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Emprego informal afeta quase
meio bilhão de pessoas no mundo
Desigualdade
impede de encontrar
trabalho decente
Quase meio bilhão de pessoas
no mundo trabalham menos horas
remuneradas do que gostariam ou
não têm suficiente acesso ao trabalho assalariado, segundo o novo relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Além disso,
o relatório anual World Employment and Social Outlook: Trends
2020 (WESO) destaca que o número de pessoas desempregadas deve
aumentar em cerca de 2,5 milhões
em 2020.
O desemprego global permaneceu praticamente estável nos
últimos nove anos, mas a desaceleração do crescimento econômico
global significa que, embora a força
de trabalho global aumente, não estão sendo criados novos empregos
suficientes para absorver os que entram no mercado de trabalho.
“Para milhões de pessoas comuns, é cada vez mais difícil construir uma vida melhor por meio do

trabalho”, disse o diretor-geral da
OIT, Guy Ryder. “As persistentes e
substanciais desigualdades e exclusões relacionadas ao trabalho estão
impedindo-as de encontrar trabalho
decente e de construir um futuro
melhor. Essa é uma descoberta extremamente preocupante, que tem
repercussões profundas e alarmantes para a coesão social”.
O relatório mostra que o descompasso entre a oferta e a demanda de trabalho se estende para
além do desemprego, chegando a
uma subutilização mais ampla
da mão de obra. Além do número global de desempregados (188
milhões), 165 milhões de pessoas
não têm trabalho remunerado suficiente e 120 milhões desistiram
de procurar ativamente por emprego ou não têm acesso ao mercado de trabalho. No total, mais
de 470 milhões de pessoas em
todo o mundo são afetadas.
O relatório também analisa as
desigualdades no mercado de trabalho. A partir de novos dados e
estimativas, o relatório mostra que,
no nível global, a desigualdade de
renda é maior do que se pensava
anteriormente, especialmente nos

Ryder é diretor da OIT
países em desenvolvimento. Em
todo o mundo, a parcela da renda
nacional destinada ao trabalho (e
não a outros fatores de produção)

diminuiu substancialmente entre
2004 e 2017, de 54% para 51%.
Essa queda significativa do ponto
de vista econômico é mais pronun-

PEC quer água potável como direito
fundamental na Constituição

Para executivos, aquecimento global será uma das
causas do declínio do crescimento mundial

Pessimismo recorde com a
economia global em 2020
Pesquisa global realizada com
1.581 diretores executivos de 83 países mostra pessimismo recorde com
a economia em 2020. O levantamento, realizado pela consultoria PwC e
apresentado durante a abertura do Fórum Econômico Mundial na última
segunda-feira, revela que 53% dos
entrevistados apostam em um declínio do crescimento mundial. Aqueles
que apostam em uma aceleração do
crescimento caíram de 57%, no ano
passado, para 22% atualmente.
É o pior índice registrado desde
2012, quando a pergunta foi incluída no relatório, e contrasta com o
otimismo registrado dois anos antes, quando apenas 5% dos presidentes-executivos acreditavam em
uma retração.
Dentre as razões para as incertezas, os executivos apontam o agravamento do aquecimento global e
das tensões geopolíticas, como a
ameaça de guerra entre os Estados
Unidos e o Irã, depois que o presidente norte-americano, Donald
Trump, ordenou ataque que matou
o general iraniano Qassem Soleimani, no início do ano.

O diretor técnico do Dieese,
Clemente Ganz Lúcio, destaca
que o momento atual é de reversão da tendência de liberalização
do comércio mundial, que foi a
marca da globalização nas últimas décadas. Agora, muitos países têm adotado medidas para
proteger os seus mercados internos, o que deve resultar num menor crescimento global, afetando
também o crescimento da economia brasileira.
A crise ambiental também têm
forçado mudança na concepção dos
negócios no mundo. O economista
alemão Klaus Schwab, idealizador
do Fórum Econômico Mundial, defendeu a transição para um modelo
de “capitalismo das partes interessadas”, em oposição ao “capitalismo dos acionistas”, que vigorou
nos últimos anos. “Esses empresários começam a se posicionar no
sentido de que as empresas têm que
ter outro posicionamento em relação aos seus objetivos, que devem
ser os interesses da sociedade, a
questão social e a questão ambiental”, frisou.

Tânia Rego/ABr

A Proposta de Emenda à Constituição 4/2018, que insere o acesso
à água potável no rol de direitos e
garantias fundamentais da Constituição, poderá ser colocada para
deliberação em Plenário do Senado. A matéria precisa de dois turnos de discussão e votação para ser
aprovada.
O relator da proposta na CCJ, senador Jaques Wagner (PT-BA) afirmou que a medida deve contribuir
para instrumentalizar os operadores
do Direito na garantia desse recurso
natural, uma vez que 15% da população brasileira ainda não têm acesso à água tratada.
O senador destacou em seu relatório dados do Sistema Nacional
de Informações sobre Saneamento (SNIS) que revelam a ausência
do fornecimento de água para 35
milhões de brasileiros. Na Região
Norte, cerca de 45% da população não conta com abastecimento
de água tratada, situação que afeta
quase 30% dos habitantes da Região Nordeste.
A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado
do Rio (Agenersa) determinou que
a Companhia Estadual de Águas e
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Esgotos (Cedae) custeie integralmente o tratamento da água do Rio
Guandu com carvão ativado. Com
isso, a concessionária vinculada ao
governo do estado não poderá repassar esse custo para o consumidor final.
O tratamento prevê a pulverização de carvão ativado na Estação
de Tratamento de Água (ETA) do
Guandu, que abastece boa parte do
Grande Rio. Desde o início do mês,
a água que chega às torneiras dos
moradores do Rio de Janeiro e da
Baixada Fluminense tem apresentado cheiro e gosto de terra, devido
à presença da substância orgânica
geosmina.
A Cedae também será obrigada
a ter, em seus quadros profissionais, um degustador de água, para
avaliar a qualidade da água de suas
estações. Caso a empresa ainda
não tenha esse tipo de funcionário, deverá apresentar, no prazo de
cinco dias, as medidas que serão
tomadas para implementar o serviço. A Agenersa também pediu que
a Polícia Civil remeta, à agência, o
inquérito que investiga a alteração
da qualidade da água assim que for
concluído.

ciada em Europa, Ásia Central e
Américas. Isso é mais do que sugeriam as estimativas anteriores,
como mostra o relatório.

Senadores
definem regras
do impeachment
contra Trump

As emendas apresentadas pela
oposição democrata para citar novas
testemunhas foram barradas pela
maioria republicana. O Senado dos
EUA definiu na madrugada desta
quarta-feira, após 13 horas de debate,
as regras para o julgamento do processo de impeachment do presidente
norte-americano Donald Trump.
Durante a sessão, a maioria
republicana rejeitou todas as tentativas dos democratas para convocar novas testemunhas contra o
mandatário.
Na terça-feira, o início da sessão
foi marcado por polêmicas, principalmente porque as 11 emendas
apresentadas pelo líder da oposição,
Chuck Schumer, para citar testemunhas chaves e obter documentos foram barradas pelos republicanos.
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A carne brasileira oferecida por Paulo Guedes em Davos
Sob aplausos delirantes
do representante do Globo, Merval Faria, que bem
vale o jornal onde trabalha,
o ministro brasileiro da
Economia, Paulo Guedes,
expôs à plateia mais rica
do mundo, em Davos, seu
plano de genocídio em
curso no Brasil. O balanço do ano da economia

brasileira, apresentado pelo
último neoliberal que resta
no mundo, levou ao êxtase,
sem um único dado, os assistentes animados pela
perspectiva do butim gordo. Não é metáfora. Guedes
ofereceu a carne dos pobres
do país ao apetite da canalha internacional.
Sua alegação de que são

Provas digitais e sua
aplicabilidade no
processo penal
O termo “prova” consiste no ato de provar, sendo
o processo em que se verifica a verdade do fato alegado. A título de exemplo, pode-se citar a instrução
probatória em que as partes utilizam os elementos disponíveis para demonstrar a “verdade” do que se alega,
ou seja, é o meio (instrumento) pelo qual se comprova
a verdade de algo.
O Código Processual Penal brasileiro prevê expressamente que são admitidos como meios de probatórios
a prova pericial e exame de corpo de delito, interrogatório judicial, confissão, declarações do ofendido,
prova testemunhal, reconhecimento de pessoas e coisas, acareação e a prova documental.
O sistema brasileiro adota o Sistema do Livre Motivado, no qual o juiz é livre para formar seu convencimento, devendo sempre fazê-lo de forma fundamentada, uma vez que não há hierarquia entre os meios de
prova. Além disso, a doutrina entende que o Processo
Penal não admite somente aquelas provas previstas na
legislação, uma vez que é conferida às partes a liberdade probatória. Em consonância, o art. 155 do Código de Processo Penal, ratifica o entendimento que
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da
prova produzida em contraditório judicial.
A partir disso, entende-se por provas digitais não
só os dispositivos físicos nos quais estão armazenados
os arquivos, como computadores, CDs, DVDs, pen
drives, celulares, aparelhos de MP3, câmeras de vídeo
ou fotográficas, mas, principalmente, os seus conteúdos,
consistentes em imagens, mensagens, vídeos e músicas.
O recente caso da Alexa, nos Estados Unidos, evidencia que o avanço tecnológico exige adequações no
meio jurídico, sendo necessário repensar antigos dogmas, a fim de adaptá-las a nova realidade. As gravações provenientes da assistente virtual Alexa serviram
como meio de prova em um caso de assassinato.
A legislação brasileira não possui aparato específico que trate da questão das provas digitais. No entanto, estas já vêm sendo admitidas apesar das inúmeras
críticas.
Há quem diga que existe um certo dinamismo intrínseco às provas digitais, uma vez que podem perdurar por pouco tempo, disponíveis para acesso. Ao mesmo tempo, podem ser de fácil disseminação e, com
isso, ser de longa durabilidade; podem ser facilmente
modificadas ou dificilmente acessadas, dependendo
do meio pelo qual foram produzidas. Ainda se destaca
como característica a imaterialidade, suscetibilidade
de clonagem e, por fim, a necessidade de intermediação de equipamento para ser acessada.
No Brasil, as provas digitais são obtidas basicamente por meio de busca e apreensão, interceptação e perícia. Assim sendo, o ordenamento jurídico
brasileiro admite esse meio de prova, contudo, é necessário seguir dois requisitos para que a prova digital
seja legítima, autenticidade e integridade.
Os tribunais superiores (STF e STJ) têm se posicionado no sentido de admitir as provas digitais, desde
que essas não violem garantias constitucionais, como
por exemplo o sigilo da comunicação, disposto no art.
5, inciso XII, CF. Há evidente necessidade de regulamentação própria para a produção de provas digitais,
a qual deve abarcar as formas de sua captação, armazenamento, reprodução e inserção no processo. Além
disso, é imprescindível que sejam legalmente instituídas normas técnicas acerca dos meios que serão utilizados.

q Júlia Granado
Advogada de direito penal
econômico da Franco Advogados

os pobres que provocam a
degradação ambiental é infame. Já falei sobre isso,
mas é necessário repetir, pois a grande mídia
brasileira
simplesmente
naturalizou a declaração.
Na verdade, a elite sórdida do Brasil, nela incluídos os grandes jornais
e televisões, pensa como

a canalha de Davos. Esta
é, essencialmente, a forma
como se manifesta no mundo a chamada globalização:
tudo para os ricos, nada
para os pobres. Que venha
a nós a maior concentração
de renda da história!
A voz de parte da consciência generosa do mundo dos ricos veio através

apetite voraz do capital financeiro mundial. Coitado.
Nem como vendilhão da
Pátria ele presta. Diante da
degradação da economia,
herdada e ampliada por
ele, só idiotas investirão no
Brasil.

q José Carlos de Assis
Economista e jornalista.

Cinco previsões ousadas para a auditoria na Década de 2020

A auditoria interna tem
um longo histórico de se
ajustar com sucesso para
atender às crescentes e variáveis necessidades de seus
stakeholders. Desde sua
transição para a auditoria
baseada em riscos nos anos
90, até sua resposta a mudanças regulatórias em leis
de fraude e corrupção, reporte financeiro e, mais recentemente, privacidade de
dados e cultura, a profissão
historicamente têm se adaptado para atender às expectativas dinâmicas de seus
principais stakeholders.
Com a proximidade do
fim desta década, vislumbro novas perspectivas empolgantes para o futuro. No
mês passado, compartilhei
algumas previsões sobre
macrotendências que poderiam moldar nossas vidas e
impactar as organizações.
Se estas previsões estiverem
corretas, a década de 2020
quase certamente trará novos desafios e oportunidades
significativas para a profissão de auditoria interna. E
nossa reação será essencial.
Para sustentar nossos êxitos
das duas últimas décadas e
se desenvolver a partir deles,
os auditores internos precisarão se ajustar mais uma
vez para atender às necessidades em transformação,
impulsionadas por disrupções de alta tecnologia que
impactam fundamentalmente a forma como o trabalho
é feito. Para se adaptar com
sucesso, os auditores internos precisarão adotar a tecnologia como nunca antes.
Esse tema estruturou
grande parte do meu raciocínio no desenvolvimento de
cinco previsões ousadas para
a auditoria interna. Elas devem levar todos os profissionais a séria reflexão sobre
sua prontidão para enfrentar as maravilhas da tecnologia e reinventar mais uma
vez essa incrível profissão.
O surgimento da auditoria
“Uber”. A “economia gig” um mercado de trabalho caracterizado pela prevalência
de contratos de curto prazo
ou trabalho freelance, em
vez de empregos permanentes - encontrará um encaixe
natural na auditoria interna.
A demanda por profissionais
de auditoria interna com experiência em tecnologia, que
possam responder com habilidade a ameaças cibernéticas e outros riscos relaciona-

dos à tecnologia, já supera a
oferta. Ficará cada vez mais
atraente para profissionais
com essas e outras habilidades oferecer seus serviços
por meio de contratos de
curto prazo e sob demanda.
Da perspectiva do chefe executivo de auditoria
(CAE), as estratégias de
estruturação de equipe incluirão profissionais sob demanda. Em breve, chegará o
momento em que fará mais
sentido simplesmente chamar um serviço ou recorrer
a um aplicativo que ajudará
a localizar o especialista de
curto prazo necessário para
concluir um trabalho de auditoria interna ou projeto de
assessoria.
A ética dos dados e a governança da inteligência artificial (IA) serão a “auditoria de
cultura” da próxima década.
Conforme nos aproximamos
do fim desta década, a profissão adotou as auditorias
de cultura. Há apenas cinco anos, muitos na profissão
acreditavam que os profissionais teriam dificuldade de
desenvolver as habilidades
sociais para auditar “como
fazemos as coisas” em nossas
organizações. Mas auditar
a cultura, ou mais especificamente, entender como a
cultura influencia todos os
aspectos das operações organizacionais e, às vezes, pode
estar na raiz das fraquezas de
controle e das ineficiências de
processos, agora é visto como
parte integrante da auditoria
interna.
Passaremos por uma transição, saindo de um mandato
de auditoria de cultura, para
a auditoria da ética de dados
e da inteligência artificial.
Essas duas áreas desempenharão papéis cada vez mais
significativos na forma como
o trabalho é feito, portanto,
auditar a ética de como os
dados são coletados e usados
e como a inteligência artificial
é alavancada se tornará uma
ferramenta vital no kit de ferramentas do profissional.
De fato, os CAEs identificaram a ética de dados como
o segundo risco de mais rápido crescimento em termos
de relevância nos próximos
cinco anos, de acordo com o
relatório publicado recentemente pelo The IIA, OnRisk
2020: A Guide to Understanding, Aligning, and Optimizing Risk. Apenas os dados
e novas tecnologias tiveram
classificação mais alta em

