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branda do que a esperada, de
0,4%, que aponta para 7,7% em
12 meses. Foi informação suficiente para produzir comemoração nas bolsas, porque esse recuo nos preços pode dispensar
novas estocadas dos juros.
Mas a imprevisibilidade da inflação global continua afligindo
homens de negócio, consumidores e investidores, pois ainda há
muitas pontas soltas. Não se sabe até que ponto a guerra na
Ucrânia vai continuar a empurrar para cima os preços do petróleo, do gás e dos alimentos; nem
até onde pode ir a recessão na
Europa e na China e, com ela, a
redução dos preços das commodities; e muito menos até onde
os grandes bancos centrais continuarão a encarecer o crédito.

“Quanto mais o novo governo demora para fazer essa transição, mais o mercado vai ficar
nervoso”, diz Luciano Sobral,
economista-chefe da Neo Investimentos. “O mercado está
colocando um preço para esse
cenário de mais gasto, sem uma
fonte de financiamento clara.”
REVERSÃO DE EXPECTATIVAS.

A falta de clareza nas sinalizações econômicas da equipe de
transição de Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) começou a provocar
uma piora de humor do mercado financeiro com o governo
eleito, avaliam economistas e
analistas ouvidos pelo Estadão. Se na primeira semana havia um otimismo, a leitura dos
últimos dias é de que o eleito
precisa baixar o tom de campanha e apontar com clareza
quais serão os passos na economia, sobretudo na área fiscal.
Ontem, o mercado financeiro reagiu muito mal às falas de
Lula, que em encontro com aliados criticou a estabilidade fiscal e defendeu a ampliação de
gastos. O Ibovespa, principal
índice da Bolsa de Valores, a B3,
que já estava em queda, piorou
ainda mais, e o dólar passou a
subir com mais força. A moeda
norte-americana encerrou o
dia em alta de 4,14%, a R$
5,3966. O Ibovespa recuou
3,35%, aos 109.775 pontos. O
mercado brasileiro operou na
contramão do resto do mundo.
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Como a economia brasileira
não é uma ilha, essas imprevisibilidades também produzem estragos por aqui, especialmente

neste momento delicado – de
troca de comandos e de certas
mudanças na política econômica, que ainda não ficaram claras.
O Brasil é forte exportador
de commodities e tanto seus
preços como os fluxos de moeda estrangeira estão sujeitos a todo tipo de turbulência. Se a recessão bater também no Brasil,
será inevitável uma queda de arrecadação e, com isso, os problemas fiscais podem se agravar.
A inflação também está sujeita a imponderáveis, principalmente aos vaivéns dos preços dos combustíveis, às emissões de moeda e ao nível de renda do consumidor que, por sua
vez, está sujeito ao comportamento do PIB. A alta de outubro veio acima da esperada, de

0,59%, em vez de algo em torno de 0,40% (veja o gráfico). E
pode continuar subindo.
Previsibilidade também
tem a ver com ancoragem das
expectativas. Não basta conhecer as políticas que serão alteradas no Brasil e com qual intensidade. É preciso saber quem vai
liderar essas alterações e com
que prioridades. Enquanto não
se souber quem se encarregará
da condução da economia,
grande número de incertezas
continuará no ar e criará imprevisibilidades que Lula diz não
desejar, mas que, nesta quintafeira, chegou a alimentar com
suas declarações que desvalorizaram o equilíbrio fiscal. l
COMENTARISTA DE ECONOMIA

A reação do mercado
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É hora de deixar o tom
eleitoral e apontar
rumos, dizem analistas
Depois de críticas de
Lula à estabilidade
fiscal e defesa de mais
gastos, a queda na
Bolsa se acentua e
o dólar dispara
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Lula e as imprevisibilidades
esta quinta-feira, Lula,
o presidente eleito, reconheceu a importância
da previsibilidade em
economia. Mas criou instabilidade com suas críticas à estabilidade fiscal: a Bolsa local caiu
3,35% e o dólar subiu 4,14%.
Na verdade, os tempos apontam para o oposto, apontam para alto grau de imprevisibilidade, não só no Brasil, mas também nas economias líderes. Isso
tem consequência.
Convém alinhavar algumas
dessas imprevisibilidades, a começar pelas que têm origem lá
fora. Nesta quinta-feira, o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulgou uma inflação (evolução da CPI, na sigla
em inglês) em outubro mais

Já havia uma preocupação em
relação ao rumo das contas públicas com a informação de
que, na equipe de transição, ganha força a opção de retirar as
despesas do Auxílio Brasil do teto de gastos de forma permanente. “As declarações (do Lula) coroam uma percepção de
uma mudança dessa linha
(mais otimista) da semana passada. Agora, há uma visão de muita preocupação com o que vem
pela frente”, diz Silvio Campos
Neto, economista da consultoria Tendências. “É um movimento que marca uma reversão
das expectativas do mercado
com o novo governo.”
A equipe do PT trabalha numa Proposta de Emenda à Cons-

“Agora, há uma visão de
muita preocupação com o
que vem pela frente”
Silvio Campos Neto

Economista da consultoria
Tendências
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tituição (PEC) com o objetivo
de furar o teto de gastos para
garantir o Auxílio Brasil (que
voltará a ser chamado de Bolsa Família) de R$ 600. Nesse
cenário de aumento de gastos,
a preocupação é de que a nova
administração seja parecida
com os últimos anos da de Dilma Rousseff, em que houve
uma deterioração das contas
públicas do País. Na campanha, Lula criticou o teto de gastos, regra que limita as despesas à inflação do ano anterior,
mas ainda não indicou qual será a sua política fiscal.
“Cada vez que os sinais
vão na linha de deterioração
do gasto, mais o governo precisará sinalizar maior responsabilidade com um ministro mais técnico do que
político. E talvez isso nem seja garantia, pois vai depender no final de como será desenhada a nova regra fiscal”,
afirma Sergio Vale, economista-chefe da consultoria
MB Associados.
Para Ricardo Denadai,
CEO e economista-chefe da
ACE Capital, “esse movimento do mercado é uma
combinação de várias coisas: encaminhamento da
PEC da Transição bem pior
do ponto de vista fiscal com
relação ao esperado, indefinição de qual vai ser a equipe
econômica e qual é o plano
(fiscal) de médio prazo”. l

