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Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Pearl - CNPJ nº 10.288.773/0001-79
- (“Fundo”) - Edital de Convocação de Assembleia Geral de Cotistas. A Oliveira Trust Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A., sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91, com sede
à Av. das Américas nº 3434, bloco 06, Sala 201, Barra da Tijuca, RJ, na qualidade de administradora do
Fundo (“Administradora”), convoca, nesta data e por meio da presente, os cotistas do Fundo para se
reunirem em AGE, a realizar-se, conforme facultado pela Deliberação da Comissão de Valores Mobiliários
nº 849, de 31/03/2020, por meio de vídeo e/ou teleconferência, a ser organizada pela Administradora, e/ou
através da manifestação de voto por escrito, no dia 25/03/2022, às 11:00h, para deliberar acerca da se-
guinte ordem do dia: (i) a aprovação de nova emissão de Cotas de Série Específica do Fundo; (ii) a altera-
ção do Periódico utilizado para divulgação de informações do Fundo para o Jornal Valor Econômico, tendo
em vista que o Jornal DCI - Diário do Comércio, Indústria e Serviços encontra-se fora de circulação e (iii)
autorizar o Administrador a adotar todas as medidas necessárias no sentido de refletir os interesses dos
Cotistas, conforme o que for deliberado pelos item (i) acima. Não havendo quorum para realização da
Assembleia Geral em 1ª convocação, esta será realizada no dia 01/04/2022, às 11:00h, valendo este
edital também como segunda convocação. Documentos necessários à deliberação da ordem do dia esta-
rão à disposição dos Cotistas na sede da Administradora. Rio de Janeiro, 10/03/2022.

A Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba - Comec torna público que fara realizar
licitação, Regime Diferenciado de Contratação Integrada - RDCi, na forma a seguir descrita:

PROTOCOLO: 18.670.041-4

OBJETO Contratação integrada de empresa especializada para a elaboração do Projeto Básico e
do Projeto Executivo de Engenharia e Execução das Obras de Implantação de Iluminação Pública
e Dispositivos de Segurança Rodoviária na BR-376/PR, trecho Contorno Sul de Curitiba, km
587,8 ao km 598,5, com extensão igual à 10,7 km.

PRAZO DE EXECUÇÃO: será de 300 (trezentos) dias, contados a partir da data fixada na Ordem
do Serviço.

PRAZO DE VIGÊNCIA: contado a partir da data de publicação do contrato, acrescentando-se 180
(cento e oitenta) dias após decurso do prazo de execução.

DATA DA ABERTURA: 31 de março de 2022 às 09h:00min.

LOCAL DE ABERTURA: Sala de Reuniões da COMEC, na Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – 1°
andar – Centro Cívico, Curitiba – PR.

OBSERVAÇÕES: Para a retirada do Edital e dos Elementos Técnicos Instrutores os interessados
deverão acessar o site www.comec.pr.gov.br (Entrar na área “Institucional”, depois em
transparência, na sequência em licitações entrar em concorrência e escolher esta licitação), e o
“Compras Paraná” e/ou o site www.comprasparana.pr.gov.br.

Curitiba/PR, 9 de março de 2022.

GILSON SANTOS
Diretor-Presidente da COMEC

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS

COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – COMEC
AVISO DE LICITAÇÃO

RDCi Nº 01/2022 – 004/2022/GMS

Ventos de Santa Tereza
Energias Renováveis S.A.

CNPJ/ME nº 13.346.148/0001-24 - NIRE 35.3.0057363.3
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Dezembro de 2021