Acurcio Rodrigues de Oliveira (em memória)
Diretor-Presidente
Marcos Costa de Oliveira
Diretor de Redação

de Greta Thunberg, que,
com sua aparente fragilidade física, se contrapôs,
no plano moral, à brutalidade e estupidez de Donald Trump. Ela falou pela
alma do mundo, enquanto o
reles ministro da Economia
brasileiro arrastou sua insignificância pelas salas do
hotel para nos oferecer ao

termos de crescimento na relevância do risco.
O bastão será passado
para uma nova geração, com
conhecimento tecnológico e
sem medo da tecnologia. A
revista Internal Auditor recentemente apresentou sua
lista anual de Líderes Emergentes, e ler os perfis desses
jovens sonhadores é como
olhar através de uma janela
para o futuro.
Sua adoção da tecnologia
de análise de dados, robótica
e blockchain é uma certeza.
Muitos não apenas entendem
a tecnologia, mas são hábeis
em programação e em projetar programas de análise
de dados. Esse grupo multinacional diversificado reconhece o valor da integração
da tecnologia nas estratégias
de auditoria e governança.
O aspecto mais encorajador
desse avanço é que adotar
a tecnologia é o que melhor
posicionará a próxima geração de auditores internos
para que permaneçam conselheiros confiáveis.
A imagem dos auditores
internos como “contadores
de feijão” finalmente acabará. Por muito tempo, fomos
prejudicados pelo estereótipo pernicioso da auditoria
interna como sendo principalmente uma extensão da
função financeira. Porém,
conforme a profissão se torna mais hábil em lidar com
riscos emergentes e em adotar a tecnologia, os stakeholders reconhecerão cada vez
mais o valor que o conhecimento e a previsão da auditoria interna agregam. Isso
permitirá, finalmente, que
os stakeholders vejam que a
avaliação independente é vital para todos os aspectos da
governança organizacional,
não apenas para o reporte financeiro e a conformidade, e
que a auditoria interna pode
oferecer essa avaliação em
toda a organização.
Escândalos aumentarão a
conscientização de que a auditoria interna serve ao interesse público. Citei o filósofo
dinamarquês Soren Kierkegaard em inúmeras ocasiões,
sobre como toda mudança é
precedida pela crise. A julgar
pelo número de escândalos
de destaque na última década, é seguro dizer que estamos quase no modo de crise
na governança corporativa.
É muito provável que, na
próxima década, aconteçam
novos escândalos que impul-
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sionem uma maior regulamentação governamental da
governança, o que poderia
incluir alguma forma de regulamentação da profissão
de auditoria interna.
Essencial para isso será
a crescente conscientização
entre reguladores e legisladores sobre o papel da auditoria interna em servir ao
interesse público. Tem havido um longo debate entre os
auditores internos sobre se a
profissão serve ao interesse
público ou serve à organização. A resposta é que ela faz
as duas coisas. A avaliação
independente é vital para a
boa governança e a auditoria interna presta essa avaliação, desde controles internos e reporte financeiro, até
cibersegurança e cultura.
Simplificando, a auditoria
interna apoia a boa governança, e a boa governança
serve ao interesse público.
Essa maior conscientização pode se manifestar de
várias formas, incluindo
exigir que empresas de capital aberto reportem sobre
o papel da auditoria interna
em seus processos de gerenciamento de riscos, exigir
que as organizações criem
e mantenham uma função
de auditoria interna independente e com recursos
adequados e/ou exigir que a
auditoria interna reporte ao
Conselho completo. Podemos até ver um esforço, em
algumas jurisdições, para licenciar auditores internos, o
que o The IIA não apoia. E
é por esse último ponto que
devemos estar sempre atentos aos interesses e intervenções regulatórias.
Essas cinco ousadas previsões para a década de 2020
estão entre muitas outras
que considerei para este artigo, mas estou confiante de
que algumas, se não todas,
acontecerão de alguma forma. O atual plano estratégico do The IIA inclui uma visão de 2030 para a profissão
de que “os profissionais de
auditoria interna serão universalmente reconhecidos
como indispensáveis à governança, gerenciamento de
riscos e controle eficazes”. A
previsão mais ousada que eu
poderia fazer seria que estaremos incorporando essa
visão em 10 anos.

q Richard Chambers
CEO e Presidente do The IIA The Institute of Internal Auditors
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Conjuntura

Imposto sobre as
grandes fortunas
volta ao Senado
Mais de
R$ 22,8 bilhões
de patrimônio
líquido sem
tributação

O Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) é um
tributo previsto na Constituição brasileira de 1988,
mas ainda não regulamentado. Trata-se de um imposto federal, ou seja, de
competência exclusiva da
União para sua instituição e
aplicação.
Desde o ano passado,
a Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE), do Senado, analisa um projeto
de lei complementar (PLP
183/2019) que pode obrigar
milionários a pagarem mais
tributos.
Entre 0,5% e 1%
De acordo com o texto,
o IGF incidiria sobre patrimônio líquido superior a R$
22,8 milhões, com alíquotas
entre 0,5% e 1%. A notícia
foi relançada nesta quartafeira pela agência Senado.
São poucos os países que
têm adotado tributos nos
moldes do Imposto sobre
Grandes Fortunas, entre
esses a França, Noruega e
Suíça.
A proposta do Projeto de
Lei, do senador Plínio Valério (PSDB-AM), aguarda
a designação de relator. O

texto foi encaminhado à
CAE em agosto de 2019.
O senador Styvenson Valentim (Podemos-RN) foi
designado relator, mas devolveu a matéria para redistribuição. Em setembro,
o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) foi indicado para a relatoria, mas
também decidiu devolver o
projeto.
Constituição

O texto regulamenta o
artigo 153 da Constituição. Segundo o dispositivo,
compete à União instituir
impostos sobre grandes fortunas. A cobrança efetiva
do tributo depende de regulamentação por meio de lei
complementar, que exige
aprovação por maioria absoluta de senadores e deputados.
De acordo com o projeto proposto, é considerado
grande fortuna o patrimônio
líquido que excede o valor de 12 mil vezes o limite
mensal de isenção do Imposto de Renda. Em 2019, foram considerados isentos os
rendimentos mensais de pessoas físicas até R$ 1.903,98.
A tabela de isenção de 2020
ainda não foi divulgada pela
Receita Federal.
Faixas de tributação
O PLP 183/2019 prevê
três faixas de tributação.
Quem tem patrimônio líquido entre 12 mil e 20 mil
vezes o limite de isenção
(entre R$ 22,8 milhões e R$
38 milhões) pagaria 0,5% de

JUÍZO DE DIREITO DA 06ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO com prazo de 05 (cinco)
dias, extraído nos autos da AÇÃO RENOVATÓRIA EM FASE
DE EXECUÇÃO em que CHRISTINA PAES BORGES GRAY E
OUTROS move em face de MACAÉ VEÍCULOS LTDA, LUDWIG
AMMON e LEILA NEHME AMMON, na forma abaixo. Processo
n° 0072750-31.2019.8.19.0001. A Dra. Luciana de Oliveira Leal
Halbritter, Juíza Titular de Direito na 06ª Vara Cível da Comarca
da Capital, FAZ SABER, por este Edital com prazo de 05 dias, aos
interessados e aos devedores de MACAÉ VEÍCULOS LTDA,
LUDWIG AMMON e LEILA NEHME AMMON que no dia 31 (trinta
e um) de janeiro de 2020, a partir das 13:05horas será levado
a Público Leilão, por valor igual ou acima da avaliação, pelo
Leiloeiro Público LEONARDO SCHULMANN e/ou Preposta GLACE
DI NAPOLI, com escritório na Travessa do Paço, n° 23 - sala 812,
Centro, Cep.: 20010-170, leilão este que se realizará no Átrio
do Fórum da Comarca da Capital, sito à Avenida Erasmo Braga
nº115 – Hall dos Elevadores, Centro – Rio de Janeiro/RJ, do bem
penhorado e avaliado ás fls. 19, 44 e 45. LAUDO DE AVALIAÇÃO
INDIRETA DO IMÓVEL: Apartamento 1101, da Avenida Atlântica
nº 2768, Copacabana, devidamente registrado, dimensionado e
caracterizado no 5º Ofício de Registro de Imóveis, sob matrícula
nº 19.268 e na inscrição municipal de nº 0.941.952-4(IPTU),
idade: 1970, área edificada de 692M², com direito a guarda de
03 (três) carros na garagem. EDIFÍCIO: Prédio no alinhamento
da via pública, residencial, condomínio denominado Machado de
Assis, frente para o mar, Praia de Copacabana, composto de 12
apartamentos e 01 cobertura, dispondo de portaria luxuosa, porteiro
24h, câmeras de segurança e elevadores social e de serviço. DA
REGIÃO: Área encontra-se servida por alguns dos melhoramentos
públicos do município como distribuição de energia elétrica, rede
telefônica, iluminação pública, asfaltamento, rede de água e
esgotos, comércio em todo o bairro, serviços de transportes, como
ônibus, metrô, táxis, entre outros aplicativos de transporte, além de
diversos estabelecimentos comerciais, bares e restaurantes, locais
para lazer, escolas e hospitais próximos ao logradouro. Assim, ante
as pesquisas levadas a efeito na região para tomada de preço
de imóveis semelhantes ao avaliando, considerando-se a sua
localização, dimensões, área construída e características, padrão
do logradouro, AVALIO INDIRETAMENTE o imóvel acima descrito,
em R$ 15.000.000,00 (Quinze Milhões de Reais). Rio de Janeiro,
14 de junho de 2019. Possíveis débitos de IPTU, FUNESBOM e de
condomínio serão informados até data do leilão. Sendo infrutífero
o primeiro leilão, será vendido no dia 07 (sete) de fevereiro de
2020 no mesmo local e o mesmo horário, pela oferta acima de
50%, de acordo com o art.886. V. do CPC/2015. Para que os
interessados tomem conhecimento deste edital, o mesmo foi
afixado no local de costume, ficando assim os Réus intimados
da Hasta Pública, por intermédio deste edital, suprindo assim
a exigência contida no art. 887 do CPC/2015. A arrematação ou
adjudicação, salvo pronunciamento judicial em sentido diverso (art.
885 do CPC/2015), far-se-á a vista e imediato por depósito judicial
ou meio eletrônico (art. 892, caput, do CPC/2015), 5% de comissão
do leiloeiro no ato e 1% de custas de cartório até o máximo
permitido por lei, será paga pelo arrematante. Rio de Janeiro, 12
de dezembro de 2019. Eu, Marta de Oliveira Gomes, __Chefe
de Serventia, mandei digitar e subscrevo. (Ass.) Dra Luciana de
Oliveira Leal Halbritter, MMA __Dra Juíza.

imposto. As fortunas entre
20 mil e 70 mil vezes (entre
R$ 38 milhões e R$ 133,2
milhões) pagariam 0,75%.
Milionários com patrimônio
acima desse valor seriam tributados em 1%.
Cada alíquota incide sobre a parcela do patrimônio
prevista na respectiva faixa
de tributação. Por exemplo: uma pessoa física com
patrimônio de R$ 150 milhões pagaria 0,5% sobre
R$ 15,2 milhões (diferença
entre R$ 38 milhões e R$
22,8 milhões, da primeira
faixa); 0,75% sobre R$ 95,2
milhões (diferença entre R$
133,2 milhões e R$ 38 milhões, da segunda faixa); e
1% sobre R$ 16,8 milhões
(diferença entre R$ 150 milhões e R$ 133,2 milhões, da
terceira faixa). O valor final
do IGF seria a soma dessas
três parcelas.
No exterior
De acordo com o projeto,
pessoas físicas e jurídicas deverão pagar o tributo. Quem
mora no exterior contribuiria
apenas sobre o patrimônio
existente no Brasil. O imposto também incidiria sobre o espólio das pessoas físicas. Segundo o texto, cada
cônjuge ou companheiro de
união estável será tributado
individualmente. Mas o projeto admite a possibilidade
de cobrança por metade do
valor do patrimônio comum.
Bens e direitos registrados
em nome de filhos menores
seriam tributados com os dos
pais.
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Trump diz que a
Boeing decepcionou
A Boeing sofreu um
novo impacto nesta
quarta-feira, mas desta
vez verbal. O emissor
foi o polêmico presidente dos Estados Unidos,
Donald Trump, em uma
entrevista em Davos
(Suíça) à cadeia CNBC.
Na entrevista, Trump
chamou a fabricante
de aeronaves, abalada
pela crise do 737 MAX,
de “grande decepção” e
disse estar preocupado
com o potencial impacto
sobre a economia.
“A Boeing é uma grande, grande decepção para
mim”, declarou o presidente durante o Fórum
Econômico
Mundial.
Mesm o vivendo uma crise inédita ba sua história,
a gigante aeroespacial
norte-americana garante
que tal situação não afetará a conclusão da negociação do acordo com a

brasileira Embraer
A fabricante norteamericana anunciou na
terça-feira que o MAX
737 não voará novamente
até meados de 2020, o que
deve aumentar as perdas econômicas causadas
pelo avião, que se encontra mantido em solo há
mais de dez meses após
dois acidentes que causaram 346 mortes.
Impacto
“Foi até um ano atrás
um dos maiores grupos
do mundo e de repente
muitas coisas aconteceram. Estou muito decepcionado com a Boeing,
tudo isso teve um grande
impacto
(econômico)”,
continuou. “Ao falar sobre crescimento, as consequências (dos problemas
da Boeing) são enormes”,
insistiu Trump.

Segundo a Oxford
Economics,
os
efeitos dos problemas da
Boeing no investimento,
comércio e ações, acumulados no primeiro trimestre de 2020, poderão
ter um impacto de 0,5%
no PIB em números anualizados.
Conforme a AFP, a
maior parte desse impacto viria de exportações. A
Boeing, que exporta três
quartos de sua produção,
representa uma parte
importante do comércio
exterior dos Estados Unidos.
O desafio do sistema
MCAS do 737 MAX também revelou as deficiências da supervisão exercida pela Agência Federal
de Aviação (FAA), reguladora do setor aeronáutico, o que provocou a revolta dos parlamentares
americanos.

FGV-RJ debaterá proteção
e regulação no âmbito do Brics
O professor da Escola de
Direito da Fundação Getúlio
Vargas (FGV Direito RJ),
Luca Belli, participa, nesta
quinta-feira, da sessão “Data
protection regulations in the
BRICS”, realizado em Bruxelas, na Bélgica. Segundo
a FGV, especialistas vão
apresentar os marcos regulatórios de proteção de dados
dos países do Brics - Brasil,
Rússia, Índia, China e África
do Sul -, com foco especificamente na apresentação da
estrutura, características e
experiências das autoridades
de proteção de dados (DPAs,
na sigla em inglês).

