
TIJOÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ nº 14.522.198/0001-88 - NIRE 35.300.414.063 - (“Tijoá” ou “Companhia”)

Ata de AGE em 05/07/22. 1. Data, Hora e Local: Aos 05/07/22, às 10h, na filial da Cia. localizada no RJ. 2. Convocação e 
Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença 
de acionistas representando a totalidade do capital social da Cia. 3. Mesa: Presidente: Sra. Mariana de Mello Vaz Albuquerque; 
Secretária: Renata Moretzsohn. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a proposta de distribuição de dividendos. 5. Deliberações: 
Por unanimidade e sem reservas, os acionistas deliberaram, na forma do que foi autorizado nas reuniões do Conselho de 
Administração e do Conselho Fiscal, realizadas em 21/06/22, aprovar a proposta de distribuição de dividendos no valor de 
R$ 19.689.505,13, sendo: (i) o valor de R$ 16.689.505,13 relativo ao saldo do lucro do exercício de 2021 e (ii) o valor de R$ 
3.000.000,00, relativo a dividendos intermediários referentes ao 1º trimestre de 2022, na proporção de suas respectivas parti-
cipações na Cia., conforme valores indicados abaixo:
Juno Participações e Investimentos S.A. R$ 9.864.442,07
Furnas Centrais Elétricas S.A. R$ 9.825.063,06
Total R$ 19.689.505,13

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente ofereceu a palavra a quem quisesse dela fazer uso e, como 
ninguém se manifestou, deu por encerrada a sessão, solicitando a lavratura da presente ata na forma sumária, a qual, lida 
e aprovada, foi por todos assinada. 7. Assinaturas: Mesa: Mariana de Mello Vaz Albuquerque - Presidente; Renata Moretz-
sohn - Secretária. Acionistas: Juno Participações e Investimentos S.A. e Furnas Centrais Elétricas S.A. RJ, 05/07/22. Renata 
Moretzsohn - Secretária da Mesa - Assinado digitalmente. JUCESP em 26/07/22 sob o nº 379.346/22-9. Gisela Simiema Ceschin 
- Secretária Geral.

Terça-feira, 02/08/2022.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital 
pelo Monitor Mercantil em seu site. 
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