encarregar-se da administração de carteiras e da custódia de títulos e valores mobiliários; (v) 
incumbir-se da subscrição, da transferência e da autenticação de endossos, de desdobramento de cautelas, de 
recebimento e pagamento de resgates, juros e outros proventos de títulos e valores mobiliários; (vi) exercer funções de 
agente  duciário; (vii) instituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimento; (viii) constituir sociedade de 
investimento - capital estrangeiro e administrar a respectiva carteira de títulos e valores mobiliários; (ix) praticar 
operações no mercado de câmbio de taxas  utuantes; (x) praticar operações de conta margem, conforme 
regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários; (xi) realizar operações compromissadas; (xii) praticar operações 
de compra e venda de metais preciosos no mercado físico, por conta própria e de terceiros, nos termos da 
regulamentação baixada pelo Banco Central; (xiii) operar em bolsas de mercadorias e de futuros, por conta própria e 
de terceiros, observada regulamentação baixada pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários nas suas 
respectivas áreas de competência; (xiv) prestar serviços de intermediação e de assessoria ou assistência técnica em 
operações e atividades nos mercados  nanceiro e de capitais; (xv) emprestar títulos e valores mobiliários integrantes 
das respectivas carteiras aos seus comitentes, exclusivamente para oferta de garantia, desde que atendidas as 
condições estipuladas na Resolução nº 1.120, de 04 de abril de 1986 e demais regulamentações aplicáveis; e (xvi) 
exercer outras atividades expressamente autorizadas, em conjunto, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de 
Valores Mobiliários. Parágrafo Único - Em caso de desistência ou de indeferimento do pedido de autorização para 
funcionamento da Sociedade como distribuidora de títulos e valores mobiliários, a Sociedade deverá, no prazo de 
até 30 (trinta) dias, ser dissolvida ou mudar seu objeto social para atividade não sujeita à autorização do Banco 
Central do Brasil, com a consequente alteração de sua denominação social.” 5.4 A efi cácia das deliberações acima 
está condicionada à homologação do presente ato pelo Banco Central do Brasil. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual lida, aprovada e achada 
conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Marco Antonio Antunes - Presidente; e Eduardo Mazon - 
Secretário. Acionista Presente: Banco BMG S.A. (por Marco Antonio Antunes e Eduardo Mazon). Confere com 
a original lavrada em livro próprio. Marco Antonio Antunes - Presidente, Eduardo Mazon - Secretário. 
JUCESP nº 585.307/21-0 em 08.12.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

O cenário desafia os 
contadores a estar 
em constante apren-

dizado e eles estão inves-
tindo nesse quesito - apesar 
da maioria não contar com 
uma área de recursos hu-
manos estruturada em suas 
empresas. 

É o que mostra a pesquisa 
“Gestão e Capacitação nos 
escritórios contábeis” rea-
lizada pela IOB, marca de 
soluções e conhecimento 
que potencializa empresas e 
escritórios de contabilidade. 
Apostar em capacitação faz 
parte da realidade de 74% 
dos entrevistados, mesmo 
sem uma área formal para 
cuidar disso, já que só 19% 
têm um departamento for-
mal de RH. Na prática, a 
gestão de pessoas tem ficado 
a cargo dos proprietários 
em 58% dos escritórios e 
10% direcionam esta res-
ponsabilidade para a área 
administrativa. 

Maioria dos Contadores investe 
em capacitação

O Brasil tem uma legislação complexa que muda frequentemente. Todos os dias são mais de 220 
alterações ou publicações de novas normas nas áreas fiscal, tributária, trabalhista, previdenciária e 
contábil, de acordo com dados da IOB

dos clientes (27%), a criação 
de uma cultura de desen-
volvimento e a colaboração 
(27%) e o aprimoramento 
do lado consultivo (15%). 

Quando questionados so-
bre o retorno financeiro das 
ações com gestão, em uma 
escala de 0 a 10, sendo zero 
“não acredito” e 10 “acre-
dito muito”, os resultados 
relevam que 49% atribuíram 
10, 14% indicaram 9, 15% 
escolheram 8 e somente 
8% optaram por 4. Já sobre 
a rotatividade de emprega-
dos, 29% dos respondentes 
relataram dificuldades neste 
quesito. Entretanto, a maio-
ria dos colaboradores (57%) 
trabalham no local há mais 
de cinco anos e 33% entre 
um e três anos. 

Para o futuro, segundo 
os contadores ouvidos, o 
plano é seguir avançando, 
inclusive com 52% tocando 
iniciativas de formação ainda 
em 2021. Entre as ações mais 
citadas estão os cursos e os 
treinamentos de atualização 
sobre a Reforma Tributária e 
LGPD (37%), a contratação 
de ferramentas online de 
estudos (23,5%), a parceria 
com instituições de ensino 
(4%) e o subsídio de cursos 
obrigatórios do CFC (4%). 

Em 2022, 65% pretendem 
investir mais em gestão 
de pessoas. Os principais 
motivos citados foram que 
esse investimento ajuda na 
criação de uma nova cultura 
organizacional (29%), pos-
sibilita um ambiente de tra-
balho mais saudável (21%), 
facilita o desenvolvimento 
(19%) e a retenção desses 
de talentos (9%). 

“O contador é uma peça-
chave da economia, respon-
sável pela contabilidade de 
milhares de empresas, em 
sua maioria de pequeno 
porte, que precisam de apoio 
especializado, entre outras 
coisas, para entregar suas 
obrigações. Esse profissional 
enfrenta um desafio diário 
com a legislação brasileira 
que muda a todo momento. 
Nesta área, focar na qualifi-
cação e na gestão de pessoas 
é um caminho importante 
para estar 100% atualizado 
e manter o negócio compe-
titivo”, afirma Jorge Santos 
Carneiro, presidente da IOB. 
- Fonte e outras informações: 
(www.iobonline.com).

Quem investe em atualiza-
ção profissional, por exem-
plo, realiza treinamentos 
internos (38%), fornece 
ajuda de custo para cursos 
(29%) e tem parcerias com 
instituições de ensino (8%). 
Já quem não investe (26%), 

aponta a falta de recurso 
(31%), a falta de organiza-
ção para incluir treinamento 
na rotina diária (16%) e a 
falta de interesse dos cola-
boradores (7,4%) como os 
principais motivos. 

Os profissionais contábeis 
são quase unânimes (98%) 
em afirmar que o investi-
mento em capacitação de 
pessoas otimiza a rotina do 
negócio e listam benefícios 
como a motivação e a re-
tenção de talentos (27%), 
a melhoria no atendimento 
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de pessoasajuda 

na criação de 
uma nova cultura 
organizacional.

3043-4171

www.netjen.com.br
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