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CEPPES
De acordo com o artigo 11º dos Estatutos do Centro de Educação Popular e Pesquisas Econômicas e Sociais (CEPPES), a Diretoria convoca os
sócios para Assembleia Geral Extrardinária a realizar-se em 8 de fevereiro de 2020 (sábado), às 16 horas, à Rua Mariz e Barros , 273, Tijuca,
Rio de Janeiro, RJ. Pauta: 1. Alterações estatutárias e deliberação sobre
o estatuto consolidado; 2. Deliberação sobre relatório da movimentação
financeira; 3. Assuntos gerais. Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2020.
Antonio Cícero Cassiano Sousa - Presidente

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/MF nº 09.114.805/0001-30 - NIRE nº 33.3.0031011-8
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 26/09/2019.
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Realizada em 26/09/2019,
às 15h, na sede social da Cia. na Rua da Glória nº 122, salas 801 e 802
(10º pavimento), salas 901 e 902 (11º pavimento), Glória, Rio de Janeiro/RJ,
CEP: 20.241-180. 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de
editais de convocação, conforme disposto no Art. 124, §4º da Lei 6.404/76
(“Lei das S.A.”), em decorrência de estarem presentes os acionistas
representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes
do Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presidida pelo Sr. Flavio Nogueira
Pinheiro de Andrade e secretariada por Sr. Fernando José de Oliveira Pires dos
Santos. 4. Ordem do Dia: Conforme previsto na Cláusula 10, XI, do Estatuto
Social da Cia., deliberar sobre a aquisição, pela Cia., das embarcações “Seabulk
Angra”, “Seabulk Brasil”, “Austral Abrolhos” e “Sealion Amazônia”.
5.Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos: Instalada aAssembleia
e dando início à discussão, os acionistas deliberaram, por unanimidade de
votos e sem quaisquer ressalvas, o que segue: I. Aprovar a aquisição, pela
Cia., das embarcações “Seabulk Angra” e “Seabulk Brasil” de propriedade
da sociedade Seacor Offshore do Brasil LTDA. (“SEACOR”), com sede na
Av. N.Sra. da Glória Trecho II, nº 2987, slj parte, Cavaleiros, CEP 27.920-360, em
Macaé/RJ, inscrita no CNPJ nº 05.529.548/0001-47, no valor aproximadamente
de R$16.000.000,00 por cada embarcação, sendo composto por: (i) uma 1ª
parte equivalente em reais a USD1.900.000,00 por cada Embarcação; e por
(ii) uma 2ª parte referente ao saldo da dívida da SEACOR junto ao BNDES
decorrente do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito
nº 04.2.112.3.1, em valores aproximados, nesta data, de R$8.000.000,00 por
Embarcação ou, caso não seja possível a assunção da dívida existente junto
ao BNDES, a Cia. buscará os recursos através de outros meios; II. Aprovar
a aquisição, pela Cia., da embarcação “Austral Abrolhos” de propriedade
da sociedade Gulfmark Serviços Maritimos Brasil LTDA. (“GULFMARK”),
com sede na Rua Comerciante Sinézio Trindade Coelho, nº 287, Lote 3, Bairro
Novo Cavaleiros, em Macaé/RJ, inscrita no CNPJ nº 40.180.812/0001-80,
no valor em reais de aproximadamente de USD2.800.000,00; III. Aprovar a
aquisição, pela Cia., da embarcação “Sealion Amazônia” de propriedade
da sociedade Sealion do Brasil Navegação LTDA. (“SEALION”), com
sede na Rua Odete Coutinho Pereira, nº 220, Vale Encantado, em Macaé/
RJ, inscrita no CNPJ nº 02.873.558/0001-07, no valor aproximadamente de
R$17.000.000,00 (pela embarcação, sendo composto por: (i) uma 1ª parte
equivalente em reais a USD1.000.000,00; e por (ii) uma 2ª parte referente
ao saldo da dívida da Sealion junto ao BNDES decorrente do Contrato de
Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 03.2.086.3.1, em valores
aproximados, nesta data, de R$13.000.000,00 ou, caso não seja possível a
assunção da dívida existente junto ao BNDES, a Cia. buscará os recursos
através de outros meios; IV. Autorizar a diretoria da Cia. a negociar os termos
e condições da aquisição (incluindo o preço final de aquisição), negociar e
assinar o Contrato de Compra e Venda, Memorando de Entendimentos ou
documentos correlatos, bem como negociar e firmar qualquer outro contrato,
ato ou requerimento necessário ou exigido para efetivação da aquisição ora
deliberada. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada
a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme,
foi assinada por todos, sendo autorizada sua lavratura na forma de sumário,
nos termos do §1º do Art. 130 da Lei 6.404/76. Rio de Janeiro, 26/09/2019.
Mesa: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade - Presidente. Fernando José
de Oliveira Pires dos Santos - Secretário. Acionistas Presentes: Tinharé
Participações S.A. Por: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade - Diretor. Dyna II
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Por: Fernando José
de Oliveira Pires dos Santos - Diretor. Jucerja nº 3799420, em 25/10/2019.
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

No encontro, que faz parte
da “13th Computer Privacy
and Data Protection (CPDP)
Conference”, será apresentado o BRICS Data Protection
Map além do pré-lançamento do livro “CyberBRICS:
Mapping Cybersecurity Frameworks in the BRICS”,
recursos desenvolvidos pelo
projeto CyberBRICS, liderado pela FGV Direito Rio.
Além do professor da
FGV-RJ, o assunto será
discutido por Sizwe Snail
(Membro do Board da Autoridade Sul-africana de
proteção de Dados), Andrey
Shcherbovich (Professor da

Higher School of Economics
e pesquisador do projeto CyberBRICS), Bruno Gencarelli (Comissão Europeia) e
Anja Kovacs (Internet Democracy Project).
O debate sobre “Data
protection regulations in the
BRICS” é organizado pelo
CyberBRICS, um projeto da
FGV Direito Rio desenvolvido em parceria com a Higher School of Economics
(Rússia), o Centre for Internet and Society (Índia), a
Fudan University (China), a
Hong Kong University (China) e a University of Cape
Town (África do Sul).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CHAVE REAL COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA, com sede na Rua
da Lapa, nº 286 - salão 201 - Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o
01.637.298/0001-08, convoca todos seus associados para ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA, à realizar-se no dia 10 DE FEVEREIRO DE
2020, em primeira convocação, às 17:00 hs. com 2/3 de seus associados,
em segunda convocação, às 18:00 hs. com metade mais um de seus
associados e em terceira e última convocação, às 19:00 com um mínimo
de 10 (dez) associados presentes, na sede da cooperativa situada na
RUA DA LAPA, 286 – 2º ANDAR – CENTRO –RIO DE JANEIRO, para,
de acordo com ESTATUTO SOCIAL, deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA: 1 – Apresentação do relatório da Diretoria sobre os
negócios sociais e principais fatos administrativos no exercício de 2019;
2 – Apresentação, discussão e aprovação do Balanço Geral, das contas
Sobras e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de
2019; 3 – Eleição dos componentes da nova Diretoria para o período de
01/01/2020 a 31/12/2023, e do Conselho Fiscal e seus Suplentes para o
exercício de 2020; 4 - Assuntos Gerais. OBS: Encontram-se a disposição
dos associados na sede da Cooperativa, Os seguintes documentos: a)
balanço geral e demonstrativo das contas Sobras e Perdas; b) Parecer do
Conselho Fiscal relativo ao exercício de 2019.
ANDRE VASCONCELOS DE SOUZA
Diretor Presidente
AUSTRAL RESSEGURADORA S.A.
CNPJ/MF Nº 11.536.561/0001-26 / NIRE 33.3.0029245-4
Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: Aos
30/12/2019, às 10h, na sede da Cia., na Av. Bartolomeu Mitre 336, sl. 401,
Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002. 2. Convocação e Presença: Dispensada a
convocação em razão da presença dos acionistas representantes de 100% do
capital social da Cia., conforme assinaturas constantes do Livro de Presença
de Acionistas da Cia., observado o disposto no §4º do art. 124 da Lei 6.404/76
(“Lei das S.A.”), bem como nos termos do § 3º do art. 8º do Estatuto Social da
Cia.. 3. Mesa: Presidente: Sr. Bruno de Abreu Freire Secretário: Sr. Rodrigo
de Souza Lobo Botti 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre: (i) a lavratura da ata em forma de sumário; (ii) o crédito da Cia. em favor dos acionistas
de juros sobre capital próprio, apurado no período de janeiro a dezembro de
2019; e (iii) o pagamento do crédito de juros sobre capital próprio da Cia., em
favor dos acionistas, apurado no exercício de 2019. 5. Deliberações: Todas as
deliberações foram tomadas e aprovadas, sem quaisquer restrições, pela totalidade dos acionistas da Cia.: (i) A lavratura da ata em forma de sumário. Os
acionistas aprovam a lavratura da presente ata em forma de sumário, conforme
Art. 130 § 1º da Lei nº 6.404/76. (ii) O crédito da Cia. em favor dos acionistas de juros sobre capital próprio, apurado no período de janeiro a dezembro
de 2019. Resolvem os acionistas aprovar o crédito, devido pela Cia. em favor
destes, relativo ao juros sobre capital próprio apurado com relação ao período
de janeiro a dezembro de 2019, no montante total bruto de R$ 17.389.000,00,
os quais serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2019, tendo sido tal apuração realizada com observância a todas as
disposições legais aplicáveis, incluindo aquelas previstas na Lei 9.249/1995.
Resolvem ainda os acionistas autorizar os diretores da Cia. a tomarem todas
as providências necessárias para o registro do referido crédito de juros sobre
capital próprio, ratificando, desde já, todos os atos praticados neste sentido.
(iii) O pagamento do crédito de juros sobre capital próprio da Cia., em favor
dos acionistas, apurado no exercício de 2019. Resolvem os acionistas aprovar o pagamento do crédito devido pela Cia. em favor destes, a título de juros
sobre capital próprio, apurado no exercício de 2019, conforme item (ii) acima,
devendo o mesmo ser pago, na proporção da participação societária detida por
cada um dos acionistas na Cia., em até 60 dias contados a partir da presente
data. 6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata. Nada mais
havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada
por todos os presentes. Mesa: Sr. Bruno de Abreu Freire – Presidente e Sr.
Rodrigo de Souza Lobo Botti – Secretário. Acionistas presentes: Austral Participações II S.A., Brasil Plural Holding de Seguros e Resseguros Ltda., Fundo de
Investimento em Participações Terra Brasis RE 1 – Multiestratégia, Fundo de
Investimento em Participações Terra Brasis RE 2 – Multiestratégia, Rodolfo Riechert, André Schwartz e International Finance Corporation. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. RJ, 30/12/2019. Jucerja reg.
sob o nº 3835260 em 15/01/2020. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.
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Adesão ao Simples Nacional
vai até o dia 31 de janeiro

Caixa e Emgea
vendem imóveis
Norma Maria Machado, leiloeira pública, venderá em
segundo público leilão presencial, nesta sexta-feira (24),
com início às 14h30, em seu escritório na Avenida Erasmo Braga, 227 grupo 704, Centro (RJ) o imóvel do prédio
situado nesta cidade, na Avenida Salvador Allende, 6.300
bloco 3 apartamento 1001, no Recreio dos Bandeirantes,
em Jacarepaguá, com direito a uma vaga de garagem coberta indistintamente situada na Área 3 do subsolo e correspondente fração ideal do terreno. O imóvel será ofertado a quem mais der, desde que igual ou superior ao valor
de R$ 615.443,92 - fixado com base no valor da dívida
mais os acréscimos especificados. Caso o imóvel ainda
esteja ocupado, o arrematante será o responsável pelas
providências de desocupação do mesmo. A leiloeira achase habilitada a fornecer aos interessados informações pormenorizadas sobre o imóvel objeto do leilão, bem como
apresentar as certidões inerentes ao imóvel e à fiduciária/
credora proceder os atos necessários à formalização da
arrematação.
O leiloeiro Wilkerson Machado venderá os imóveis
que a Caixa Econômica Federal e a Emgea estão colocando para o leilão público, nesta segunda-feira (27) às 11h
na Rua do Passeio, 38/40 Torre 3 – 7º andar, Centro (RJ).
Estas instituições financeiras e de ativos, que terão seus
imóveis vendidos de forma necessária, de acordo com a
atual administração – que querem atualizar o capital interno destas instituições, e assim escolheram Wilkerson
Machado, que também trabalha em equipe com sua mãe,
Norma Machado, leiloeira carioca – com escritório situado na Avenida Erasmo Braga, 227, Grupo 704, Centro
(RJ). Os editais de todos os pregões em que estão trabalhando, estão publicados em seu website www.machadoleiloes.com.br - são muitos imóveis vendidos de forma
judicial e extrajudicial, com todas as informações necessárias para que os compradores fiquem esclarecidos em
fazer seu investimento. Os leilões online e presencial, da
Caixa, foram agrupados em 191 imóveis no Rio de Janeiro e Espírito Santo - são apartamentos, casas, salas,
lojas, terrenos - e onze imóveis da Emgea, ambos pregões
já abertos para lances. Os imóveis serão vendidos no estado de ocupação e conservação em que se encontram.
Os editais estão disponíveis também no site: www.caixa.
gov.br e na data do leilão, no local onde será realizado. A
divulgação do resultado oficial será na terça-feira (4) e os
lotes remanescentes, não vendidos serão ofertados no 2°
Leilão na terça-feira (11), na presença dos interessados
ou seus procuradores que comparecerem no ato. Poderão
participar da presente licitação pessoas físicas ou jurídicas
que satisfaçam as condições estabelecidas nos editais. Os
interessados que desejarem contar com financiamento e/
ou utilizar recursos da conta vinculada do FGTS deverão
dirigir-se a qualquer agência da Caixa ou parceiro CCA a
fim de se inteirar das condições. Informações detalhadas
sobre o leilão também podem ser obtidas no escritório dos
leiloeiros. A equipe tem um espaço na Rua Bambina, 71,
em Botafogo, para os arrematantes que gostam de fazer
seus lances de forma presencial em obras de artes e antiguidades.

Casa em Búzios e outros imóveis
Imóveis em pregões da equipe Brame Leilões, formada
pelo leiloeiro e sua mãe Teresa Brame, também leiloeira
no Rio de Janeiro, estão no website www.brameleiloes.
com.br e no escritório da Travessa do Paço, 23 salas 1211
e 1212, Centro (RJ). A próxima terça-feira (28) às 13hh30min e 13h45, serão dois pregões no Átrio do Fórum
Central, sito na Avenida Erasmo Braga, 115, térreo (hall
dos elevadores – entrada pela Rua Dom Manuel). É de
forma presencial e online no website que serão vendidos
pelo leiloeiro Leandro Dias Brame os bens que serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a
50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação em cada
um. O primeiro bem é a loja A do edifício situado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 72, com 84m² de área edificada, com um salão e cozinha em piso de cerâmica, um
banheiro pequeno com azulejo em meia parede, um mezanino, localizado em área valorizada, próximo do comércio e dos meios de transporte - tem avaliação de R$ 450
mil por precisar de reforma. O segundo imóvel será apregoado a partir das 13hh45, sendo um prédio residencial e
seu respectivo terreno constituído pelo lote 30 do loteamento denominado “Alto de Búzios”, localizado na zona
urbana de Armação dos Búzios (RJ), área total de 720m²,
construída de 306m². O terreno é inteiramente murado
com vista para a Praia da Ferradura, em loteamento composto por imóveis residenciais e pousadas; construções de
médio e alto padrões construtivos; tem energia elétrica e
água. Possui uma estrutura antiga, de padrão médio, com
dois pavimentos, onde o primeiro pavimento é composto por sala, banheiro, cozinha e dois quartos; o segundo
pavimento tem uma suíte com varanda. Há uma casa de
caseiro, composta por sala, um quarto, banheiro e, na área
externa, há uma piscina de azulejos de tamanho médio e
um amplo quintal. A avaliação, de acordo com os dados
acima, está em R$ R$ 1.282.952,59.