(Lavrada sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76)
1. Data, Hora e Local: Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2021, às 10h00, na sede social
da Ventos de Santa Tereza Energias Renováveis S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São
Paulo, estado de São Paulo, na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, ESC 121, Sala D1 - Cajuína
Parte 01, Torre A -Torre Nações Unidas, bairro Cidade Monções, CEP: 04571-936. 2. Convocação e
Presença: Dispensada a convocação tendo em vista a presença de sua única acionista, AES Tucano
Holding I S.A., representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia (“Acionista
Única”), nos termos do §4º do Art. 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por
Ações”), conforme se verifica das assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: A mesa foi
composta pela Presidente, Sra. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi, e pela Secretária, Sra. Sabrina
Cassará Andrade da Silva. 4. Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre (i) o aumento do capital social
da Companhia, e (ii) a alteração da redação do caput do artigo Quinto do Estatuto Social.
5. Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes na Ordem do Dia, a Acionista
Única da Companhia deliberou por, sem quaisquer ressalvas, o que se segue: 5.1. Aprovar o aumento
do capital social da Companhia no valor de R$165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), mediante
a emissão de 165.000 (cento e sessenta e cinco mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal, integralizadas em moeda corrente nacional pela Acionista Única em 31 de dezembro de 2021,
nos termos do Boletim de Subscrição que segue como Anexo Único da presente ata. Desta forma, em
razão do aumento de capital aprovado acima, o capital social da Companhia passará dos atuais
R$12.085.251,00 (doze milhões, oitenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e um reais), composto por
12.085.251 (doze milhões, oitenta e cinco mil, duzentas e cinquenta e uma) ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal para R$ 12.250.251,00 (doze milhões, duzentos cinquenta mil,
duzentos e cinquenta e um reais), composto por 12.250.251 (doze milhões, duzentas cinquenta mil,
duzentas e cinquenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 5.2. Ato contínuo,
aprovar a alteração da redação do artigo Quinto do Estatuto Social da Companhia, de modo que o
caput passará a vigorar com a nova redação a seguir, mantida a redação de seus parágrafos: “Artigo
Quinto. O capital social da Companhia é de R$12.250.251,00 (doze milhões, duzentos cinquenta mil,
duzentos e cinquenta e um reais), composto por 12.250.251 (doze milhões, duzentas cinquenta mil,
duzentas e cinquenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 6. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral após a qual a presente ata foi lavrada,
lida e assinada pela Acionista Única. 7. Certificado e Autorização: A Presidente e a Secretária da
mesa atestam que esta é uma cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. A lavratura da ata na forma de
sumário foi autorizada pela acionista, conforme previsto no Artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das
Sociedades por Ações. 8. Assinaturas: Mesa: Presidente: Clarissa Della Nina Sadock Accorsi;
Secretária: Sabrina Cassará Andrade da Silva. Acionistas presentes: AES Tucano Holding I S.A.
por Clarissa Della Nina Sadock Accorsi - Diretora. Confere com o original lavrado em livro próprio. São
Paulo/SP, 31 de dezembro de 2021. Sabrina Cassará Andrade da Silva - Secretária da Mesa.
JUCESP nº 122.732/22-4 em 04/03/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Ventos de
Santa Tereza Energias Renováveis S.A. - CNPJ/ME nº 13.346.148/0001-24 - NIRE 35.3.0057363.3.
Anexo Único da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Dezembro de 2021.
Boletim de Subscrição: Data da Subscrição - 31 de dezembro de 2021. Ações Subscritas e
Forma de Integralização - 165.000 (cento e sessenta e cinco mil) ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal. Valor Total da Subscrição - R$165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais).
Subscritor - AES Tucano Holding I S.A., sociedade anônima de capital fechado devidamente
constituída e existente de acordo com as leis do Brasil, com sede na cidade e estado de São Paulo, na
Av. das Nações Unidas, nº 12.495, 12º andar - Sala Confiabilidade, Brooklin Paulista, CEP: 04578-000,
inscrita no CNPJ/ME sob nº 33.113.381/0001-74, representada neste ato por sua Diretora, Clarissa
Della Nina Sadock Accorsi, brasileira, casada, economista, portadora da cédula de identidade
RG nº 39.294.294-X, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 070.425.117-51, com
domicílio profissional na Av. das Nações Unidas, nº 12.495, 12º andar, bairro Brooklin Paulista, CEP
04578-000, cidade e estado de São Paulo. São Paulo/SP, 31 de dezembro de 2021. AES Tucano
Holding I S.A. - Por Clarissa Della Nina Sadock Accorsi.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ABREGEL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE ALIMENTOS CONGELADOS,

SUPERCONGELADOS, SORVETES, CONCENTRADOS, LIOFILIZADOS, GELO, BEBIDAS E AFINS
A ABREGEL, associação sem fins econômicos e lucrativos, com sede na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 1478, 2º andar, sala 207, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 01472-900, por meio de seu
Presidente Executivo Sr. Edmund Klotz, CONVOCA pelo presente edital, todas as empresas
associadas para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 16/3/2022, nos termos dos
artigos 12, II, 13, I, e 14, § 2º, do estatuto social da ABREGEL, por meio da plataforma Zoom,
conforme previsão da lei nº 14.010/2020, com a seguinte ordem do dia: 1) Discussão do convênio
com a IPIA; 2) Custeio das atividades da ABREGEL; 3) Definição das atividades da ABREGEL;
4) Discussão de outros assuntos de interesse da categoria econômica. A Assembleia Geral
Extraordinária será instalada às 14h30, em primeira convocação e com a maioria dos associados
com direito a voto, ou às 15h, em segunda convocação com qualquer número de associados. Estarão
aptos a participar e votar os associados que estejam adimplentes e devidamente representados nos
termos de seus atos constitutivos. Será admitido o voto por procuração, pública ou particular,
mediante a apresentação prévia do instrumento à mesa da Assembleia Geral. Somente serão
admitidos na Assembleia Geral Extraordinária os representantes devidamente credenciados,
devendo os associados interessados entrar em contato com a ABREGEL por intermédio do e-mail
presidente@abregel.org.br ou pelo telefone (11) 94518-3030, com antecedência mínima de 48 horas
em relação à primeira chamada para a Assembleia Geral, para solicitar o encaminhamento do
respectivo link. São Paulo, 9 de março de 2022.

EDMUND KLOTZ - Presidente Executivo da ABREGEL