Meirelles: ‘Lula está
em modo campanha’
ADRIANA FERNANDES
BRASÍLIA

Em dia de estresse no mercado
em reação às críticas do presidente eleito Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) à estabilidade fiscal,
uma fala do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles causou mal-estar na equipe de transição. Meirelles, no entanto, disse ao Estadão que foi mal interpretado e que é cedo para saber
qual será a política econômica
do governo eleito.
As falas do ex-ministro, proferidas em encontro fechado
organizado pelo BTG, acabaram repercutindo na forma de
frases curtas, disparadas pelos
participantes do evento.
Entre as falas obtidas pelo
Estadão, está a avaliação pessimista de que Lula começou a
sinalizar uma direção “à Dilma”; que está “fazendo uma opção que é a opção mais fácil, de
agradar lá dentro”; e que “suponha que o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin chamou o
Pérsio (Arida) dizendo que
eles teriam condições de influenciar mais à frente”.
Ao Estadão, Meirelles disse que “a pessoa que vaza só
escreve um dos lados, e não os
dois”. O ex-ministro declarou
que, na reunião, falou de duas
“linhas” de políticas. Uma que
ele defende, que é a política
adotada por Lula principalmente no primeiro mandato,
iniciado em 2003. “Acho que é
o certo. Acredito que ele deva
seguir uma linha como essa,
mas existe outra linha do pensamento que defende assim e

assado. Vamos aguardar definições porque está muito cedo
para saber disso”, declarou o
ex-ministro.
“Existe um linha que defende um maior investimento público sem muita preocupação
porque geraria receitas. Eu descrevi as duas possibilidades.
Essa possibilidade que está aí
não é que a que eu acredito que
vá prevalecer”, completou Meirelles, que apoiou Lula no segundo turno.
Para Meirelles, Lula ainda
está no “modo campanha”.
“Vamos aguardar a definição
‘Boa sorte day’
Depois das falas de
Lula e Meirelles, surgiu
um termo para definir
percepção do mercado
dos nomes e aí teremos uma
visão mais clara da política econômica.” O ex-ministro, que
presidiu o Banco Central no governo Lula, defendeu a PEC da
Transição para acomodar uma
“excepcionalidade” de gastos
só em 2023, mas ponderou que
será preciso fazer uma série de
cortes, inclusive de empresas
estatais que não têm mais razão de continuar ativas. Para
ele, é viável aumentar despesas em 2023 desde que se faça
depois ajuste nos gastos.
O discurso de Lula, aliado
às falas de Meirelles, teve efeito desastroso no mercado, que
apelidou a quinta-feira de
“Boa sorte day” – uma referência ao que o ex-ministro teria
dito no evento do BTG. l

PROCESSO 7910.2022/0000679-2
CONCORRÊNCIA Nº049/ 2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO
ESTRUTURAL DO VIADUTO SANTA EFIGÊNIA E
VIADUTO 25 DE MARÇO – LOTE 44.
AVISO DE LICITAÇÃO
A SPObras torna pública a realização do procedimento
licitatório em epígrafe cujas informações sobre Edital e
seus anexos, bem como sobre a sessão de recebimento
e abertura dos envelopes seguem abaixo:
Disponibilidade do Edital:
Edital: O Edital e seus anexos
estarão disponíveis para consulta e download no site:
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e a partir de
16/11/22. Orientações sobre este procedimento poderão
ser obtidas junto à Gerência de Licitações e Contratos,
através do telefone 3113-1571 ou e-mail licitacoes@
spobras.sp.gov.br.
Data e Local de Entrega dos Envelopes: das 11h00
às 11h30min do dia 16/12/2022, na sala de reunião 2
localizado no 6º andar da sede da SPObras, Rua XV de
Novembro,165, Centro Histórico - São Paulo/SP.
Abertura dos Envelopes: às 11h30min do dia
16/12/2022, no endereço acima.
*Esta publicação torna sem efeito a publicação de
10/11/2022

ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΦΑΧΥΛDΑDΕ DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ

CONVITE PARA REUNIÃO

ΑΒΕΡΤΥΡΑ DΕ ΠΡΟΧΕΣΣΟ DΕ ΧΟΜΠΡΑ

A BENG Engenharia Ltda. e a EcoUrbis Ambiental S.A. convidam a participar da reunião
sobre o “Projeto de Gás da Central de Tratamento de Resíduos Leste - CTL”, que será
realizada no dia 12 de dezembro de 2022, às 10:00 horas, no Auditório da CTL na Avenida
Sapopemba, nº 22.254, 3ª Divisão, São Mateus.

Εντιδαδε πλαντρ⌠πιχα πριϖαδα σεm πνσ λυχρατιϖοσ, τορνα πβλιχα α αβερτυρα δοσ προχεσσοσ δε ΧΟΜΠΡΑ
ΠΡΙςΑDΑ,, τιπο ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο, χυϕοσ δεταληεσ εστο δισπονϖεισ νο σιτε (ωωω.φφm.βρ), ε θυε σερο
ΠΡΙςΑDΑ
ρεγιδοσ πελο σευ Ρεγυλαmεντο δε Χοmπρασ:
Χοmπρασ:
ΧΟΝΧΟΡΡ⊇ΝΧΙΑ:
ΦΦΜ 1144−2022−00 – “ΑΥDΙΤΟΡΙΑ DΕ ΕΝΦΕΡΜΑΓΕΜ”

ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΦΑΧΥΛDΑDΕ DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ
ΑΒΕΡΤΥΡΑ DΕ ΠΡΟΧΕΣΣΟ DΕ ΧΟΜΠΡΑ