Investir em imóveis
O conselho de Fábio Zukerman, leiloeiro da Zukerman
Leilões, que atua nos pregões judiciais e extrajudiciais, é
o de atentar para os investimentos em imóveis neste momento da economia brasileira. Pensando assim, está sempre em alerta para oferecer aos seus clientes em todo Brasil diferentes imóveis, e neste momento, está com muitos
imóveis no Rio de Janeiro para serem vendidos – vários
deste já estão desocupados, podendo ser visitados pelos
interessados. São apartamentos, lojas, terrenos que estão
no website www.zukerman.com.br que estão discriminados para o cliente escolher.

As empresas só têm até
dia 31 de janeiro para optar
pela adesão ao Simples Nacional. Uma vez deferida,
produzirá efeitos retroativos
a partir do primeiro dia do
ano calendário da opção.
“Se a pessoa fizer a opção e houver algum tipo de
restrição terá que ajustar até
o fim de janeiro. Porém, se
deixar para a última hora,
as ações para ajustes serão
praticamente impossíveis”,
explica Welinton Mota, diretor tributário das Confirp
Consultoria Contábil, que
lembra que o programa é
bastante atrativo na maioria
dos casos.
Assim, antes de aderir ao
Simples Nacional é necessário a eliminação de possíveis pendências que poderiam ser impeditivas para
o ingresso ao regime tributário, como débitos com a
Receita. A opção pode ser

feita pela internet no site:
www8.receita.fazenda.gov.
br/simplesnacional. É importante lembrar que é possível as empresas de serviço
também podem aderir ao
sistema simplificado de tributação.
Já para quem está abrindo uma empresa, segundo a
Receita Federal o prazo para
a solicitação de opção é de
30 dias contados do último
deferimento de inscrição
(municipal, ou estadual caso
exigível), desde que não tenham decorridos 180 dias da
data de abertura constante do
CNPJ. O contribuinte pode
acompanhar o andamento,
os processamentos parciais
e o resultado final da solicitação no serviço “Acompanhamento da Formalização
da Opção pelo Simples Nacional”.
Para adesão ao Simples
Nacional, segundo o diretor

Atividade do comércio
sobe 2% em 2019
A atividade no comércio registrou alta de 2%
em 2019, segundo levantamento divulgado nesta
quarta-feira pela Serasa
Experian a partir das consultas ao seu banco de dados. Na comparação entre
dezembro do ano passado
e o mesmo mês de 2018,
foi registrada alta de 3,9%.
O aumento da atividade no ano foi puxada pelo
setor de veículos e autopeças, que teve alta de
8,4% no ano e pelo ramo
de material de construção,
com elevação de 4,6% em
2019. O setor de supermercados teve alta de 0,6% .
Enquanto acumularam ao
longo do ano pequenas
quedas os setores de vestu-

ário e acessórios (0,6%) e
moveis, eletrodomésticos
e eletreletrônicos (0,4%).
Também foi verificada
uma alta na atividade do
comércio no último Natal de 4,1% em relação ao
período de 18 a 24 de dezembro de 2018.
Segundo o economista da Serasa Luiz Rabi, a
queda na taxa de juros melhorou o acesso ao crédito.
Ao longo de 2019, a taxa
básica de juros (Selic) caiu
de 6,% para 4,5% “Além
disso, com o 13° salário e
os saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, há um aumento pontual
da renda da população, que
acabou gerando um bom
desempenho”, explicou.

REQUERIMENTO DE LICENÇA (LMP)
Canoa Quebrada Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outros,
CNPJ 08.543.594/0001-99, torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC, através do processo nº
14/200.012/2020, a Licença Municipal Prévia (LMP) para construção de
grupamento residencial multifamiliar situado na Avenida das Américas,
lote 02 do PAL 49301 – Barra da Tijuca, RJ.

AHCRJ – Associação de Hospitais e Clínicas do Rio de Janeiro
CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
De acordo com o capítulo V, Art 32º do Estatuto, ficam convocados os senhores associados para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no
dia 20(vinte) de Fevereiro de 2020, às 15:00 horas em primeira convocação
e às 15:30 horas em segunda e última convocação, na sede social sito à Av.
Rio Branco, 257 salas 1506 à 1515 – Centro – Rio de Janeiro – RJ, para promoverem a eleição dos membros dos conselhos Diretor, Fiscal e de Representantes para o Triênio 2020/2023. Rio de Janeiro, 23 de Janeiro de 2020
Dr. Armando Carvalho Amaral
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA
MAB’S LANCHES L TDA
CNPJ Nº 34.143.941/0001-04.
NIRE 33.2.0391504-3
REUNIÃO DE SÓCIOS- EXCLUSÃO SÓCIO MINORITÁRIOALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
REUNIÃO DE SÓCIOS. EXCLUSÃO - ALTERAÇÃO DO CONTRATO
SOCIAL. MAB’S LANCHES LTDA - EPP, com sede na Avenida Prado Junior
16, Loja A, Copacabana, Rio de Janeiro,RJ , através do representante legal,
Robert James Fetterman, sócio no uso de suas atribuições, da sociedade
empresarial Limitada MAB’S LANCHES LTDA, de acordo com o inciso V do
artigo 1.072 da Lei 10.406, de 10/01/2001 e § único do artigo 4° da Lei 13.972, de
03/01/2019, CONVOCA o sócio RODNEY DOS SANTOS SOARES, inscrito
no CPF/MF sob o nº 047.867.837.14 V.Sa., para em Reunião de Sócios, a
ser realizada na sede da sociedade empresarial, no dia 19 de fevereiro de
2020, às 14 h, em primeira convocação e às 14 h e 30 min em segunda e
última a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Exclusão do
sócio minoritário b) Alteração do Contrato Social da sociedade empresarial
Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2020
ROBERT JAMES FETTERMAN .
Sócio Administrador
EDITAL PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2020
E PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2020
DA COOPERATIVA UNICOOPRO DE CONSUMO DOS PROFISSIONAIS
DE VENDAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
O Presidente da COOPERATIVA UNICOOPRO DE CONSUMO DOS
PROFISSIONAIS DE VENDAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
CNPJ nº 29.320.446/0001-85, NIRE nº 33.4.0005616-7, Inscrição Estadual
nº 11.416.284, com sede na Travessa Vila Iboty nº 30, sala 201, Centro,
Nova Iguaçu/RJ, CEP 26255-240, convoca seu quadro social composto de
26 (vinte e seis) associados para a PRIMEIRA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA
DE 2020 e logo em seguida para a PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2020 a ser realizada em sua sede no dia 08 de
fevereiro de 2020 com primeira chamada as 8:00h, segunda chamada as
09:00h e terceira e última chamada as 10:00h onde as seguintes pautas
serão deliberadas e votadas. DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE
2020: (1) A prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada
de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo o relatório da gestão; o
balanço e o demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes
da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade
e o parecer do Conselho Fiscal no exercício de 2019 e (2) Destinação das
sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das
contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no
primeiro caso as parcelas para os Fundos Obrigatórios no exercício de 2019.
DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE 2020: (1) Entrada e
saída de associados. Nova Iguaçu, 23 de janeiro de 2020.
Alexandre Azevedo Tavares Ferreira
Diretor Presidente - CPF 074.356.827-30.

da Confirp Contabilidade, é
necessário o planejamento
tributário já que para muitas
empresas essa opção não se
mostra tão vantajosa.
Exemplo são para muitas
as empresas de serviços que
se encaixam no Anexo VI.
“Segundo estudos da Confirp, para algumas empresas
essa opção não é positiva.
Podendo representar em aumento da carga tributária,
apesar da simplificação dos
trabalhos”, explica Welinton
Mota.
Ocorre que a regulamentação do Governo estabeleceu alíquotas muito altas
para a maioria das empresas
de serviços, sendo que foi
criada uma faixa de tributação com percentuais que não
se mostram tão interessante,
pois, a adesão pode levar ao
aumento da carga tributária.
Assim, a recomendação
da Confirp para todas as

empresas buscarem o mais
rápido possível por uma
análise tributária. “Se a carga tributária for menor ou
até mesmo igual, com certeza será muito vantajosa a
opção pelo Simples, pelas
facilidades que proporcionará para essas empresas”,
finaliza o diretor da Confirp.
Para as empresas que já
são tributadas no Simples,
o processo de manutenção é
automático. Contudo essas
devem ficar atentas, pois, as
que não ajustarem situação
de débitos tributários poderão ser exclusas da tributação. “Já faz algum tempo
que a Receita Federal está
enviando notificações às
empresas devedoras, mas,
mesmo sem receber essa
mensagem, é importante
fazer uma pesquisa e, caso
tenha pendências, pagar”,
alerta Mota.

Consumidor já pode consultar
linha pré-paga pelo CPF
Os usuários de todo país
já podem consultar as linhas pré-pagas e verificar a
possibilidade de cadastros
indevidos. A consulta feita
por meio do CPF que já estava valendo para os consumidores das regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste,
também será estendida aos
clientes de telefonia móvel
das regiões Sul e Sudeste.
As empresas de telecomunicação brasileiras disponibilizaram, em parceria com
a Anatel, um site para que
o usuário possa consultar. O
consumidor da linha pré-paga que quiser fazer consulta
para verificar a ocorrência
de fraudes com linhas associadas indevidamente ao seu
CPF deve acessar o portal.
A consulta vale para os
celulares das prestadoras:

Algar, Claro, Oi, Sercomtel,
TIM e Vivo. De acordo com
a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a
medida vai possibilitar ao
consumidor verificar a linha
pré-paga em seu nome. Caso
contrário o usuário pede
o cancelamento. “Hoje no
Brasil há cerca de 135 milhões de celulares pré-pagos
e, destes, três acessos a cada
1.000 apresentam inconsistências cadastrais”, informou a Anatel.
De acordo com a agência,
a iniciativa do portal visa
“garantir uma base cadastral
do serviço correta e atualizada, a fim de evitar a ocorrência de fraudes de subscrição
(linhas associadas indevidamente a CPFs) e, dessa forma, proporcionar mais segurança aos consumidores.”

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/MF nº 09.114.805/0001-30 - NIRE 333.0031011-8
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 10/12/2019.
1. Data, Hora e Local da Reunião: Realizada em 10/12/2019, às 16h, na sede
social da Cia., na Rua da Glória nº 122, salas 801 e 802 (10º pavimento) e salas 901
e 902 (11º pavimento), Glória, CEP: 20.241-180, Rio de Janeiro/RJ. 2. Convocação:
Dispensada a convocação, tento em vista a presença da totalidade dos membros do
Conselho de Administração da Cia.. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos
o Sr. Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, que convidou o Sr. Fernando José de
Oliveira Pires dos Santos para secretariá-lo. 4. Deliberações: Os membros do
Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições,
e observado o disposto na Cláusula 4.7 do Acordo de Acionistas da Cia., celebrado
em 17/12/2013: 4.1. Tendo em vista as deliberações da AGE da Cia. realizada nesta
data, que alterou a organização e a composição da Diretoria da Cia., os conselheiros
deliberam eleger os Diretores, todos com mandato de dois anos a contar da presente
data. A composição da Diretoria da Cia. passará a ser: a. Diretor Presidente.
Aprovada a eleição do Sr. Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, brasileiro, casado
sob o regime da separação total de bens, engenheiro naval, portador da carteira de
identidade nº 20009834349-9, emitida pelo CREA-RJ, CPF/MF nº 805.926.197-53,
com escritório na Rua da Glória nº 122, salas 801 e 802 (10º pavimento) e salas
901 e 902 (11º pavimento), Glória, CEP: 20.241-180, como Diretor Presidente
da Cia.. b. Diretor Vice-Presidente. Aprovada a eleição do Sr. Haroldo Nogueira
Solberg brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, engenheiro de
produção, portador da carteira de identidade nº 047932362-8 emitida pelo IFP/RJ,
CPF nº 788.083.597-00, Rua da Glória nº 122, salas 801 e 802 (10º pavimento)
e salas 901 e 902 (11º pavimento), Glória, CEP: 20.241-180, como Diretor VicePresidente da Cia.. c. Diretor de TI e Inovação. Aprovada a eleição do Sr. Arthur
Octavio de Avila Kós Filho, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial
de bens, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade nº 2004914521 emitida pelo CREA/RJ, CPF nº 908.536.107-97, com escritório na Rua da Glória
nº 122, salas 801 e 802 (10º pavimento) e salas 901 e 902 (11º pavimento), Glória,
CEP: 20.241-180, como Diretor de TI e Inovação da Cia.. d. Diretor Financeiro.
Aprovada a eleição do Sr. Maxim Medvedovsky, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da carteira de identidade nº 10191585-8, expedido pelo IFP/RJ, CPF/MF
nº 016750537-82, com escritório na Rua da Glória nº 122, salas 801 e 802 (10º
pavimento) e salas 901 e 902 (11º pavimento), Glória, CEP: 20.241-180, como Diretor
Financeiro da Cia.. e. Diretor Comercial.Aprovada a eleição do Sr. Erik Fabian Gomes
Cunha, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, analista de
sistemas, portador da carteira de identidade nº 1274675, expedida pelo SSP/ES e
CPF nº 071.749.217-60, com escritório na Rua da Glória nº 122, salas 801 e 802
(10º pavimento) e salas 901 e 902 (11º pavimento), Glória, CEP: 20.241-180,
como Diretor Comercial da Cia.. f. Diretor de Operações. Aprovada a eleição do
Sr. Luiz Izidório Soares Pinto, brasileiro, divorciado, oficial da marinha mercante,
portador da carteira de identidade nº 10.380.347-4, emitida pelo IFP/RJ,
CPF nº 051.562.757-70, com escritório na Rua da Glória nº 122, salas 801 e 802
(10º pavimento) e salas 901 e 902 (11º pavimento), Glória, CEP: 20.241-180,
como Diretor de Operações da Cia.. g. Diretor Técnico. Aprovada a eleição do
Sr. Ricardo Lutz Da Cunha e Menezes, brasileiro, casado sob o regime de separação
total de bens, engenheiro naval, portador da carteira de identidade nº 200250395-8
expedida pelo CREA/RJ, CPF nº 823.876.727-04, com escritório na Rua da Glória,
nº 122, salas 801 e 802 (10º pavimento) e salas 901 e 902 (11º pavimento), Glória,
CEP:20.241-180,comoDiretorTécnicodaCia..h.DiretorsemDesignaçãoEspecífica.
Aprovada a eleição do Sr. Marcelo Côrtes Monteiro da Silva, brasileiro, casado sob
o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro ambiental, portador da carteira
de identidade nº 10639278-0, emitida pelo Detran/RJ, CPF nº 029.409.896-80, com
escritório na Rua da Glória nº 122, salas 801 e 802 (10º pavimento) e salas 901 e 902
(11º pavimento), Glória, CEP: 20.241-180, como Diretor sem Designação
Específica da Cia.. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada
a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por
todos assinada. Rio de Janeiro, 10/12/2019. Mesa: Flavio Nogueira Pinheiro de
Andrade - Presidente. Fernando José de Oliveira Pires dos Santos - Secretário.
Conselheiros Presentes: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade; Felipe Nogueira
Pinheiro de Andrade. Fernando José de Oliveira Pires dos Santos. Jucerja
nº 3836117, em 16/01/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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Seguros

