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ABAIXO:

Observação:
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Nº de Páginas

1/1

Capa Nº Páginas

SECRETÁRIO GERAL

Jorge Paulo Magdaleno Filho 

Deferido em 02/05/2022 e arquivado em 03/05/2022

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0028942-9
Tipo Jurídico

Sociedade anônima
Porte Empresarial

Normal

JUCERJA
Útimo arquivamento:
00004525288 - 01/10/2021
NIRE: 33.3.0028942-9
TRANSENERGIA RENOVAVEL S/A 

Boleto(s): 

Hash: EB16D943-AC23-4287-B0A7-34F7BB132563

Orgão Calculado Pago

Junta 676,00 676,00

DNRC 0,00 0,00

Nº do Protocolo

00-2022/343062-5

TERMO DE AUTENTICAÇÃONome

TRANSENERGIA RENOVAVEL S/A
Código Ato Eventos

008 Cód Qtde. Descrição do Ato / Evento
999 1 Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária / Sem Eventos (Empresa)
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Código 
do Ato

00-2022/343062-5

Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0028942-9
Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

29/04/2022 15:07:49

JUCERJA
Último arquivamento:

TRANSENERGIA RENOVAVEL S/A

NIRE: 33.3.0028942-9

Boleto(s): 104008147
Hash: EB16D943-AC23-4287-B0A7-34F7BB132563

00004525288 - 01/10/2021

0 0 - 2 0 2 2 / 3 4 3 0 6 2 - 5 

Orgão Calculado Pago
Junta 676,00 676,00
DREI 0,00 0,00

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

TRANSENERGIA RENOVAVEL S/A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

008

Código 
Evento Descrição do ato / Descrição do eventoQtde.

999 1 Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária / Sem Eventos (Empresa)
xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Requerente

Nome: Filipe dos Santos de Oliveira

Assinatura:  ASSINADO DIGITALMENTE
O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem 
prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade 
dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo

Telefone de contato: 2169182424

E-mail: fsanoliveira@hotmail.com

Tipo de documento: Digital

Data de criação: 29/04/2022

Data da 1ª entrada:

Rio de Janeiro

Local

29/04/2022
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TRANSENERGIA RENOVÁVEL S.A.  

NIRE 33.3.0028942-9 

CNPJ/MF 10.553.895/0001-45 

 (“Companhia”) 
 

ATA DA 13ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 31ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2022. 

 

I. Data, Hora e Local: Em 31 de março de 2022, às 14:30 horas, em ambiente virtual, em razão das medidas de 

isolamento que visam conter a proliferação do novo Coronavírus – Covid-19. 

 

II. Quórum: Presentes as Acionistas representando a totalidade do capital social. 

 

III. Convocação: Dispensada a publicação dos avisos às Acionistas e dos editais de convocação nos termos do 

artigo 124, § 4° da Lei n°. 6.404/76, tendo em vista o comparecimento das Acionistas representando a 

totalidade do capital social. 

 
IV. Publicações: Na forma prevista no artigo 289 da Lei 6.404/1974, cuja redação foi alterada pela Lei n°. 

13.818/2019, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício Social de 

2021 e o Relatório dos Auditores Independentes foram publicados na versão impressa do jornal Diário 

do Acionista, no periódico correspondente aos dias 26, 27 e 28 de fevereiro de 2022, e 1° e 2 de março de 

2022, nas páginas 6, 7 e 8, bem como na versão eletrônica do referido jornal, localizada através do seguinte 

endereço eletrônico: https://diariodoacionista.com.br/wp-content/uploads/2022/02/26_02_2022_-

_Transenergia_Renovavel_S_A_-_CNPJ_10553895000145_-_DEMONSTRACOES_FINANCEIRAS.pdf 

 

V. Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Marcela Britto Correa Figueiró e 

secretariados pelo Sr. Filipe Santos Oliveira. 

 

VI. Ordem do Dia: I. Em Assembleia Geral Ordinária: discussão e aprovação (a) das contas dos administradores, 

do Balanço Patrimonial e das respectivas Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 2021, 

auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu, bem como do Relatório de Administração; (b) sobre a destinação 

do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2021; e (c) pagamento de dividendos. II. Em Assembleia 

Geral Extraordinária: discussão e aprovação (a) da remuneração global anual dos administradores da 

Companhia. 
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VII. Deliberações: 

Em Assembleia Geral Ordinária: 

 

(a) Aprovar, conforme recomendação deliberada pelos membros do Conselho de Administração na 106ª 