ΕDΙΤΑΛ DΕ ΧΟΝςΟΧΑ∩℘Ο DΕ ΑΣΣΕΜΒΛΕΙΑ ΓΕΡΑΛ ΕΞΤΡΑΟΡDΙΝℑΡΙΑ
Πελο πρεσεντε εδιταλ, χονϖοχαmοσ ασ εmπρεσασ χορρετορασ ε διστριβυιδορασ δε σεγυροσ, ρεσσεγυροσ ε χαπιταλιζαο δο
Εσταδο δε Σο Παυλο, ρεπρεσενταδασ πελο ΣΙΝDΙΧΑΤΟ DΕ ΕΜΠΡΕΣℑΡΙΟΣ Ε ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΙΣ ΑΥΤΝΟΜΟΣ DΑ
ΧΟΡΡΕΤΑΓΕΜ Ε DΑ DΙΣΤΡΙΒΥΙ∩℘Ο DΕ ΤΟDΟΣ ΟΣ ΡΑΜΟΣ DΕ ΣΕΓΥΡΟΣ, ΡΕΣΣΕΓΥΡΟΣ Ε ΧΑΠΙΤΑΛΙΖΑ∩℘Ο DΟ
ΕΣΤΑDΟ DΕ Σ℘Ο ΠΑΥΛΟ (ΣΙΝΧΟΡ−ΣΠ) α χοmπαρεχερεm να Ασσεmβλεια Γεραλ Εξτραορδιν〈ρια (ΑΓΕ), θυε σερ〈 ρεαλιζαδα
νο δια 22 δε νοϖεmβρο δε 2022, να Σεδε δο Σινχορ−ΣΠ, λοχαλιζαδα να Ρυα Λβερο Βαδαρ⌠, 293, 29≡ ανδαρ − Χεντρο, Σο
Παυλο (ΣΠ). Α ΑΓΕ χονταρ〈 χοm α σεγυιντε ορδεm δο δια: Αυτοριζαο παρα α Dιρετορια δο Σινχορ−ΣΠ νεγοχιαρ α
προποστα δε Χονϖενο Χολετιϖα α ϖιγοραρ εm 2023. Α Ασσεmβλεια σερ〈 ρεαλιζαδα, εm πριmειρα χονϖοχαο, ◊σ 17η30,
χοm α πρεσενα δε 51% δασ χορρετορασ ε διστριβυιδορασ δε σεγυροσ, ρεσσεγυροσ ε χαπιταλιζαο δο Εσταδο δε Σο Παυλο ου,
εm σεγυνδα χονϖοχαο, ◊σ 18η00, χοm ασ εmπρεσασ θυε εστιϖερεm πρεσεντεσ.

Σο Παυλο, 11 δε νοϖεmβρο δε 2022
Βορισ Βερ
Πρεσιδεντε δο Σινχορ−ΣΠ

Α Χοmισσο Εσπεχιαλ δε Λιχιταο,
χονστιτυδα πελα ΡΕΣΟΛΥ∩℘Ο
ΧΟΝϑΥΝΤΑ Ν≡ 001, DΕ 26 DΕ ΦΕςΕΡΕΙΡΟ
DΕ 2018, αλτεραδα πελα ΡΕΣΟΛΥ∩℘Ο
Χ Ο Ν ϑ Υ Ν ΤΑ
ΣΕΙΝΦΡΑ/DΕΡ
Ν≡ 002/2022, DΕ 27 DΕ ΜΑΙΟ DΕ 2022,
απ⌠σ DΕΧΙΣ℘Ο δο σεχρετ〈ριο δε Εσταδο
δε Ινφραεστρυτυρα ε Μοβιλιδαδε δο νο
προϖιmεντο δο ρεχυρσο ιντερποστο πελα
Λιχιταντε ςια Εξπρεσσα 424, δεχλαρα
α Λιχιταντε Πρεϖιχον ςΕΝΧΕDΟΡΑ δα
Χονχορρνχια Ιντερναχιοναλ ν≡ 003/2018 –
ΣΕΤΟΠ.

P R E F E I T U R A DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE B A R R E T OS
ESTADO DE SÃOPAULO
A Prefeitura do Município da Estancia
Turística de Barretos torna público
o resultado do julgamento do
recurso e contrarrazão referente a
CONCORRÊNCIA 05/2022 - OBJETO:
PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP),
NA
MODALIDADE
CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA OS SERVIÇOS
DE EFICIENTIZAÇÃO, OPERAÇÃO
E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO
E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
DE TELECOMUNICAÇÕES E USINA
FOTOVOLTAICA DO MUNICÍPIO DE
BARRETOS. O recurso interposto foi
julgado improcedente conforme consta
decisão nos autos inclusive ratificado pela
Autoridade Superior competente. Barretos
- SP, 10 de novembro de 2022. Silvana
Borini – Departamento de Licitaçoes.

ΑΒΕΡΤΥΡΑ DΕ ΠΡΟΧΕΣΣΟ DΕ ΧΟΜΠΡΑ
Εντιδαδε πλαντρ⌠πιχα πριϖαδα σεm πνσ λυχρατιϖοσ, τορνα πβλιχα α αβερτυρα δοσ προχεσσοσ δε ΧΟΜΠΡΑ
ΠΡΙςΑDΑ,, τιπο ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο, χυϕοσ δεταληεσ εστο δισπονϖεισ νο σιτε (ωωω.φφm.βρ), ε θυε σερο
ΠΡΙςΑDΑ
ρεγιδοσ πελο σευ Ρεγυλαmεντο δε Χοmπρασ:
Χοmπρασ:
ΦΦΜ 1246−2022−00 – “ΜΑΝΥΤΕΝ∩℘Ο ΧΟΡΡΕΤΙςΑ DΕ ΓΕΡΑDΟΡ DΕ ΓℑΣ ΝΙΤΡΟΓ⊇ΝΙΟ”
ΦΦΜ 1367−2022−00 – “ΑDΕΘΥΑ∩℘Ο Ε ΜΟDΕΡΝΙΖΑ∩℘Ο DΕ ΣΑΛΑ ΠΑΡΑ ΘΥΙΜΙΟΤΕΡΑΠΙΑ − ΙΧΡ”

ΑDϑΥDΙΧΑ∩℘Ο – ΧΟΜΠΡΑΣ ΠΡΙςΑDΑΣ
ΧΑΝΧΕΛΑΜΕΝΤΟ
Α ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΦΑΧΥΛDΑDΕ DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ, χοmυνιχα ο ΧΑΝΧΕΛΑΜΕΝΤΟ δοσ ΠΡΟΧΕΣΣΟΣ
DΕ ΧΟΜΠΡΑ: ΦΦΜ 0951/2022−00 – “ΝΟΤΕΒΟΟΚ”, χονφορmε σολιχιταο δα 〈ρεα ρεθυισιταντε.
ΦΦΜ 1266/2022−00 – “ΠΛΑΧΑΣ ΠΑΡΑ DΟΣΑΓΕΝΣ DΕ ΧΙΤΟΧΙΝΑΣ Ε ΗΟΡΜΝΙΟΣ Σ⊃ΡΙΧΟΣ”,
χονφορmε σολιχιταο δα 〈ρεα ρεθυισιταντε.