Proteção para instituições financeiras e
cidadãos que financiam compra de imóvel
Garantia de
pagamento dos
valores pendentes
como possíveis
danos

Cerca de 29,7 mil imóveis foram financiados no
país, em 2019, de acordo
com dados da Associação
Brasileira das Entidades de
Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). Em todos
os casos, os consumidores precisaram contratar o
Seguro Habitacional, uma
garantia fundamental para
o crédito imobiliário que
oferece benefícios e garantias importantes tanto para

as instituições financeiras
quanto para os cidadãos.
De acordo com Francisco
de Assis Fernandes, diretor comercial da American
Life – tradicional seguradora brasileira com mais
de 25 anos de mercado e
reconhecida por atuar em
nichos de mercados – o Seguro Habitacional é obrigatório e garante que a família
permaneça com o imóvel
caso a pessoa que contraiu
o financiamento venha a
morrer ou fique permanentemente inválida. Fernandes conta que o American
Life Habitacional, produto
da American Life, garante,
também, o reparo ou reposição do imóvel em caso de
danos parciais ou totais à
propriedade.
Segundo Fernandes, os
casos de danos parciais ou

totais aos imóveis estão
relacionados a fatores externos, ou seja, prejuízos
gerados de fora para dentro
do imóvel, sobre o solo ou
subsolo em que está construído. Assim, quedas de
raios, vendavais, desmoronamento de paredes, vigas
ou outra parte estrutural do
imóvel, destelhamento por
ventos fortes ou granizo,
inundações decorrentes de
transbordamento de rios
ou canais e alagamentos
provocados por chuvas ou
rompimento de tubulações
não pertencentes ao imóvel
segurado estão cobertas.
“O American Life Habitacional oferece toda a proteção necessária para quem
decidiu realizar o sonho da
aquisição da casa própria.
Esse seguro atende todas as
disposições legais ligadas a

seguros para a contratação
de financiamento para reforma, ampliação ou aquisição
de imóveis”, finaliza o executivo.
Criada em 1992, a American Life nasceu com o objetivo de oferecer ao mercado
brasileiro mais tranquilidade e proteção por meio de
seguros de vida e acidentes
pessoais. O ano de 2002,
porém, tornou-se um marco
na história da companhia.
Na medida em que chegavam à empresa profissionais
que acumulavam mais de 50
anos de experiência no setor
de seguros, uma nova estratégia foi desenhada: desenvolvimento de produtos voltados a nichos de mercado,
cujas necessidades não eram
adequadamente
atendidas
pelas soluções em seguros
até então existentes.

Pedidos de mamografias em planos cresceu 5,1% em cinco anos
A procura por mamografia teve um aumento relevante entre as beneficiárias
de planos de saúde médicohospitalares de 2013 a 2018.
De acordo com a Análise da
Assistência à Saúde da Mulher na Saúde Suplementar
Brasileira, feita pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (Iess), o total de
exames desse tipo avançou
de 4,8 milhões para 5 milhões entre 2013 e 2018, que
acabamos de publicar. Alta
de 5,1%.
Mais importante, o levantamento mostra que a
procura por mamografia
cresceu justamente pelo
grupo definido como prioritário pelo Ministério da
Saúde, as mulheres com
idade entre 50 anos e 69
anos. Para elas, o total deste procedimento subiu de
2,1 milhões, em 2013, para
2,3 milhões em 2018. Incremento de 7,3%. José Cechin, superintendente-executivo do Iess pondera que
apesar do resultado, essa
faixa etária ainda responde

por menos de metade dos
exames desse tipo no país.
“Os números demonstram
que mesmo que a conscientização sobre o câncer de
mama tenha crescido em
decorrência de campanhas
como o Outubro Rosa, ainda é necessário mais investimento em promoção da
saúde das mulheres”, avalia.
Enquanto o total de internações relacionadas ao
câncer de mama avançou
19,7% no período analisado,
passando de 34,9 mil para
41,7 mil, o de internações
por câncer no colo de útero
recuaram de 12,3 mil para
12,1 mil. Retração de 2,3%.
Cechin pondera, entretanto, que é preciso fazer uma
investigação mais aprofundada para entender se esse
resultado é efetivamente positivo. “Entre 2013 e 2018,
detectamos uma redução
expressiva, de 6,8%, na procura pelo exame diagnóstico
preventivo de câncer de colo
de útero, conhecido como
Papanicolau. Com isso, é

preciso estudarmos mais detalhadamente a questão para
entender se houve um recuo
da incidência da doença ou
se os casos estão sendo subdiagnosticados”, alerta.
Em 2013, foram realizados 6,6 milhões de exames
de citopatologia cérvico vaginal (Papanicolau). Já em
2018, foram 6,1 milhões. O
estudo do Iess ainda indica
um expressivo incremento na utilização de métodos
contraceptivos. O total de laqueaduras tubárias avançou
20,7% no período analisado,
de 13 mil para 15,7 mil. Já
o implante de dispositivo intrauterino (DIU) mais do que
quadruplicou. Foram 40,2
mil procedimentos em 2013
e 167,7 mil em 2018. Alta de
317,2%.
Até em decorrência desse
comportamento, o levantamento detectou uma redução
de 5% no total de partos no
Brasil, de 535,7 mil partos
para 508,9 mil.
As cesarianas continuam
respondendo pela maior parte dos procedimentos na saú-

de suplementar. Foram 425,9
mil ante 82,9 mil partos naturais em 2018. Ou seja,
somente 16,3% dos partos
são naturais. Vale lembrar, a
meta da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS) é
de no máximo 45% dos partos sejam cesáreas e a Organização Mundial da Saúde
(OMS) recomenda que esse
parto não responda por mais
de 15% do total. Praticamente o oposto do registrado atualmente. “Apesar das metas
estabelecidas, acreditamos
que é preciso destacar que
cada procedimento tem benefícios próprios e os casos
devem ser avaliados individualmente em conjunto pela
mãe e seu médico de confiança”, opina Cechin.
Em relação a 2013, o total de cesáreas recuou 6%,
passando de 453,2 mil para
425,9 mil. Já o total de partos naturais cresceu 0,5%,
avançando de 82,4 mil para
82,9 mil. Os números, novamente, são referentes apenas
aos procedimentos realizados na saúde suplementar.

Planos da Viva de Previdência rendem14,51% e 19,34%

Os planos administrados
pela Fundação Viva de Previdência, entidade fechada
de previdência complementar, voltaram a ter resultados extremamente positivos em 2019, superando
de longe a meta atuarial e
as principais aplicações no
mercado financeiro. As estratégias de investimentos
adotadas pela Viva no ano
passado permitiram uma
rentabilidade dos planos
Geaprev e Vivaprev de,
respectivamente, 19,34%
e 14,51%, ante uma inflação pelo IPCA no ano de
4,31%.
O Vivaprev, principal plano da Viva, com cerca de
49 mil participantes, tinha
como meta atuarial para o
ano 8,72%. Já para o Geaprev, mais novo, que possui
aproximadamente mil parti-

cipantes, a fundação estipulou a meta de 8,86%, mas o
ganho em ambos os planos
foi bem superior. Para se ter
uma ideia, investimentos tradicionais, como a caderneta
de poupança e aqueles atrelados ao CDI (taxa de juros)
renderam no ano passado
apenas 4,26% e 5,96% respectivamente.
As posições dos títulos
públicos vinculados à inflação (NTN - Notas do Tesouro Nacional) e da alocação
em bolsa de valores (ações)
foram os principais responsáveis pelos ganhos dos
planos da Viva Previdência.
Com isso, a fundação manteve o longo histórico de
resultados expressivos nos
últimos anos.
O Vivaprev, atualmente
com patrimônio de R$ 2,8
bilhões, obteve em 2017

9º Encontro de Resseguro
do Rio de Janeiro

O 9º Encontro de Resseguro do Rio de Janeiro, um dos
principais eventos da agenda
internacional de seguros e resseguros da América Latina,
está com as inscrições abertas. Realização conjunta da
Confederação Nacional das
Seguradoras (CNseg) e da
Federação Nacional das Empresas de Resseguros (Fenaber), a edição 2020 do evento
ocorrerá de 15 a 16 de abril,
das 8h às 18h30, no Windsor

Convention & Expo Center
(Rua Martinho de Mesquita,
129 - Barra da Tijuca, Rio de
Janeiro), tendo como o tema
central “Resseguro: Apoiando
o Desenvolvimento”.
O encontro é, também, um
dos mais prestigiados pelos
patrocinadores, dada à audiência qualificada do encontro e melhores perspectivas
de expansão de negócios de
seguros e resseguros no país
este ano.

rentabilidade de 16,44%,
ante uma meta de 5,89%.
Em 2018, mais um ótimo
resultado, o plano rendeu
12,55%, para uma meta de
7,31%.
O Geaprev, por sua vez,
entre 2017 e 2018, também
obteve resultados acima das
metas atuariais. No primeiro
ano desse período, o plano
alcançou 14,05% de rentabilidade, com meta de 6,15%.
Em 2018, o resultado foi
superior, rendendo 14,46%,
para uma meta de 7,57%.
“Os excelentes resultados obtidos pela Viva nos
últimos anos e, em particular, em 2019, demonstram a
adequada administração dos
recursos dos nossos participantes e assistidos. Importante destacar que a gestão
das políticas de investimentos dos nossos planos é exe-

cutada de forma colegiada
pela diretoria executiva, com
suporte de comitê especializado”, afirma o diretor de
Administração e Finanças
da Viva, Júlio César Alves
Vieira.
Para 2020, a fundação
alterou sua política de investimentos em função da
queda da taxa de juros, com
a Selic atualmente em 4,5%
ao ano, menor nível da história, o que torna menos atraente as aplicações em renda
fixa. Neste ano, a política
de investimentos, aprovada no final do ano passado,
pelo Conselho Deliberativo,
prevê alocação indicativa de
70% em renda fixa e 22%
em ações e, complementarmente, 8% em fundos de investimentos diversificados,
com o objetivo de superar os
indicadores referenciais.

Delegacias regionais do
Sincor-RS no interior do estado
O Sincor-RS está representado no Interior do Rio Grande do Sul com 12 delegacias
regionais, representando uma
grande capilaridade e aproximação com a nossa categoria.
Nelas, os corretores de seguros podem encontrar serviços,
pedir informações, apresentar
reivindicações que são sempre
encaminhadas à diretoria, em
Porto Alegre.
Para o presidente do Sincor-RS, Ricardo Pansera, “o

objetivo da diretoria é levar o
Sincor-RS mais perto de todos
os corretores. Nossas delegacias estão sempre com portas
abertas aos colegas e elas são
representantes do Sincor em
todos os rincões do estado. Ali,
os corretores encontrarão um
delegado, um colega abnegado e altamente capacitado para
encaminhar as reivindicações
locais para a diretoria na capital. Cada delegacia funciona
como uma filial do sindicato”.
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Prevenir é a melhor opção
Prevenir. Esta palavra está começando a fazer parte do
vocabulário do brasileiro, que, em muitas situações, é conhecido por deixar tudo para a última hora. “Dispor com
antecipação de algo a fim de evitar mal ou dano; impedir”.
Pela definição dada pelo dicionário, fica bem claro que
prevenir sempre terá um contexto positivo. Agora, imagine
quando o assunto é saúde? A importância aumenta exponencialmente e torna-se indispensável.
Ainda é preciso reforçar sobre a necessidade de prevenção bucal. Muitas pessoas têm o errôneo hábito de procurar
o cirurgião-dentista apenas quando surge algum problema,
sendo, geralmente, o principal motivador a dor de dente.
Esquece ou, até mesmo, nem considera a hipótese de não
a sentir se existisse a preocupação em preveni-la. Uma
simples visita ao profissional competente com o acompanhamento cotidiano pode impedir complicações. Evitar o
problema é muito melhor do que tratá-lo, pois o tratamento envolve custo, tempo e efetividade, que varia de pessoa
para pessoa. Neste sentido, mais uma vez, os planos odontológicos são excelentes aliados.
Mas, infelizmente esta ideia equivocada de procurar o
cirurgião-dentista só quando algum problema for sinalizado acaba sendo reforçada até pelos meios de comunicação,
que, na minha opinião, deveriam orientar sobre a necessidade da prevenção, encorajando as pessoas a buscarem
apoio profissional sem estarem doentes. Recentemente,
uma emissora de televisão realizou uma reportagem mostrando que o número de pessoas que buscam acesso à saúde
bucal tem aumentado. Informação que é comprovada pelo
crescimento constante de beneficiários de planos odontológicos. Porém, a matéria ressaltou bastante o medo que as
pessoas sentem em procurar os consultórios odontológicos
e que só os procuram quando sentem alguma coisa. Ora,
se é possível prevenir porque remediar? A imprensa tem
importante papel na desmistificação de alguns ‘achismos’,
como o de que ir ao cirurgião-dentista é sempre penoso.
Com saúde não se brinca e o único medo que as pessoas devem ter é de ficarem doentes. Para evitar que isso
aconteça, o melhor caminho é a prevenção. A Odontologia
Suplementar tem exatamente este propósito: facilitar que
a população tenha acesso aos tratamentos, determinados
pela ANS, para prevenir as doenças bucais. Hoje, cerca de
26 milhões de usuários contam com os serviços oferecidos
pelos planos odontológicos, sendo que 85% estão muito
satisfeitos, de acordo com recente pesquisa divulgada pelo
Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS).
O SINOG em 2019, junto às operadoras de planos odontológicos, trabalhou muito para solidificar ainda mais o
mercado e educar sobre a importância da prevenção, com a
antes tão pouco falada, atenção primária. E pensamos que
essa conscientização só tende a aumentar, pois os resultados começam a aparecer. O último levantamento divulgado
pela Agência de Saúde Suplementar mostrou que em 2018
foram realizados cerca de 72 milhões de procedimentos
preventivos nos beneficiários de planos odontológicos,
dentre os quais a atividade educativa individual, aplicação
tópica de flúor e selante por elemento dentário em menores de 12 anos. Acreditamos que no próximo levantamento,
que deve ocorrer no meio do ano, este número será ainda
mais expressivo.
Temos que reconhecer que, mesmo lentamente, está havendo uma mudança de pensamento e atitude. Aos poucos
a população começa a dar mais importância à saúde bucal
e a entender que é necessário manter uma periodicidade ao
consultório do cirurgião-dentista, além de uma adequada
higienização. Também estão percebendo que se deixar para
cuidar dos dentes quando apresentar algum problema, pode
haver complicações e o tratamento pode comprometer o
orçamento. Afinal, ninguém coloca na planilha de gastos
mensais uma restauração, canal de um dente ou qualquer
outra necessidade deste tipo. Mas, pode facilmente colocar
o valor de um plano odontológico, que por meio do mutualismo, um sistema sustentável, consegue oferecer aos beneficiários acesso aos profissionais qualificados para realizarem os tratamentos preventivos e curativos necessários,
com uma excelente relação custo X benefício.
Mais um ano está começando e, entre as resoluções para
sua vida, coloque na lista ser uma pessoa prevenida, principalmente em relação à saúde. Lembre-se, enquanto estamos prevenindo temos o controle da situação, depois que
surge o problema precisamos buscar a solução e, muitas
vezes, por diferentes fatores, não conseguimos controlar
totalmente os resultados. Por isso, previna-se!
q Geraldo Almeida Lima
Presidente do Sindicato Nacional das Empresas de
Odontologia de Grupo - SINOG