RCA, realizada no dia 15 de fevereiro de 2022, por unanimidade dos presentes, sem reservas ou 

restrições, as contas da Diretoria, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as 

Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 2021; 

(b) Aprovar, por unanimidade dos presentes, conforme recomendação deliberada pelos membros do 

Conselho de Administração na 106ª RCA, realizada no dia 15 de fevereiro de 2022, a destinação do 

Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor total de R$ 

29.520.875,09, por meio da constituição de: (i) reserva legal; (ii) dividendos obrigatórios; e (iii) reserva 

de lucro, conforme descrito a seguir: 

(i) R$ 1.476.043,75, correspondentes a 5% do Lucro Líquido do exercício de 2021, para Reserva 

Legal; 

(ii) R$ 7.011.207,83, a título de dividendos obrigatórios, correspondente a 25% do Lucro Líquido 

ajustado do exercício de 2021, a ser pago às Acionistas tão logo a situação financeira da 

Companhia permita; e 

(iii) R$ 21.033.623,50, para a conta de Reserva de Lucros, conforme proposta da Administração. 

 

(c) Aprovar, por unanimidade dos presentes, conforme recomendação deliberada pelos membros do 

Conselho de Administração na 106ª RCA, realizada no dia 15 de fevereiro de 2022, o pagamento de 

até R$ 26.800.000,00 (vinte e seis milhões e oitocentos mil reais), sendo R$ 7.011.207,83 a título de 

dividendos obrigatórios, e R$ 19.788.792,17 a título de dividendos adicionais, a ser descontado do 

saldo da Reserva de Lucro. O pagamento deverá ser realizado até 31 de dezembro de 2022, caso o 

caixa da Companhia permita. O pagamento da parcela referente aos dividendos adicionais somente 

poderá ser realizado caso a Companhia esteja adimplente quanto ao cumprimento das obrigações 

previstas na Escritura de Emissão de Debêntures, bem como esteja cumprindo o Índice de Cobertura 

do Serviço da Dívida – ICSD correspondente. 
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Em Assembleia Geral Extraordinária: 

 

(a) Aprovar, por unanimidade dos presentes, conforme recomendação deliberada pelos membros do 

Conselho de Administração na 106ª RCA, a remuneração global anual dos Administradores da 

Companhia para o exercício social de 2022, no limite de R$ 862.304,88 (oitocentos e sessenta e 

dois mil, trezentos e quatro reais e oitenta e oito centavos), resultado da correção monetária do 

pró-labore praticado no ano anterior pela variação do IPCA no período.  

(a.1) Além do pagamento do pró-labore, os Diretores da Companhia farão jus ao Seguro 

Saúde/Odontológico, Seguro de Vida, Ticket Alimentação/Refeição e ao pagamento das passagens 

aéreas para o exercício de suas atividades na sede ou nas filiais da Companhia. Caso o Diretor não 

seja aceito nos contratos de seguro (vida e saúde/odontológico) ou opte por contratá-los de forma 

direta, as referidas despesas poderão ser reembolsadas pela Companhia, mediante a comprovação 

da respectiva despesa, cujo limite será o valor praticado pelos seguros contratados pela Companhia 

para segurados na faixa etária do respectivo Diretor. 

(a.2) Todos os Administradores, Conselheiros e Diretores estão cobertos pelo Seguro de 

Responsabilidade Civil (D&O), cujos custos serão suportados pela Companhia. 

(a.3) Em conformidade com as disposições do Acordo de Acionistas em vigor, registra-se a 

recomendação ao Conselho de Administração para que este, na individualização dos valores 

referentes à remuneração anual dos administradores, atribua aos seus membros remuneração 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor da remuneração base do Diretor Administrativo-Financeiro. 

 

 

VIII. Encerramento: Após tomadas e aprovadas as deliberações, foi oferecida a palavra a quem dela pudesse fazer 

uso e, como ninguém se manifestou, foram dados por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, na 

forma de sumário, como faculta o artigo 130, §1°, da Lei n°. 6.404/76, que, após lida e aprovada, foi assinada 

por todos os presentes.  
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IX. Assinaturas: Sra. Marcela Britto Correa Figueiró, Presidente da Mesa; Sr. Filipe Santos Oliveira, 

Secretário da Mesa; Acionistas: p. Furnas Centrais Elétricas S.A. e p. Gebbras Participações LTDA. 

 

Rio de Janeiro, 31 de março de 2022. 

 

 

_________________________________ 

Marcela Britto Correa Figueiró 

                         Presidente da Mesa 

__________________________________ 

                      Filipe Santos Oliveira 

                         Secretário da Mesa 

 

 

Acionistas: 

 

_________________________________ 

Furnas - Centrais Elétricas S.A. 