Estado de São Paulo
Secretaria M. de Administração

ATA DE JULGAMENTO DA
LICITAÇÃO – RESULTADO
DA CONCORRÊNCIA
INTERNACIONAL
Nº- 003/2018 – SETOP-MG

ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΦΑΧΥΛDΑDΕ DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ

ΦΦΜ 1037−2022−00 (ΡΧ 36.270)
ΚWΕ ΜΟΝΤΑΓΕΝΣ ΙΝDΥΣΤΡΙΑΙΣ ΛΤDΑ, 32.099.443/0001−78

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 1.971/2022.
Pregão Presencial nº 117/2022.
Objeto: Contratação de empresa especializada no
fornecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol
e diesel S10), para uso exclusivo dos veículos da frota
da Prefeitura Municipal de Ourinhos, a serem fornecidos
mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas
nas dependências da empresa vencedora, de forma parcelada.
Sessão de processamento do Pregão, recebimento e
abertura dos envelopes “Proposta Comercial” e “Documentos
de Habilitação”: 29 de novembro de 2.022, às 15:00 horas.
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Ourinhos, sito
à Travessa Vereador Abrahão Abujamra, nº 70, fundos, Centro.
O Edital completo poderá ser retirado no site da Prefeitura
Municipal de Ourinhos (www.ourinhos.sp.gov.br) no link licitações
ou mediante requerimento da empresa enviado via e-mail para
licitacao.pmo@gmail.com, sendo que quaisquer esclarecimentos
a respeito da presente licitação poderão ser obtidos na Diretoria
de Estratégia de Aquisições de Materiais, Bens e Serviços ou
através do telefone (14) 3302-6000 – ramais 6076, 6032 ou 6123.
Ourinhos, 10 de novembro de 2022.
Lucas Pocay Alves da Silva – Prefeito Municipal.

Εντιδαδε πλαντρ⌠πιχα πριϖαδα σεm πνσ λυχρατιϖοσ, τορνα πβλιχα α αβερτυρα δοσ προχεσσοσ δε ΧΟΜΠΡΑ
ΠΡΙςΑDΑ,, τιπο ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο, χυϕοσ δεταληεσ εστο δισπονϖεισ νο σιτε (ωωω.φφm.βρ), ε θυε σερο
ΠΡΙςΑDΑ
ρεγιδοσ πελο σευ Ρεγυλαmεντο δε Χοmπρασ:
Χοmπρασ:
ΦΦΜ 1307−2022−00 – “ΥΛΤΡΑΦΡΕΕΖΕΡ −80≡ Χ”
ΦΦΜ 1443−2022−00 – “ΑΠΑΡΕΛΗΟ ΠΑΡΑ ΕΞΑΜΕΣ DΕ ΒΙΟΙΜΠΕDℜΝΧΙΑ”

ΕDΙΤΑΛ DΕ ΧΟΝςΟΧΑ∩℘Ο DΕ ΑΣΣΕΜΒΛΕΙΑ ΓΕΡΑΛ ΟΡDΙΝℑΡΙΑ
Πελο πρεσεντε εδιταλ, χονϖοχαmοσ οσ ασσοχιαδοσ, χοm διρειτο α ϖοτο, δο ΣΙΝDΙΧΑΤΟ DΕ ΕΜΠΡΕΣℑΡΙΟΣ Ε
ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΙΣ ΑΥΤΝΟΜΟΣ DΑ ΧΟΡΡΕΤΑΓΕΜ Ε DΑ DΙΣΤΡΙΒΥΙ∩℘Ο DΕ ΤΟDΟΣ ΟΣ ΡΑΜΟΣ DΕ ΣΕΓΥΡΟΣ,
ΡΕΣΣΕΓΥΡΟΣ Ε ΧΑΠΙΤΑΛΙΖΑ∩℘Ο DΟ ΕΣΤΑDΟ DΕ Σ℘Ο ΠΑΥΛΟ (ΣΙΝΧΟΡ−ΣΠ) α χοmπαρεχερεm να Ασσεmβλεια
Γεραλ Ορδιν〈ρια (ΑΓΟ), θυε σερ〈 ρεαλιζαδα νο δια 22 δε νοϖεmβρο δε 2022, να Σεδε δο Σινχορ−ΣΠ, λοχαλιζαδα να
Ρυα Λβερο Βαδαρ⌠, 293, 29≡ ανδαρ − Χεντρο, Σο Παυλο (ΣΠ). Α ΑΓΟ χονταρ〈 χοm α σεγυιντε ορδεm δο δια:
Dελιβεραο δα Πρεϖισο Οραmεντ〈ρια παρα ο εξερχχιο δε 2023. Α Ασσεmβλεια σερ〈 ινσταλαδα εm πριmειρα
χονϖοχαο, ◊σ 16η30, χοm α πρεσενα δε 51% δοσ ασσοχιαδοσ, ου εm σεγυνδα χονϖοχαο, ◊σ 17η00, χοm οσ
χορρετορεσ δε σεγυροσ θυε εστιϖερεm πρεσεντεσ.