Nova diretora de people
& talent da Assist Card

Assist Card, principal organização de seguro viagem
do mundo, anuncia a contratação de Elizabeth López
como diretora de people
& talent. López liderará as
equipes de gestores de talentos em todas as unidades da
Assist Card em um momento chave de transformação
cultural da empresa, visando
o empoderamento dos mais
de 1.200 profissionais, desenvolvendo ainda mais os
colaboradores como protagonistas de mudanças e impulsionadores do crescimento do negócio.
Com experiência de mais de
25 anos em gestão estratégica
de talentos, López construiu

sua carreira no segmento de
serviços, onde foi responsável
por diferentes tipos de projetos
e gerenciamento de mudanças
organizacionais, alinhando o
capital humano aos objetivos
dos negócios.
Antes de ingressar na
Assist Card International,
liderou grandes processos
em empresas como a Teleperformance - companhia
francesa especializada em
relacionamento
multicanal presente em 80 países
-, onde atuou por 13 anos
como vice-presidente de
recursos humanos para a
América do Sul, liderando
mais de 50 gestores responsáveis por 6 mil pessoas.
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Consulta pública sobre regras de telefonia fixa foi adiada
Anatel não
comunicou a
nova data
A Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel)
adiou nesta quarta-feira a
abertura de consulta pública
que vai debater as regras para
que concessionárias de telefonia fixa mudem seus contratos
de concessão para autorização. Atualmente Oi, Telefônica, Embratel, Sercomtel e
Algar são concessionárias de
telefonia fixa. Os contratos
têm vigência até 2025.
Após a apresentação da
proposta do conselheiro Emmanoel Campelo, o conselheiro Vicente Aquino pediu
vista do processo. Com a
mudança para autorização,
as empresas deixarão de ter

obrigações previstas no regime de concessão, como, por
exemplo, investimentos em
telefones públicos. As empresas argumentam que esses
investimentos poderiam ser
direcionados para a instalação
de fibra ótica com o objetivo
de aumentar a oferta de internet de alta velocidade.
Conforme o G1, o regulamento da Anatel trará as regras
para essa mudança. Além dele,
ainda serão necessários decretos para regulamentar a lei sancionada no final do ano passado
pelo presidente Jair Bolsonaro e
que permite essa mudança nos
contratos. Após o pedido de
vistas, Campelo afirmou que o
valor das concessões está caindo e que qualquer demora na
definição das regras é um jogo
de “perde, perde”, que prejudica tanto o governo quanto as
empresas.
Campelo prevê que, após
a publicação do regulamen-

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/MF nº 09.114.805/0001-30 - NIRE 33.3.0031011-8
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 10/12/2019. 1. Data, Hora e Local da
Assembleia: Realizada em 10/12/2019, às 15hs, na sede da Cia., na Rua da Glória
nº 122, salas 801 e 802 (10º pavimento), salas 901 e 902 (11º pavimento), Glória,
CEP: 20.241-180, Rio de Janeiro/RJ. 2. Convocação e Presença: Dispensada a
publicação de editais de convocação, conforme disposto no Art. 124, §4º da Lei
6.404/76 (“Lei das S.A.”), em decorrência de estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de
Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presidida pelo Sr. Flavio Nogueira Pinheiro de
Andrade e secretariada pelo Sr. Fernando José de Oliveira Pires dos Santos. 4. Ordem do Dia: (i) aprovar a alteração do Objeto Social e a consequente alteração da
Cláusula 2ª do Estatuto Social da Cia.; (ii) alterar a organização e composição da
Diretoria da Cia., e modificar o Estatuto Social da Cia. para refletir as alterações realizadas; e (iii) consolidar o Estatuto Social da Cia. para refletir as deliberações tomadas na presente Assembleia, bem como na AGE realizada em 29/05/2017, na
AGO/E realizada em 21/08/2017, na AGE realizada em 31/08/2017, na AGE realizada em 01/12/2017, na AGE realizada em 22/12/2017, na AGE realizada em
04/10/2018, na AGE realizada em 19/07/2019, e na AGE realizada em 30/09/2019.
5. Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos: Os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, e observado o disposto na Cláusula 4.7
do Acordo de Acionistas da Cia., celebrado em 17/12/2013, deliberaram o que segue: (i) Aprovar a alteração do Objeto Social e a consequente alteração da Cláusula
2ª do Estatuto Social da Cia., que passará a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula 2ª. A Cia. tem como objeto social o treinamento e consultoria em serviços de
meio ambiente, energia, logística e marítimos; serviços em campo na aquisição de
dados, medições e monitoramento ambiental; a criação e invenção de produtos e
soluções nas áreas marítimas e ambiental; especificação, execução e análise de
levantamentos hidrográficos; operação, manutenção e aluguel de equipamentos de
combate a derramamento de óleo e emergências ambientais; proteção ambiental;
navegação de apoio marítimo e apoio portuário; afretamento ou aluguel de embarcações próprias ou de terceiros para apoio as operações de exploração e produção
de petróleo, energia eólica, ondomotriz e maremotriz ou qualquer outra atividade
marítima, com ou sem tripulação; operação e locação de Veículos de Operação
Remota (ROV); serviços de aquisição de imagens e dados através de veículos não
tripulados e a participação do capital social de outras sociedades.” (ii) Aprovar a alteração da organização e composição da Diretoria da Cia., que passará a ser composta por 8 (oito) membros, com as seguintes designações e respectivas funções: (a)
Diretor Presidente, com atribuição de orientar e coordenar a atuação dos demais
Diretores, bem como de dirigir as atividades relacionadas com o planejamento geral
da Cia. e de suas controladas, traçar a estratégia global da Cia., sendo ainda responsável pelo relacionamento institucional com clientes e órgãos reguladores. (b) Diretor Vice-Presidente, responsável por apoiar o Diretor Presidente no exercício de
suas funções, bem como por conduzir a elaboração e execução dos planos estratégicos e operacionais em todas as áreas da Cia., e por definir a atuação e objetivos
específicos de cada área, sendo ainda responsável pela área de Compliance. (c)
Diretor Financeiro, responsável pela administração e coordenação dos departamentos contábeis e financeiros, planejamento financeiro da Cia., assim como pelo
departamento de compras. (d) Diretor Comercial, responsável pelas áreas de marketing e de vendas da Cia., englobando a elaboração de propostas e contratos,
políticas de preços, a participação em concorrências e licitações, a manutenção de
cadastro, e o desenvolvimento de novos negócios para a Cia.. (e) Diretor Técnico,
responsável pela manutenção, reformas, docagens das embarcações utilizadas
pela Cia. e acompanhamento junto às entidades classificadoras. (f) Diretor de TI e
Inovação, responsável pela área de tecnologia da informação, assim como pela
Pesquisa e Desenvolvimento de novas tecnologias. (g) Diretor de Operações, responsável pela documentação, gestão da tripulação, operação e logística das embarcações utilizadas pela Cia. junto aos clientes. (h) Diretor sem Designação Específica, que terá sua função estabelecida pelo Diretor Presidente. Em decorrência da
deliberação tomada acima, os acionistas decidem alterar as Cláusulas 18 e 19 do
Estatuto Social da Cia., que passarão a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula
18. A Diretoria da Cia. será composta por até 8 (oito) membros eleitos pelo Conselho
de Administração, sendo: (i) Um Diretor Presidente, com atribuição de orientar e
coordenar a atuação dos demais Diretores, bem como de dirigir as atividades relacionadas com o planejamento geral da Cia. e de suas controladas, traçar a estratégia
global da Cia., sendo ainda responsável pelo relacionamento institucional com clientes e órgãos reguladores. (ii) Um Diretor Vice-Presidente, responsável por apoiar o
Diretor Presidente no exercício de suas funções, bem como por conduzir a elaboração e execução dos planos estratégicos e operacionais em todas as áreas da Cia.,
e por definir a atuação e objetivos específicos de cada área, sendo ainda responsável pela área de Compliance. (iii) Um Diretor Financeiro, responsável pela administração e coordenação dos departamentos contábeis e financeiros, planejamento financeiro da Cia., assim como pelo departamento de compras. (iv) Um Diretor
Comercial, responsável pelas áreas de marketing e de vendas da Cia., englobando
a elaboração de propostas e contratos, políticas de preços, a participação em concorrências e licitações, a manutenção de cadastro, e o desenvolvimento de novos
negócios para a Cia.. (v) Um Diretor Técnico, responsável pela manutenção, reformas, docagens das embarcações utilizadas pela Cia. e acompanhamento junto às
entidades classificadoras. (vi) Um Diretor de TI e Inovação, responsável pela área
de tecnologia da informação, assim como pela Pesquisa e Desenvolvimento de novas tecnologias. (vii) Um Diretor de Operações, responsável pela documentação,
gestão da tripulação, operação e logística das embarcações utilizadas pela Cia.
junto aos clientes. (viii) Um Diretor sem Designação Específica, que terá sua função estabelecida pelo Diretor Presidente. §1º. Os Diretores serão eleitos para mandato de 2 (dois) anos, admitida a reeleição. §2º. A Diretoria deverá ser composta por
profissionais de ilibada reputação no mercado, com reconhecida competência e
experiência na área de atuação da Cia.. Cláusula 19. A Cia. será representada ativa
e passivamente, em juízo ou fora dele, sempre em conjunto, e observado o disposto
no §1º abaixo, por (i) 2 (dois) Diretores, entre o Diretor Presidente, o Diretor Vice-Presidente ou o Diretor de TI e Inovação; (ii) um Diretor referido em (i) com um
procurador com poderes específicos; ou (iii) 2 (dois) procuradores com poderes
específicos, nomeados na forma do §2º abaixo. §1º. Em questões pontuais, a Cia.
também poderá ser representada (i) por seu Diretor Presidente, por seu Diretor Vice-Presidente ou por seu Diretor Financeiro, agindo isoladamente, para a realização
de simples operações de rotinas bancárias; ou (ii) por seu Diretor Presidente, por
seu Diretor Vice-Presidente ou por um procurador com poderes específicos, nomeado na forma do §2º abaixo, para (a) a representação da Cia. em assembleias e
reuniões de sócios de sociedades da qual participe; (b) a representação da Cia. em
juízo, exceto para receber e dar quitação, ou para a prática de atos que importem em
concessão ou renúncia a direitos; (c) a representação da Cia. em licitações públicas
e processos de contratação junto a empresas privadas; ou (d) a prática de atos de
simples rotina administrativa, inclusive perante repartições públicas, sociedades de
economia mista, juntas comerciais, Justiça do Trabalho, INSS, FGTS e outras da
mesma natureza. §2º. A nomeação de procurador pela Cia. caberá sempre (i) a 2
(dois) Diretores, agindo em conjunto, entre o Diretor Presidente, o Diretor Vice-Presidente ou o Diretor de TI e Inovação ou (ii) isoladamente pelo Diretor Presidente, ou
pelo Diretor Vice-Presidente, apenas para a prática dos atos mencionados no §1º,
item (ii), deste Art.. Os mandatos não poderão ter prazo superior a 1 (um) ano, salvo
aqueles para representação em processos administrativos e judiciais, que vigorarão
enquanto tramitar o respectivo processo.” (iii) Em virtude das deliberações tomadas
na presente Assembleia, bem como na AGE realizada em 29/05/2017, na AGO/E
realizada em 21/08/2017, na AGE realizada em 31/08/2017, na AGE realizada em
01/12/2017, na AGE realizada em 22/12/2017, na AGE realizada em 04/10/2018, na
AGE realizada em 19/07/2019, e na AGE realizada em 30/09/2019, os acionistas
decidem consolidar o Estatuto Social, que passará a vigorar com a redação constante do Anexo I à presente ata. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado,
foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada
conforme, foi assinada por todos, sendo autorizada sua lavratura na forma de sumário, nos termos do §1º do Art. 130 da Lei das S.A.. Rio de Janeiro, 10/12/2019. Mesa:
Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade - Presidente. Fernando José de Oliveira Pires
dos Santos - Secretário. Acionistas Presentes: Tinharé Participações S.A., Por:
Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, Diretor. Dyna II Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia, Por: Fernando José de Oliveira Pires dos Santos, Diretor. Jucerja nº 3836121, em 16/01/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário
Geral. Estatuto Social . Capítulo I. Denominação, objeto, sede e duração. Cláusula 1ª. A OceanPact Serviços Marítimos S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por
ações que se rege pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. Cláusula 2ª. A Companhia tem como objeto social o treinamento e consultoria
em serviços de meio ambiente, energia, logística e marítimos; serviços em campo
na aquisição de dados, medições e monitoramento ambiental; a criação e invenção
de produtos e soluções nas áreas marítimas e ambiental; especificação, execução
e análise de levantamentos hidrográficos; operação, manutenção e aluguel de equipamentos de combate a derramamento de óleo e emergências ambientais; proteção ambiental; navegação de apoio marítimo e apoio portuário; afretamento ou aluguel de embarcações próprias ou de terceiros para apoio as operações de exploração
e produção de petróleo, energia eólica, ondomotriz e maremotriz ou qualquer outra
atividade marítima, com ou sem tripulação; operação e locação de Veículos de Ope-

to pela Anatel, as empresas
terão seis meses para pedir a
adaptação da licença e, após a
aprovação do pedido, terão 60
dias para assinar o termo de
autorização. O voto também
incluía a regra para o cálculo
do investimento que a telefônica deverá fazer para ter direito a essa mudança.
Para alterarem os contratos,
as empresas terão que fazer investimentos em internet banda
larga em regiões sem interesse
econômico, como pequenas
cidades do interior do país. A
proposta do conselheiro relator é que o cálculo desse valor
leve em consideração: o quanto
a companhia deixará de gastar
com a mudança de concessão
para autorização; o valor dos
bens reversíveis, que são aqueles que integram a concessão
e são considerados essenciais
para a prestação do serviço;
eventuais indenizações que as
empresas teriam para receber