__________________________________ 

Gebbras Participações LTDA. 
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Rio de Janeiro

MAPA DE RISCO

Estado do RJ mantém bandeira
amarela para a Covid-19
ALANA GANDRA/ABRASIL

O
Mapa de Risco da
Covid-19, publicado
nesta sexta-feira pela

Secretaria de Estado de Saúde
(SES) do Rio de Janeiro, revela
que o estado permanece com
bandeira amarela, o que signifi-
ca classificação de baixo risco
para a doença.  

A comparação entre a sétima
semana epidemiológica (SE 07)
deste ano, compreendida entre
13 e 19 de fevereiro, com a quin-
ta semana (SE 05), de 30 de ja-
neiro a 5 de fevereiro, aponta
que sete regiões fluminenses
permanecem em bandeira ama-
rela: Médio Paraíba, Serrana,
Norte, Metropolitana I, Metro-
politana II, Baixada Litorânea e
Baía da Ilha Grande. A região
centro-sul continua classificada
em bandeira laranja, com risco

moderado, enquanto a região
noroeste se mantém em bandei-
ra vermelha, de risco elevado.

O número de internações
caiu de 788, na SE 05, para 120,
na SE 07. Do mesmo modo, os
óbitos tiveram redução de 487,
na SE 05, para 159, na SE 07. Os
indicadores apontam que, no
período de 15 a 22 de fevereiro, a
taxa de positividade para SARS-
CoV-2 em testes RT-PCR reali-
zados em unidades do Sistema
Único de Saúde (SUS) no estado
foi de 25%. Ontem (24), a taxa de
ocupação de leitos para covid-
19 estava em 45,6% para UTI e
27,5% para enfermaria.

ATENÇÃO
O secretário de Estado de

Saúde, Alexandre Chieppe, in-
formou que a Secretaria de Saú-
de se mantém atenta aos indi-
cadores da doença e ao cenário

epidemiológico, especialmente
nas regiões noroeste e a centro-
sul,  que ainda não acompa-
nham o mapa do estado. “Per-
cebemos a consolidação da re-
dução de casos causados pela
variante Ômicron, além da que-
da sustentada de óbitos e inter-
nações por covid-19”, disse
Chieppe.

Nesta edição do Mapa de Ris-
co, 78 dos 92 municípios flumi-
nenses estão classificados com
bandeira amarela e 14 municí-
pios com bandeira vermelha.
Embora a região centro-sul este-
ja com bandeira laranja, todos
os municípios desta região fo-
ram classificados com bandeira
amarela. De acordo com a SES,
isso ocorreu porque dois muni-
cípios tiveram um óbito a mais
cada um na comparação entre
as semanas epidemiológicas
analisadas, enquanto outros três

municípios mantiveram o mes-
mo número de óbitos. No acu-
mulado da região, houve um au-
mento de 30% de óbitos, refle-
tindo a variação de 13 óbitos, na
SE 07, comparada com 10 óbi-
tos, na SE 05.

Segundo a secretaria, as co-
res das bandeiras representam
os níveis de risco e os respecti-
vos conjuntos de recomenda-
ções de isolamento social, va-
riando entre as cores roxa (risco
muito alto), vermelha (risco al-
to), laranja (risco moderado),
amarela (risco baixo) e verde
(risco muito baixo). Os resulta-
dos apurados para os indicado-
res apresentados auxiliam o go-
verno do estado na tomada de
decisões, sinalizando ainda a
necessidade de adoção de medi-
das restritivas, de acordo com o
nível de risco de cada localida-
de, explicou a SES.

RJ registra queda no número 
de mortes violentas em janeiro
VINÍCIUS LISBOA/ABRASIL

O estado do Rio de Janeiro re-
gistrou queda no número de
mortes violentas intencionais
no mês de janeiro, divulgou on-
tem o Instituto de Segurança
Pública (ISP), que é vinculado
ao governo do estado e usa co-
mo base dados dos boletins de
ocorrência registrados em dele-
gacias da Polícia Civil.  

Somados os casos de homicí-
dio doloso, lesão corporal seguida

de morte, latrocínio e morte por
intervenção de agente do estado,
o total de vítimas no primeiro mês
de 2022 foi 34% menor que o do
mesmo mês do ano passado. 