Σο Παυλο, 11 δε νοϖεmβρο δε 2022
Βορισ Βερ
Πρεσιδεντε δο Σινχορ−ΣΠ

ΕΞΤΡΑΤΟ ΕDΙΤΑΛ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο ΤΟΜΑDΑ DΕ ΠΡΕ∩ΟΣ Ν≡ 011/2022
Οβϕετο: Εmπρειταδα πορ πρεο υνιτ〈ριο παρα α ρεϖισο ε ρεφορmα δα χοβερτυρα
mετ〈λιχα δα Ρειτορια δα ΥΝΙΟΕΣΤΕ (χοβερτυρα εm αρχο) − ςαλορ Μ〈ξιmο:
Ρ∃ 305.786,57 − Αβερτυρα: Dια 02 δε δεζεmβρο δε 2022, ◊σ 09:30 ηορασ, να
Υνιϖερσιδαδε Εσταδυαλ δο Οεστε δο Παραν〈 − ΥΝΙΟΕΣΤΕ (Ρειτορια), ◊ Ρυα
Υνιϖερσιτ〈ρια, 1619 − ϑαρδιm Υνιϖερσιτ〈ριο − ΧΕΠ 85.819−110 − Χασχαϖελ − Παραν〈
− Ινφορmα⌡εσ Χοmπλεmενταρεσ: Εδιταλ δισπονϖελ ϕυντο ◊ ΧΠΛ, νο mεσmο λοχαλ
αχιmα, ου πελο Φονε: (45) 3220−3050, ου νο λινκ ηττπσ://mιδασ.υνιοεστε.βρ/σγαϖ/
αρθϖιρτυαλ#/ ου αινδα νο λινκ ηττπ://ωωω.τρανσπαρενχια.πρ.γοϖ.βρ/πτε/χοmπρασ/
λιχιταχοεσ Να δατα δε αβερτυρα δεστε χερταmε οχορρερ〈 α τρανσmισσο ον−λινε
δο mεσmο, νο χαναλ δο Ψουτυβε πελο λινκ ηττπσ://ωωω.ψουτυβε.χοm/χηαννελ/
ΥΧπ3ΓγWΦψΟΕΚρλη−ςΓ6ιπ_ΤΘ Χασχαϖελ, 10 δε νοϖεmβρο δε 2022 − Ιϖαιρ
Dεονει Εββινγ (Πρεσιδεντε δα ΧΠΛ δα Ρειτορια)
ΣΙΝDΙΧΑΤΟ DΑΣ ΕΜΠΡΕΣΑΣ DΕ ΡℑDΙΟ Ε ΤΕΛΕςΙΣ℘Ο
ΝΟ ΕΣΤΑDΟ DΕ Σ℘Ο ΠΑΥΛΟ − ΣΕΡΤΕΣΠ
ΧΝΠϑ ν… 62.650.809/0001−16
ΕDΙΤΑΛ DΕ ΧΟΝςΟΧΑ∩℘Ο − ΑΣΣΕΜΒΛΕΙΑ ΓΕΡΑΛ ΕΞΤΡΑΟΡDΙΝℑΡΙΑ
Πελο πρεσεντε εδιταλ φιχαm χονϖοχαδασ τοδασ ασ ασσοχιαδασ δο Σινδιχατο δασ Εmπρεσασ δε Ρ‡διο ε Τελεϖισ‹ο νο Εσταδο
δε Σ‹ο Παυλο − ΣΕΡΤΕΣΠ, θυιτεσ ε εm πλενο γοζο δοσ σευσ διρειτοσ σινδιχαισ, α σε ρευνιρεm εm ΑΣΣΕΜΒΛΕΙΑ ΓΕΡΑΛ
ΕΞΤΡΑΟΡDΙΝℑΡΙΑ α σερ ρεαλιζαδα νο δια 18 δε νοϖεmβρο δε 2022, ασ 10η00 (δεζ ηορασ), εm πριmειρα χονϖοχα•‹ο, να
σεδε ασσοχιατιϖα, Ρυα ΑπιναϕŽσ, ν… 1.100, χονϕυντο 1.403, εm Σ‹ο Παυλο, Χαπιταλ, παρα δελιβερα•‹ο σοβρε α σεγυιντε
Ορδεm δο δια: 1− Αν‡λισε ε δελιβερα•‹ο σοβρε α παυτα δε ρειϖινδιχα•›εσ απρεσενταδα πελο Σινδιχατο δοσ Τραβαληαδορεσ
Νασ Εmπρεσασ δε νιβυσ Ροδοϖι‡ριοσ Ιντερναχιοναισ, Ιντερεσταδυαισ, Ιντερmυνιχιπαισ ε Σετορ Dιφερενχιαδο δε Σ‹ο Παυ−
λο, Ιταπεχεριχα δα Σερρα ε Σ‹ο Λουρεν•ο δα Σερρα, παρα χελεβρα•‹ο δα Χονϖεν•‹ο Χολετιϖα δε Τραβαληο ε ου ρεσποστα ε
αχοmπανηαmεντο δο προχεσσο δε δισσ’διο χολετιϖο ν… 1003509−71.2022.5.02.0000 πορ ελεσ αϕυιζαδο περαντε ο Ε. ΤΡΤ−
ΣΠ; 2− Ελει•‹ο δα Χοmισσ‹ο δε Νεγοχια•‹ο; 3− Ρατιφιχα•‹ο δοσ ατοσ ϕ‡ πρατιχαδοσ πελα δεφεσα δο ΣΕΡΤΕΣΠ νοσ αυτοσ
δο προχεσσο αχιmα ρεφεριδο, δελιβερα•‹ο σοβρε ο χοmυm αχορδο ε ουτοργα δε ποδερεσ παρα α Dιρετορια, Χοmισσ‹ο δε
Νεγοχια•‹ο ε Ασσεσσορια ϑυρ’διχα παρα αχοmπανηαmεντο δε τοδοσ οσ ατοσ ε τερmοσ, δα νεγοχια•‹ο, χελεβρα•‹ο δα
Χονϖεν•‹ο Χολετιϖα δε Τραβαληο ε ρεπρεσεντα•‹ο εm δισσ’διο χολετιϖο; 4−Τρανσφορmα•‹ο δα Ασσεmβλεια Γεραλ Εξτραορ−
διν‡ρια εm Περmανεντε ενθυαντο περδυραρεm ασ νεγοχια•›εσ, ου ατŽ ο αϕυιζαmεντο δο Dισσ’διο Χολετιϖο; ε 5− Ασσυντοσ
γεραισ. Ν‹ο ηαϖενδο να ηορα αχιmα ινδιχαδα νœmερο λεγαλ δε ασσοχιαδασ παρα α ινσταλα•‹ο δοσ τραβαληοσ εm πριmειρα
χονϖοχα•‹ο, α Ασσεmβλεια Γεραλ σερ‡ ινσταλαδα εm σεγυνδα χονϖοχα•‹ο, ασ 10η30 (δεζ ηορασ ε τριντα mινυτοσ) νο
mεσmο δια ε λοχαλ, δελιβερανδο ϖαλιδαmεντε χοm θυαλθυερ νœmερο δε ασσοχιαδοσ πρεσεντεσ. Σ‹ο Παυλο, 10 δε νοϖεm−
βρο δε 2022. Ριχαρδο ϑοσ Ζοϖιχο − Πρεσιδεντε.

ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ DΑ
ΕΧΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΝΧΟ ΝΑΧΙΟΝΑΛ DΕ DΕΣΕΝςΟΛςΙΜΕΝΤΟ ΕΧΟΝΜΙΧΟ Ε ΣΟΧΙΑΛ
Ε ΓΟςΕΡΝΟ DΟ ΕΣΤΑDΟ DΕ ΜΙΝΑΣ ΓΕΡΑΙΣ

ΑςΙΣΟ DΕ ΛΕΙΛ℘Ο ΒΝDΕΣ Ν.≡ 003/2022
ΧεασαΜινασ − ΠΠΙ/ΠΝD
1) ΟΒϑΕΤΟ: αλιεναο δε α⌡εσ ε ατιϖοσ ιmοβιλι〈ριοσ δασ Χεντραισ δε
Αβαστεχιmεντο δε Μινασ Γεραισ Σ.Α. – ΧεασαΜινασ ασσοχιαδα ◊ Χονχεσσο
δε Υσο δο Μερχαδο Λιϖρε δο Προδυτορ − ΜΛΠ, χονφορmε ασ εσπεχι…χα⌡εσ δο
Εδιταλ ε δε σευσ Ανεξοσ. 2) ΕDΙΤΑΛ: Dισπονϖελ α παρτιρ δε 11.11.2022, χοm
ινφορmα⌡εσ σοβρε ασ χονδι⌡εσ δε δεσεστατιζαο, ινχλυινδο, mασ νο σε
λιmιτανδο: α ϕυστι…χατιϖα παρα α δεσεστατιζαο, α ϖαρι〈ϖελ δε λειλο, ο περχεντυαλ
δο χαπιταλ σοχιαλ δα εmπρεσα α σερ αλιεναδο ε σευ ϖαλορ, ο πασσιϖο δα σοχιεδαδε
δε χυρτο ε δε λονγο πραζο, ο συm〈ριο δοσ εστυδοσ δε αϖαλιαο, ο χριτριο δε
…ξαο δο ϖαλορ δε αλιεναο δασ α⌡εσ ε δοσ ατιϖοσ ιmοβιλι〈ριοσ, χονδι⌡εσ
παρα αθυισιο δασ α⌡εσ δοσ αχιονιστασ mινοριτ〈ριοσ, α οφερτα δεστιναδα α
εmπρεγαδοσ ε αποσενταδοσ δα χοmπανηια, ο χρονογραmα δο λειλο ε, αινδα,
δεντρε ουτροσ ανεξοσ, α mινυτα δο χοντρατο δε χοmπρα ε ϖενδα δε α⌡εσ; δε
χοmπρα ε ϖενδα δοσ ΑΤΙςΟΣ ΙΜΟΒΙΛΙℑΡΙΟΣ ε δε χονχεσσο δε υσο δο ΜΛΠ
α σερεm …ρmαδοσ ε σευσ ρεσπεχτιϖοσ ανεξοσ, 3) ΟΒΤΕΝ∩℘Ο DΟ ΕDΙΤΑΛ Ε
ΑΝΕΞΟΣ: Ο Εδιταλ ε σευσ ανεξοσ ποδερο σερ οβτιδοσ α παρτιρ δε 11/11/2022,
νοσ ενδερεοσ ελετρνιχοσ δο ΒΝDΕΣ (ηττπσ://ωωω.βνδεσ.γοϖ.βρ/ωπσ/πορταλ/σιτε/
ηοmε/τρανσπαρενχια/δεσεστατιζαχαο/προχεσσοσ−εm−ανδαmεντο/δεσεστατιζαχαο−
χεασαmινασ). 4) ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ ΠΑΡΑ ΠΑΡΤΙΧΙΠΑ∩℘Ο: Οσ ρεθυισιτοσ ε δεmαισ
χονδι⌡εσ δε παρτιχιπαο εστο δε…νιδοσ νο Εδιταλ δο Λειλο. 5) ΠΡΟΠΟΣΤΑ
ΕΧΟΝΜΙΧΑ: παρα οσ σεγυιντεσ ΛΟΤΕΣ, σενδο αυτοριζαδα α απρεσενταο δε
προποστασ απενασ παρα 1 (υm) ΛΟΤΕ ου, δε φορmα σιmυλτνεα, παρα 2 (δοισ)
ου 3 (τρσ) δελεσ: (ι) ΛΟΤΕ ΧΕΑΣΑΜΙΝΑΣ ΙΝΤΕΓΡΑΛ: αθυισιο δα τοταλιδαδε
δασ Α∩∏ΕΣ DΟ ΛΕΙΛ℘Ο, χονσιδερανδο−σε οσ ΑΤΙςΟΣ ΙΜΟΒΙΛΙℑΡΙΟΣ χοmο
παρτε ιντεγραντε δο πατριmνιο δα ΧΟΜΠΑΝΗΙΑ, ασσοχιαδα ◊ ΧΟΝΧΕΣΣ℘Ο
DΕ ΥΣΟ; (ιι) ΛΟΤΕ ΧΕΑΣΑΜΙΝΑΣ ΣΕΜ ΑΤΙςΟΣ ΙΜΟΒΙΛΙℑΡΙΟΣ: αθυισιο δα
τοταλιδαδε δασ Α∩∏ΕΣ DΟ ΛΕΙΛ℘Ο, εξχλυινδο−σε οσ ΑΤΙςΟΣ ΙΜΟΒΙΛΙℑΡΙΟΣ δο
πατριmνιο δα ΧΟΜΠΑΝΗΙΑ, ασσοχιαδα ◊ ΧΟΝΧΕΣΣ℘Ο DΕ ΥΣΟ; ε/ου (ιιι) ΛΟΤΕ
ΑΤΙςΟΣ ΙΜΟΒΙΛΙℑΡΙΟΣ: αθυισιο δοσ ΑΤΙςΟΣ ΙΜΟΒΙΛΙℑΡΙΟΣ, σεγρεγαδοσ δο
πατριmνιο δα ΧΟΜΠΑΝΗΙΑ, mεδιαντε πρεενχηιmεντο δο “Ανεξο 8 − Απνδιχε
3: Μοδελο δε Απρεσενταο δε ΠΡΟΠΟΣΤΑ ΕΧΟΝΜΙΧΑ”. 6) DΑΤΑ DΑ
ΕΝΤΡΕΓΑ DΑΣ ΠΡΟΠΟΣΤΑΣ: Εm 16.12.2022, δασ 09η00mιν ◊σ 13η00mιν, να
Β3 Σ.Α. − Βρασιλ, Βολσα, Βαλχο, χοm ενδερεο να Ρυα Ξς δε Νοϖεmβρο, ν≡ 275
− Χεντρο, Σο Παυλο − ΣΠ, ΧΕΠ 01010−901, χονφορmε ασ ινστρυ⌡εσ χονσταντεσ νο
Εδιταλ. 7) ΙΝ⊆ΧΙΟ DΑ ΣΕΣΣ℘Ο Π∨ΒΛΙΧΑ DΟ ΛΕΙΛ℘Ο ΧΟΜ Α ΑΒΕΡΤΥΡΑ DΑΣ
ΠΡΟΠΟΣΤΑΣ ΕΧΟΝΜΙΧΑΣ: Εm 22.12.2022, ◊σ 13η00mιν, να Β3 Σ.Α. − Βρασιλ,
Βολσα, Βαλχο, χοm ενδερεο να Ρυα Ξς δε Νοϖεmβρο, ν≡ 275 − Χεντρο, Σο
Παυλο − ΣΠ, ΧΕΠ 01010−901.
Ριο δε ϑανειρο, 11 δε νοϖεmβρο δε 2022
ΡΙΧΑΡDΟ ΑΝΤΟΝΙΟ ΤΟΡΡΕΣ ΡΟDΡΙΓΥΕΣ
Συπεριντενδεντε δα ℑρεα δε Γοϖερνο ε Ρελαχιοναmεντο Ινστιτυχιοναλ δο ΒΝDΕΣ