por investimentos feitos. As
empresas também terão que
apresentar garantias financeiras
de que terão condições de cumprir os investimentos exigidos.
Em 15 de janeiro, a Anatel
publicou o seu Plano de Gestão
(Tático) 2019-2020. O documento unifica, sincroniza e alinha
instrumentos do planejamento da
agência e reúne as proposições de
atuação para alcançar seus objetivos estratégicos. “Ao definir 125
iniciativas institucionais, o Plano
leva em consideração o quanto
essas ações contribuem para que
a Anatel cumpra sua missão de
regular o setor de telecomunicações para contribuir com o desenvolvimento do Brasil definido
em seu Plano Estratégico 20152024”, explicou a agência.
De acordo com o Plano,
em 2020, serão executadas e
acompanhadas as iniciativas da
camada de Fiscalização Regulatória a serem empreendidas
pela Anatel junto aos regula-

ração Remota (ROV); serviços de aquisição de imagens e dados através de veículos não tripulados e a participação do capital social de outras sociedades. Cláusula
3ª. A Companhia tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Rua da Glória, nº 122, salas 801 e 802 (10º pavimento) e salas 901 e 902
(11º pavimento), Glória, CEP: 20.241-180, e filiais na (i) Ilha do Caju, nº 131, parte,
Ponta D’Areia – Niterói/ RJ, CEP: 24040-005, (ii) Av. Daniel de La Touche, n.º15, sala
303, Edifício Comercial Royal Center, Vila Fialho – São Luís/ MA, CEP: 65073-212,
(iii) Rua José Candido Marcílio, 50, Parte, Vale Encantado – Macaé/ RJ, CEP:
27933-400; (iv) Rua Itapema, nº 39, Vicente de Carvalho – Guarujá/ SP, CEP: 11430530; (v) Via 5 Projetada Lote A12, s/n, Praia do Açú, Distrito Industrial - São João da
Barra/ RJ, CEP 28200-000, (vi) Rua Paulo Emídio Barbosa, 485 – Módulo 6, Prédio
Módulo de Prototipagem – MP, Ilha da Cidade Universitária, Rio de Janeiro/ RJ,
CEP: 21.941-907 e (vii) Rua Italina Pereira Motta, 435, sala 107 – Jardim Camburi,
Vitória/ES, CEP: 29090-370. Cláusula 4ª. O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II. Capital Social e Ações. Cláusula 5ª. O capital social da
Companhia é de R$34.566.893,90 (trinta e quatro milhões, quinhentos e sessenta e
seis mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa centavos), totalmente integralizado, dividido em 4.900.627 (quatro milhões, novecentas mil e seiscentas e vinte e
sete) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. Parágrafo Único. A Companhia está autorizada a aumentar o seu capital social até o limite de R$34.567.893,90
(trinta e quatro milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, oitocentos e noventa três
reais e noventa centavos), por deliberação do Conselho de Administração, independentemente de reforma estatutária. Cláusula 6ª. A Companhia poderá, através de
deliberação tomada em Assembleia Geral, e respeitando o direito legal de preferência dos acionistas, criar, a qualquer tempo, ações preferenciais de classe única ou
de várias classes, bem como emitir outros títulos e valores mobiliários. Parágrafo
Único. A Companhia poderá, dentro do limite do capital autorizado, emitir bônus de
subscrição, que conferirão aos seus titulares o direito de subscrever ações da Companhia. Cláusula 7ª. Nas deliberações da Assembleia Geral, cada ação ordinária
conferirá a seu titular o direito a um voto. Capítulo III. Assembleia Geral. Cláusula
8ª. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro de 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, a qualquer tempo,
segundo as regras deste Estatuto, bem como o disposto na Lei n° 6.404/76 (“Lei das
Sociedades por Ações”). Cláusula 9ª. A Assembleia Geral será convocada pelo
Presidente do Conselho de Administração da Companhia ou, em sua omissão, por
quaisquer dos Conselheiros, ou, ainda, nos demais casos previstos em lei. Cláusula 10. Compete à Assembleia Geral, além das demais atribuições previstas em lei ou
neste Estatuto Social deliberar sobre: (i) as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras; (ii) a destinação do lucro do exercício,
de acordo com proposta apresentada pela administração; (iii) a eleição e destituição
dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, se instalado; (iv)
a alteração do Estatuto Social da Companhia; (v) o aumento ou redução do capital
social da Companhia; (vi) a emissão, criação de nova classe, alteração nos direitos,
preferências, vantagens ou condições (incluindo resgate e amortização) de ações
ou outros valores mobiliários de emissão da Companhia; (vii) a fusão, cisão, incorporação, incorporação de ações ou reorganização societária da Companhia; (viii) a
distribuição de lucros da Companhia, na forma de dividendos ou juros sobre capital
próprio, em qualquer montante que seja superior ao dividendo obrigatório de 25%
(vinte e cinco por cento) do lucro líquido da Companhia; (ix) a definição da política de
remuneração da Companhia; (x) qualquer contratação que resulte em endividamento da Companhia superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), ou em
qualquer valor, sempre que o endividamento líquido consolidado da Companhia e
suas Afiliadas, consideradas em conjunto, seja superior a 2,5 (duas vírgula cinco)
vezes à dívida líquida do último exercício encerrado, dividida pelo EBITDA do mesmo exercício, desconsiderando-se, tanto do endividamento líquido, quanto da dívida líquida do último exercício, as obrigações decorrentes de contratos de construção das 4 (quatro) embarcações contratadas pela Petrobras, de acordo com os
Contratos de Afretamento nº 2050.0079470.12.2, 2050.0079471.12.2,
2050.0079473.12.2 e 2050.0079474.12.2, firmados em 18 de julho de 2013. (“Projeto OSRV”), bem como de financiamentos que venham a ser contratados pela
Companhia, com recursos do Fundo de Marinha Mercante ou não, relacionados ao
Projeto OSRV; (xi) a aquisição ou alienação de ativos da Companhia ou a criação de
quaisquer ônus ou gravames sobre os ativos da Companhia em montante igual ou
superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais); (xii) a realização, pela Companhia, de operações com partes relacionadas fora do curso normal dos negócios; (xiii)
a participação em novas sociedades em montante superior a R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais); e (xiv) a dissolução, liquidação (incluindo a cessação do estado de
liquidação), pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia, ou de suas controladas. Cláusula 11. As deliberações da assembleia geral
serão tomadas com observância dos quoruns previstos na Lei das Sociedades por
Ações, ressalvadas as matérias previstas na Cláusula 10, item (iv), no que tange a
(a) objeto social da Companhia, e (b) alteração da composição, competência e funcionamento (incluindo instalação e quorum para deliberação) do Conselho de Administração e da Diretoria, e itens (v) a (xiv), que estarão sujeitas à aprovação de
Acionistas que representem, no mínimo, 85% (oitenta e cinco por cento) do capital
social votante da Companhia. Parágrafo Primeiro. O Presidente da Assembleia
não computará o voto proferido com infração a acordo de acionistas devidamente
arquivado na forma da lei. Parágrafo Segundo. Havendo empate nas deliberações
assembleares, os trabalhos serão suspensos, devendo uma nova Assembleia Geral ser convocada para realizar-se em até 30 (trinta) dias após a data da suspensão.
Parágrafo Terceiro. Caso o empate não seja solucionado de forma amigável, o
conflito será submetido à arbitragem, nos termos do Capítulo VIII abaixo. Capítulo
IV. Administração da Companhia. Cláusula 12. A Companhia será administrada
por um Conselho de Administração e uma Diretoria. Parágrafo Único. A investidura
dos administradores, que independerá de caução, dar-se-á pela assinatura de termo de posse. Conselho de Administração. Cláusula 13. O Conselho de Administração será composto por até 5 (cinco) membros titulares e respectivos suplentes,
eleitos pela Assembleia Geral para mandatos de até 1 (um) ano, sendo permitida a
sua reeleição pelo mesmo prazo de mandato. Parágrafo Primeiro. O Presidente do
Conselho de Administração será indicado pelos membros do Conselho de Administração e presidirá as reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Parágrafo Segundo. Os membros do Conselho de Administração não receberão remuneração pelo exercício de suas funções e não terão direito à participação nos lucros
que sejam atribuídos aos administradores por deliberação da Assembleia Geral.
Cláusula 14. O Conselho de Administração deverá se reunir, ordinariamente, no
mínimo a cada 3 (três) meses e, extraordinariamente, sempre que requerido por
qualquer de seus membros, mediante convocação por notificação entregue aos
demais membros do Conselho de Administração. Parágrafo Primeiro. Ressalvados os casos de manifesta urgência, as convocações das reuniões do Conselho de
Administração deverão ser realizadas com ao menos 15 (quinze) dias de antecedência, com indicação de data, hora e local, sendo certo que com ao menos 8 (oito)
dias de antecedência, os membros do Conselho de Administração da Companhia
deverão receber uma pauta contendo a ordem do dia relativa a todos os assuntos a
serem tratados na reunião. Parágrafo Segundo. As reuniões serão convocadas
pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, por qualquer
dos membros do Conselho de Administração. Parágrafo Terceiro. Para que se
instale validamente, a reunião do Conselho de Administração deverá ter sido regularmente convocada e contar com a presença da maioria dos seus membros. Parágrafo Quarto. As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas preferencialmente na sede social da Companhia, podendo também ser realizadas em
outros locais no município do Rio de Janeiro, e serão presididas pelo Presidente do
Conselho de Administração ou seu suplente, e na ausência ambos, pelo conselheiro
que a convocou ou, ainda, por um conselheiro nomeado dentre os membros presentes à referida reunião. Parágrafo Quinto. Qualquer dos membros do Conselho de
Administração poderá convidar membros da Diretoria da Companhia e eventuais
terceiros para fins de discussão, apresentação de informações e esclarecimentos
de assuntos do interesse da Companhia e de suas Controladas, ou que sejam úteis
ou necessários à deliberação de matéria que constar da ordem do dia. Parágrafo
Sexto. Os membros poderão participar das reuniões do Conselho de Administração
por meio de vídeo conferência ou conferência telefônica, sendo admitido, ainda, nas
reuniões que não puderem participar, apresentar voto por escrito ou transmiti-lo por
telefone, videoconferência, fax, carta registrada ou qualquer outro meio que expresse sua manifestação de vontade. Cláusula 15. Compete ao Conselho de Administração da Companhia, além das demais atribuições previstas em lei ou neste Estatuto Social: (i) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; (ii) eleger e
destituir Diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o disposto
no presente Estatuto Social; (iii) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos
celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; (iv) convocar a assembleia geral; (v) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; (vi) escolha e destituição dos auditores independentes da Companhia; e (vii)
aprovação do Plano de Negócios Anual. Parágrafo Primeiro. As deliberações do
Conselho de Administração serão tomadas por maioria de votos, salvo as matérias
previstas em (vi) e (vii) previstas acima, assim como a eleição do Diretor Financeiro
da Companhia, que serão aprovadas por voto afirmativo da unanimidade dos membros do Conselho de Administração. Parágrafo Segundo. Na hipótese de não ser
alcançado o consenso quanto à aprovação do Plano de Negócios Anual, previsto

dos, com foco em resultados e
na melhoria do desempenho do
setor. Segundo a agência, serão
contempladas dez ações nessa
fiscalização regulatória: procedimento de fiscalização regulatória de direito do consumidor sobre ligações abusivas de
ofertas de produtos e serviços
no setor de telecomunicações
(telemarketing); desenvolvimento de soluções voltadas à
mitigação das ligações abusivas de televendas realizadas
em nome das prestadoras de
serviços de telecomunicações;
procedimento de Fiscalização
Regulatória de Direito do Consumidor de Cobrança de dados
na Tecnologia 4G; trata-se Procedimento de Fiscalização Regulatória (PFR) com o intento
de mitigar a cobrança de dados
na tecnologia 4G à revelia do
consumidor; procedimento de
Fiscalização Regulatória de
Direito do Consumidor para
o Serviço de Comunicação

Multimídia (Banda Larga);
estudar e implementar ações
regulatórias e de acompanhamento destinadas a melhorar
a percepção e a experiência
do consumidor com a Banda Larga Fixa; mapeamento
da infraestrutura de redes de
telecomunicações no país
(backhaul); mapeamento da
infraestrutura de redes de telecomunicações no país, identificando as empresas, tipo de
tecnologia de atendimento (fibra óptica, radio transmissão
ou satélite), sua capacidade
atual de transporte e as rotas
até o backbone da prestadora.
Validar as informações referentes ao backhaul, reportadas
anualmente à Agência pelas
prestadoras, por município;
prevenção contra fraudes
– spoofing; e identificação de
tráfego fraudado por meio de
técnica de spoofing e adoção
de mecanismos visando sua
inibição