Somente em janeiro de 2022,
houve 251 vítimas de homicídio
doloso no estado do Rio, número
que é o menor desde 1991. Se so-
mados esses crimes aos de latro-
cínio e lesão corporal seguida de
morte, o total sobe para 259 e fi-
ca 32% abaixo do de janeiro de
2021. O estado teve ainda 93

mortes por intervenção de agen-
tes do Estado em janeiro de
2022, o que representa uma que-
da de 37% em relação a 2021.

ROUBOS
O levantamento do ISP mos-

tra ainda que houve queda de
20% nos roubos de veículos na
comparação com janeiro de
2021. No primeiro mês deste
ano, houve um total de 1.859
ocorrências desse tipo. 

Os roubos de rua também ti-

veram queda, de 25%, com 4.813
casos contabilizados somente
em janeiro de 2022. Já os roubos
de carga aumentaram 4%, com
376 casos em janeiro de 2022. 

As polícias apreenderam 547
armas em janeiro deste ano, o
que representa uma redução de
12% em relação ao ano passado.
Entre esses armamentos, 54
eram fuzis. Também houve que-
da de 10% nas prisões em fla-
grante, totalizando 2.367 casos,
ou cerca de 85 pessoas por dia.

ISP

Repórter do SBT é intimidada ao
vivo no terminal do BRT no Rio

GREVE

A repórter Branca Andrade
foi  intimidada por dois  ho-
mens não identificados duran-
te entrada ao vivo no telejornal
SBT Rio para mostrar a greve
dos funcionários do BRT, no
terminal Alvorada, na Barra da
Tijuca, no Rio de Janeiro, nesta
sexta-feira. Ela estava com o
repórter cinematográfico Ed-
son Santos.

Durante a reportagem, dois
homens sem uniforme disse-
ram que eram seguranças do lo-
cal e impediram a repórter de
trabalhar no terminal de ôni-
bus. As imagens mostram eles
bloqueando por diversas vezes
a visão da repórter e se colocan-
do na frente da câmera. Segun-

do Branca, eles desligaram um
dos cabos, a impedindo de ou-
vir a apresentadora.

Mesmo intimidada pelos
dois homens, Branca continuou
ao vivo explicando que estava a
caminho da passarela para in-
formar sobre o serviço à popu-
lação. Ela disse para os dois ho-
mens que eles estavam cercean-
do sua liberdade de expressão
"Olha só, o senhor está no ar e
ao vivo. O senhor me dê licença,
está atrapalhando o meu traba-
lho", disse a repórter.

Em nota, o SBT disse que re-
pudia veementemente a intimi-
dação contra a equipe da repór-
ter Branca Andrade e do repór-
ter cinematográfico Edson San-

tos durante entrada ao vivo no
telejornal. "O jornalismo presta
um serviço essencial para a po-
pulação e não deve sofrer ne-
nhum tipo de censura."

Segundo a emissora, a equi-
pe de reportagem conseguiu
realizar seu trabalho e informar
a população sobre os efeitos da
paralisação após a repercussão
imediata do caso na TV aberta,
nas redes sociais e manifesta-
ção de autoridades, como o pre-
feito do Rio Eduardo Paes.

"O SBT agradece também à
Polícia Militar do Rio de Janeiro
que prontamente foi até o local
para garantir a integridade dos
profissionais e pede a imediata
identificação dos envolvidos."

Nota

HOMOFOBIA 
EM RESTAURANTE 

O ator e modelo Pedro
Guttman relatou ter sofrido
homofobia no tradicional
restaurante Alessandro &
Frederico, em Ipanema, no
Rio de Janeiro. O dono do
estabelecimento, Fabrizio
Giuliodori, teria chamado o
rapaz de "gazela". Em
entrevista, Pedro contou que
comemorava o aniversário
com a mãe e o marido,
Nicholas Oliveira, na quarta-
feira. A família pediu um
espumante e camarões
empanados. No entanto,
segundo o modelo, o
espumante estava quente e
os camarões com cheiro de
podre. Eles pediram a troca
da bebida, mas, insatisfeitos
com a comida, decidiram ir
embora do restaurante.
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Presidência da República

Secretaria de Micro e Pequena Empresa

Secretaria de Racionalização e Simplifcação

Departamento de Registro Empresarial e Integração

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA TRANSENERGIA RENOVAVEL S/A, NIRE 33.3.0028942-9, 

PROTOCOLO 00-2022/343062-5, ARQUIVADO EM 03/05/2022, SOB O NÚMERO (S) 

00004870213, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ Nome

104.698.767-43 FILIPE DOS SANTOS DE OLIVEIRA

03 de maio de 2022.

Jorge Paulo Magdaleno Filho

Secretário Geral
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