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO

Encontra-se aberto na REITORIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO
DE MESQUITA FILHO”- UNESP, o Pregão Eletrônico nº 57/2022-RUNESP, PROCESSO
2856/2022-RUNESP, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DAS
PLATAFORMAS ADOBE ETLA CREATIVE CLOUD ALL APPS NAMED, ADOBE ETLA CREATIVE
CLOUD ALL APPS DEVICE E ADOBE ETLA ACROBAT PRO NA MODALIDADE SOFTWARE
COMO SERVIÇO. A realização da sessão pública “on line” será no dia 25/11/2022, às 09:30
horas, junto aos endereços eletrônicos www.bec.sp.gov.br, OC nº 102301100612022OC00067. As
propostas eletrônicas deverão ser enviadas para um dos citados endereços eletrônicos, durante o
período compreendido entre o dia 11/11/2022 até o dia e horário previstos para a abertura da referida
sessão pública. Os procedimentos da presente licitação serão tomados junto à Seção Técnica de
Materiais da Reitoria da Unesp, sita à Rua Quirino de Andrade, nº 215 - 2º Andar - Centro, São
Paulo/SP, CEP: 01.049-010. O Edital na íntegra encontra-se nos endereços eletrônicos: www.bec.
sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br, e https://ape.unesp.br/licitacao/

Porto Seguro Serviços e Comércio S.A.

CNPJ/ME nº 09.436.686/0001-32 - NIRE 35.3.0035373.1
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 08 de Agosto de 2022
1) Data, hora e local: 08 de agosto de 2022, às 10h30, na sede social da Porto Seguro Serviços e
Comércio S.A. (“Companhia”), na Rua Guaianases, nº 1238, 12º andar, Campos Elíseos, São Paulo/
SP, CEP 01204-002. 2) Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social,
dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76.
3) Composição da Mesa: Presidente - Sr. Celso Damadi; Secretária - Sra. Aline Salem da Silveira
Bueno. 4) Ordem do dia: a) Aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 5.100.000,00
(cinco milhões e cem mil reais), mediante a emissão de novas ações, com a consequente alteração
do caput do ar
tigo 5º do Estatuto Social; b) Apro
varr a modificação da composição da Diretor
va
ia par
a
artigo
Aprova
Diretoria
para
incluir um novo cargo de Diretor Vice-Presidente - Marketing, Clientes e Dados, com a consequente
alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Sociedade; c) Eleição de novo membro da Diretoria da
Companhia; d) Ratificação da atual composição da Diretoria da Companhia; e, e) Consolidação do
Estatuto Social da Companhia. 5) Deliberações: A Assembleia Geral Extraordinária, por
unanimidade de votos e sem ressalvas: 5.1. Aprovou o aumento do capital social da Companhia no
valor de R$ 5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil reais), passando de R$ 811.039.601,26
(oitocentos e onze milhões, trinta e nove mil, seiscentos e um reais e vinte e seis centavos) para R$
816.139.601,26 (oitocentos e dezesseis milhões, cento e trinta e nove mil, seiscentos e um reais e
vinte e seis centavos), mediante a emissão, após arredondamento, de 250.383.184 (duzentos e
cinquenta milhões, trezentas e oitenta e três mil, cento e oitenta e quatro) novas ações ordinárias
sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,02036878 por ação, fixado com base no valor
patrimonial das ações, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso II da Lei nº 6.404/76.
5.1.1. Dispensou a fixação de prazo para o exercício do direito de preferência na subscrição das
ações, sendo que a acionista Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A. renunciou ao seu direito
em favor da acionista Porto Seguro S.A. que, nos termos do Boletim de Subscrição anexo à presente
ata, subscreveu e integralizou a totalidade das ações ordinárias emitidas e as integralizará, da
seguinte forma: i. R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), em moeda corrente nacional, nesta data;
ii. R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em moeda corrente nacional, até 19 de agosto de 2022; e,
iii. R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), em moeda corrente nacional, até 30 de agosto de
2022. 5.1.2. Em consequência, o caput do artigo 5º do Estatuto Social passará a vigorar com a
seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social totalmente subscrito e parcialmente integralizado é de
R$ 816.139.601,26 (oitocentos e dezesseis milhões, cento e trinta e nove mil, seiscentos e um reais
e vinte e seis centavos), dividido em 28.009.302.116 (vinte e oito bilhões, nove milhões, trezentas e
duas mil, cento e dezesseis) ações ordinárias nominativas escriturais, sem valor nominal.”.
5.2. Aprovou a proposta de modificação da composição da Diretoria aumentando o limite máximo de
Diretores de 12 (doze) para 13 (treze) membros, para incluir um novo cargo de Diretor VicePresidente - Marketing, Clientes e Dados, com a consequente alteração do artigo 6º do Estatuto
Social que passará a constar com a seguinte redação: “Artigo 6º. A Diretoria é composta por no
mínimo 02 (dois) e no máximo 13 (treze) diretores, sendo 01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) CEO
Serviços, 01 (um) Diretor Vice-Presidente - Marketing, Clientes e Dados, 01 (um) Diretor Jurídico e
Riscos, 01 (um) Diretor de Controladoria, 03 (três) Diretores de Negócios, 01 (um) Diretor de
Atendimento e 04 (quatro) Diretores sem denominação especial, eleitos e destituídos pela
assembleia geral pelo prazo de 03 (três) anos, permitida a reeleição.”. 5.3. Aprovou a eleição do Sr.
Luiz Augusto de Medeiros Arruda, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de
Identidade RG nº 21.183.314-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 286.554.708-64, para ocupar
o cargo de Diretor Vice-Presidente - Marketing, Clientes e Dados, com domicílio profissional na
Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos,
São Paulo/SP, CEP 01216-01, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as
contas do exercício social de 2024. 5.3.1. O diretor eleito declara, para todos os fins e efeitos de
direito, que não está incurso em nenhum dos crimes que o impeça de exercer atividades mercantis
e que tem amplo conhecimento dos preceitos contidos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. 5.3.2. O
diretor eleito será investido em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse, que
será lavrado em livro próprio da Companhia. 5.4. Ratificou a atual composição da Diretoria da
Companhia, com mandato que se estenderá até a Assembleia que aprovar as contas do exercício
social de 2024, a saber: Diretor Presidente: Roberto de Souza Santos, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 05.380.778-0 SSP/RJ, inscrito
no CPF/ME sob o nº 641.284.587-91; CEO Serviços: Marcos Roberto Loução, brasileiro, casado,
estatístico, portador da Cédula de Identidade RG nº 58.101.916-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob
o nº 857.239.919-49; Diretor Vice-Presidente - Marketing, Clientes e Dados: Luiz Augusto de
Medeiros Arruda, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº
21.183.314-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 286.554.708-64; Diretora Jurídica e Riscos:
Adriana Pereira Carvalho Simões, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº
189.730 e no CPF/ME sob o nº 174.320.898-76; Diretor de Controladoria: Rafael Veneziani Kozma,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador de Cédula de Identidade RG nº 25.397.726-5
SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 200.476.918-16; Diretores de Negócios: Tiago Violin, brasileiro,
casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.158.840-5 SSP/SP,
inscrito no CPF/ME sob o nº 283.416.528-9; Paulo Henrique Galleguillos Calderon, brasileiro,
solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 39.477.879-0 SSP/SP, inscrito no
CPF/ME sob o nº 965.093.256-91; e, Adriano Arruda de Olivera, brasileiro, casado, administrador de
empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.730.051-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob
o nº 258.393.538/0; Diretor de Atendimento: Luiz Felipe Milagres Guimarães, brasileiro, casado,
analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG nº 06.743.711-1 IFP/RJ, inscrito no
CPF/ME sob o nº 874.657.877-34; Diretores sem denominação especial: Marcos Rogério
Sirelli, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.938.427-7
SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 249.181.618-04; Fabio Ohara Morita, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.793.433-6 SSP/SP, inscrito
no CPF/ME sob o nº 128.680.328-42; Marcelo Sebastião da Silva, brasileiro, casado, administrador
de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.113.610-7 SSP/SP, inscrito no
CPF/ME sob o nº 112.681.578-05 e Marcelo Zorzo, brasileiro, casado, securitário, portador da
Cédula de Identidade RG nº 702.331.385-6 SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 412.391.640-68,
todos com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa
Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01216-012. 5.5. Aprovou a consolidação
do Estatuto Social da Companhia para refletir todas as alterações deliberadas nesta Assembleia, o
qual passará a vigorar conforme a redação do Anexo 1. 6) Documentos arquivados na sociedade:
termo de posse, declaração de desimpedimento boletim de subscrição, procuração societária e
demais documentos pertinentes a ordem do dia. 7) Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, nos termos do Artigo 130,
parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 08 de agosto de 2022. Presidente da Mesa - Sr. Celso
Damadi, Secretária da Mesa - Sra. Aline Salem da Silveira Bueno; Acionistas: Porto Seguro S.A.,
por seu Diretor Vice-Presidente - Negócios Financeiros e Serviços, Sr. Marcos Roberto Loução, e
por seu Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos, Sr. Celso Damadi; Porto
Seguro Itaú Unibanco Participações S.A., por sua procuradora, Sra. Aline Salem da Silveira
Bueno. A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Aline Salem da Silveira Bueno - Secretária
da Mesa. JUCESP nº 622.739/22-0 em 19/10/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