em (vii) acima, prevalecerá o último Plano de Negócios Anual aprovado, com correção monetária dos valores pela variação positiva do IGP-M/FGV. Cláusula 16. Das
reuniões do Conselho de Administração, serão lavradas atas em livro próprio, tornando-se válidas e efetivas com a assinatura de tantos membros quantos bastem
para constituir o quorum requerido para aprovação das matérias constantes da respectiva ordem do dia. Cláusula 17. O Conselho de Administração poderá determinar a criação de comitês de assessoramento ao Conselho de Administração ou à
Diretoria, devendo, para tanto, determinar o funcionamento, regimento interno e indicar seus membros titulares (e respectivos suplentes), que não excederão a 3
(três). Parágrafo Primeiro. Os Comitês poderão ser auxiliados, no exercício de
suas funções, por profissionais, integrantes ou não dos quadros da Companhia.
Parágrafo Segundo. As matérias analisadas por cada um dos Comitês serão objeto de relatórios e propostas, que não vinculam as deliberações da administração da
Companhia. Diretoria. Cláusula 18. A Diretoria da Companhia será composta por
até 8 (oito) membros eleitos pelo Conselho de Administração, sendo: (i) Um Diretor
Presidente, com atribuição de orientar e coordenar a atuação dos demais Diretores,
bem como de dirigir as atividades relacionadas com o planejamento geral da Companhia e de suas controladas, traçar a estratégia global da Companhia, sendo ainda
responsável pelo relacionamento institucional com clientes e órgãos reguladores. (ii)
Um Diretor Vice-Presidente, responsável por apoiar o Diretor Presidente no exercício de suas funções, bem como por conduzir a elaboração e execução dos planos
estratégicos e operacionais em todas as áreas da Companhia, e por definir a atuação e objetivos específicos de cada área, sendo ainda responsável pela área de
Compliance. (iii) Um Diretor Financeiro, responsável pela administração e coordenação dos departamentos contábeis e financeiros, planejamento financeiro da
Companhia, assim como pelo departamento de compras. (iv) Um Diretor Comercial, responsável pelas áreas de marketing e de vendas da Companhia, englobando
a elaboração de propostas e contratos, políticas de preços, a participação em concorrências e licitações, a manutenção de cadastro, e o desenvolvimento de novos
negócios para a Companhia. (v) Um Diretor Técnico, responsável pela manutenção, reformas, docagens das embarcações utilizadas pela Companhia e acompanhamento junto às entidades classificadoras. (vi) Um Diretor de TI e Inovação,
responsável pela área de tecnologia da informação, assim como pela Pesquisa e
Desenvolvimento de novas tecnologias. (vii) Um Diretor de Operações, responsável pela documentação, gestão da tripulação, operação e logística das embarcações utilizadas pela Companhia junto aos clientes. (viii) Um Diretor sem Designação Específica, que terá sua função estabelecida pelo Diretor Presidente.
Parágrafo Primeiro: Os Diretores serão eleitos para mandato de 02 (dois) anos
admitida a reeleição. Parágrafo Segundo. A Diretoria deverá ser composta por profissionais de ilibada reputação no mercado, com reconhecida competência e experiência na área de atuação da Companhia. Cláusula 19. A Companhia será representada ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, sempre em conjunto, e
observado o disposto no Parágrafo Primeiro abaixo, por (i) 2 (dois) Diretores, entre
o Diretor Presidente, o Diretor Vice-Presidente ou o Diretor de TI e Inovação; (ii) um
Diretor referido em (i) com um procurador com poderes específicos; ou (iii) 2 (dois)
procuradores com poderes específicos, nomeados na forma do Parágrafo Segundo
abaixo. Parágrafo Primeiro. Em questões pontuais, a Companhia também poderá
ser representada (i) por seu Diretor Presidente, por seu Diretor Vice-Presidente ou
por seu Diretor Financeiro, agindo isoladamente, para a realização de simples operações de rotinas bancárias; ou (ii) por seu Diretor Presidente, por seu Diretor Vice-Presidente ou por um procurador com poderes específicos, nomeado na forma do
Parágrafo Segundo abaixo, para (a) a representação da Companhia em assembleias e reuniões de sócios de sociedades da qual participe; (b) a representação da
Companhia em juízo, exceto para receber e dar quitação, ou para a prática de atos
que importem em concessão ou renúncia a direitos; (c) a representação da Companhia em licitações públicas e processos de contratação junto a empresas privadas;
ou (d) a prática de atos de simples rotina administrativa, inclusive perante repartições públicas, sociedades de economia mista, juntas comerciais, Justiça do Trabalho, INSS, FGTS e outras da mesma natureza. Parágrafo Segundo. A nomeação
de procurador pela Companhia caberá sempre (i) a 2 (dois) Diretores, agindo em
conjunto, entre o Diretor Presidente, o Diretor Vice-Presidente ou o Diretor de TI e
Inovação ou (ii) isoladamente pelo Diretor Presidente, ou pelo Diretor Vice-Presidente, apenas para a prática dos atos mencionados no Parágrafo Primeiro, item (ii),
deste artigo. Os mandatos não poderão ter prazo superior a 1 (um) ano, salvo aqueles para representação em processos administrativos e judiciais, que vigorarão enquanto tramitar o respectivo processo. Capítulo V. Conselho Fiscal. Cláusula 20.
A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente. Parágrafo Único. O Conselho Fiscal será instalado e colocado em funcionamento nas
hipóteses previstas em lei e, neste caso, será composto de 3 (três) membros, e igual
número de suplentes, acionistas ou não, eleitos pela assembleia geral, ainda que a
matéria não conste do aviso de convocação. Cláusula 21. A remuneração do Conselho Fiscal será fixada pela assembleia geral que o instalar e eleger, observando-se
as determinações do art. 162, §3º, da Lei das Sociedades por Ações. Cláusula 22.
As atribuições e os poderes dos membros do Conselho Fiscal são definidos pela Lei
das Sociedades por Ações. Capítulo VI. Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação de Lucros. Cláusula 23. O exercício social encerra-se em 31
de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras
na forma da lei. Parágrafo Primeiro. Do lucro líquido verificado, 5% (cinco por cento) serão destinados à constituição da reserva legal, até que alcance o limite previsto
em lei. Parágrafo Segundo. Do saldo remanescente, ajustado de acordo com o
disposto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, 25% (vinte e cinco por
cento) do lucro líquido do exercício será distribuído aos acionistas, como dividendo
obrigatório. Parágrafo Terceiro. O saldo remanescente do lucro líquido previsto no
Parágrafo Segundo acima poderá ser destinado para a constituição de Reserva de
Lucros para a Expansão, com a finalidade de financiar a expansão das atividades da
Companhia, até o limite de 80% (oitenta por cento) do capital social. Parágrafo
Quarto. Atendida a distribuição prevista nos parágrafos anteriores, o saldo remanescente terá a destinação fixada pela Assembleia Geral, consoante proposta da
Diretoria. Cláusula 24. O Conselho de Administração poderá determinar o levantamento de balanços extraordinários, semestrais ou em períodos menores, e distribuir
dividendos, desde que o valor total dos dividendos pagos em cada semestre do
exercício social não exceda o montante das reservas de capital de que tratam o §1º
do art. 182, da Lei das Sociedades por Ações. Parágrafo Único. Poderá também o
Conselho de Administração declarar dividendos intermediários, à conta de lucros
acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Capítulo VII. Dissolução e Liquidação. Cláusula 25. A Companhia dissolver-se-á e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia
Geral, (i) deliberar sobre o processo de liquidação; (ii) nomear o liquidante e o Conselho Fiscal, que deverá funcionar durante o período de liquidação; e (iii) fixar a remuneração do liquidante e dos conselheiros fiscais. Capítulo VIII. Arbitragem.
Cláusula 26. Na ocorrência de qualquer disputa relacionada ao presente Estatuto
Social, os acionistas deverão envidar seus melhores esforços para resolver a referida disputa amigavelmente, ficando estabelecido que se os acionistas não conseguirem resolver tal disputa dentro de 30 (trinta) dias, as partes submeterão tal disputa à
arbitragem nos termos da Lei nº 9.307/96, e de acordo com os termos e condições
deste Capítulo VIII. Cláusula 27. Toda e qualquer controvérsia entre os acionistas,
oriunda ou relacionada a este Estatuto Social, dentre outras, aquelas que envolvam
sua validade, eficácia, violação, interpretação, término e rescisão, serão resolvidos
por arbitragem, mediante as condições que se seguem. Cláusula 28. A disputa será
submetida à Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“Câmara”) de acordo com o seu
Regulamento (“Regulamento”) em vigor na data do pedido de instauração da arbitragem. A arbitragem deverá ser conduzida no idioma português. Cláusula 29. A
sede da arbitragem será na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
Brasil, sendo vedado aos árbitros julgar por equidade.Cláusula 30. A arbitragem
será constituída por três árbitros, cabendo a cada uma das partes envolvidas indicar
um árbitro, os quais, de comum acordo, nomearão o terceiro árbitro que funcionará
como Presidente do Tribunal Arbitral. Se uma das partes envolvidas deixar de indicar
o seu árbitro, este será indicado pelo Presidente Câmara. Sendo mais de uma demandante ou demandada, e não havendo consenso entre as partes integrantes do
mesmo polo quanto à indicação do árbitro, observar-se-á o dispositivo do Regulamento que dispõe sobre a matéria. Cláusula 31. Exceto se diversamente determinar
a decisão arbitral, as despesas incorridas na arbitragem serão divididas igualmente
entre as partes envolvidas no procedimento arbitral, com exceção daquelas próprias
de cada parte envolvida com relação à condução do procedimento, incluindo, mas
não se limitando a, honorários advocatícios. Cláusula 32. Cada parte envolvida
permanece com o direito de requerer no juízo comum competente as medidas judiciais que visem à obtenção de medidas de urgência para proteção ou salvaguarda
de direitos ou de cunho preparatório, desde que previamente à instauração do Tribunal Arbitral, devendo, contudo, ser imediatamente informada à Câmara a obtenção
ou não do provimento judicial, sem que isso seja interpretado como uma renúncia à
arbitragem. Para o exercício das citadas tutelas jurisdicionais as partes elegem o
foro da comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com renúncia expressa a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Após a constituição do Tribunal Arbitral, tais medidas deverão ser reapreciadas ou requeridas diretamente aos árbitros.
Capítulo IX. Disposições Gerais. Cláusula 33. A Companhia se obriga a cumprir e
respeitar os acordos de acionistas arquivados em sua sede.
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BNDES venderá R$ 23,5 bi
em ações da Petrobras
Banco protocolou
na CVM oferta
que representa
9,86% das
ações ordinárias

A Petrobras comunicou
que o Banco Nacional de
Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
protocolou, junto à Comissão de Valores Imobiliários
(CVM), o pedido de registro
da oferta pública secundária
de até 734.202.699 ações or-

dinárias de emissão da companhia e de titularidade do
banco de fomento
A oferta pública global tem
valor de até US$ 5,6 bilhões
(R$ 23,5 bilhões) e envolverá a alienação de até 9,86%
das ações ordinárias (ON) da
Petrobras, entre oferta base e
“hot issue” (o lote adicional
pelo qual a companhia pode
elevar o volume de venda em
até 20%, a depender da demanda pelos papéis). A venda, portanto, não envolve as
ações preferenciais (PN) de
propriedade do banco.
A oferta será feita no Brasil e no exterior. O registro foi
feito nos órgãos reguladores
Comissão de Valores Mobili-

ários (CVM) e na Securities
and Exchange Commission
(SEC), dos Estados Unidos.
Segundo o banco, a operação decorre do programa
de desinvestimento de participações acionárias em empresas maduras e listadas em
bolsa de valores da carteira
do Sistema BNDES, que
vem em curso desde 2019.
“Esse programa promove
a redução do risco de mercado do banco, ao mesmo
tempo que permite realocar
seu capital para investimentos de maior impacto para a
sociedade, como saneamento, mobilidade urbana, educação e segurança”, disse o
BNDES.

Apenas nos últimos meses,
esse processo incluiu a venda
total de participações acionárias do BNDES nas empresas
Marfrig Global Food S.A. e
Light S.A. O BNDES possui
em curso, ainda, potencial
oferta pública de ações ordinárias da JBS.
“O BNDES realiza, dessa
forma, mais um passo relevante para o desenvolvimento do mercado de capitais
brasileiro, com a democratização do mercado de ações
e o oferecimento do acesso a
alternativas de investimento
para mais pessoas físicas e
jurídicas do Brasil e do exterior”, destacou o banco no
comunicado.

BB está na lista das 10 empresas mais sustentáveis do mundo
O Banco do Brasil (BB)
foi a única empresa brasileira
a constar entre as 10 corporações mais sustentáveis no
mundo no ranking Global 100
da Corporate Knights (empresa de consultoria de mídia e
investimentos de Toronto, no
Canadá). O ranking foi divulgado no Fórum Econômico
Mundial em Davos, na Suíça,
que termina nesta quinta-feira.
Dentre as mais de 7.300
empresas avaliadas, o banco
brasileiro ficou em nono lugar no ranking global sendo
a única empresa financeira
da América Latina a integrar
o Índice, destacou em comunicado Daniel Alves Maria,
gerente geral de relações
com investidores do BB.
O BB vem entregando resultados positivos nos últimos
trimestres, reflexo da melhora
de margem financeira, da re-

dução da Provisão para Devedores Duvidosos (PDD),
crescimento das rendas de tarifas, aliado ao forte controle
dos custos tem ressaltado os
comunicados do banco.
O Global 100 é um índice
anual da Corporate Knights,
que classifica as empresas
pelo desempenho em sustentabilidade, avaliando as
dimensões econômica, ambiental e social. O ranking
é baseado em dados públicos disponibilizados pelas
empresas. A metodologia
considera 21 indicadores de
desempenho, entre os quais:
gestão financeira, de pessoal
e de recursos; receita obtida
de produtos/serviços com
benefícios sociais e/ou ambientais; e desempenho da
cadeia de fornecedores.
Em novembro último, o
Banco do Brasil registrou

lucro líquido ajustado de R$
4,543 bilhões no terceiro trimestre, cifra 33,5% maior
que a registrada um ano antes, de R$ 3,402 bilhões. Em
relação aos três meses anteriores, a alta foi de 2,5%.
O resultado do BB foi impulsionado, segundo o relatório que acompanha suas demonstrações financeiras, por
maiores margens financeiras e
redução no Imposto de Renda
e contribuição social. Maiores
receitas com tarifas e despesas sob controle também beneficiaram o desempenho do
banco no período.
No acumulado de 2019, o
lucro líquido ajustado do BB
somou R$ 13,222 bilhões,
com aumento de 36,8% ante
mesmo período do ano passado. Com tal desempenho,
o banco optou por revisar
para cima sua projeção: ago-

ra prevê que seu resultado
varie de R$ 16,5 bilhões a
R$ 18,5 bilhões; a estimativa anterior ia de R$ 14,5 bilhões a R$ 17,5 bilhões.
A carteira de crédito ampliada do BB atingiu R$ 686,7
bilhões de julho a setembro, estável em relação aos três meses
anteriores. Em um ano, os empréstimos da instituição apresentaram leve queda de 0,7%.
O destaque na carteira do
banco foi o segmento de pessoas físicas, com aumento de
2,4% no terceiro trimestre
ante o segundo e de 9,1% em
um ano. O crédito para empresas, porém, amargou quedas
de 1,4% e 7,4%, respectivamente. O patrimônio líquido
do banco foi a R$ 105,897
bilhões no terceiro trimestre,
aumento de 2,0% na comparação anual e de 3,9% em relação ao segundo trimestre.

Tenda tem recorde de vendas no 4º trimestre de 2019

A Construtora Tenda,
que tem foco no segmento de empreendimentos
residenciais
populares,
anunciou uma prévia de
seus principais resultados
operacionais no ano passado. O destaque é a alta de
34% nas vendas líquidas
no quarto trimestre de 2019
em relação ao mesmo período do ano anterior.
Nos três últimos meses do
ano passado, a companhia
registrou recorde de vendas
líquidas, chegando a R$ 615,9
milhões. Elevando as vendas
totais no ano para R$ 2,04 bilhões, no centro das projeções

empresariais (guidance) informadas para o período. Outro recorde do último trimestre foi o VGV (Valor Geral
de Vendas) de lançamentos.
A Tenda lançou 22 empreendimentos, totalizando R$
835,8 milhões, um aumento
de 57,5% em relação ao total
lançado no 4T18.
Num ano importante para
lançamentos, a Tenda também investiu no aumento de
seu banco de terrenos para
R$ 10,62 bilhões, crescimento de 19,4% na comparação com o quarto trimestre
de 2018, o que deve auxiliar
na estratégia de crescimento

da companhia para os próximos anos.
“O ótimo desempenho
operacional da Tenda em
2019 nos mostra que estamos no caminho certo para
continuar entregando resultados consistentes no segmento de habitação popular
no Brasil”, destaca Renan
Sanches, diretor Financeiro
e de Relações com Investidores da Tenda.
“Conseguimos
crescer
com muita qualidade em
2019, aliando o maior número de lançamentos a uma
performance robusta de vendas, que manteve a Tenda

com o maior giro de vendas
do segmento”, completa.
A Tenda apresentou no
quarto trimestre de 2018
uma VSO (Venda Sobre
Oferta) líquida de 28%.
A construtora, que em
2019 iniciou suas operações em Fortaleza, vem
crescendo para uma nova
região metropolitana todo
ano. Com a expansão, a
empresa terminou 2019
com 67 obras em andamento, 52,3% a mais na comparação com 2018, quando
a companhia finalizou o
período com 44 obras em
andamento.

BC chinês injeta mais de US$ 4 bilhões no mercado
O Banco Popular da
China (BPC), o banco central do país, injetou 30 bilhões de iuanes (US$ 4,36
bilhões) no sistema financeiro nesta quarta-feira via
recompras reversas. As recompras reversas são de 14
dias com uma taxa de juros de 2,65%. Conforme a
agência Xinhua, a ação visa
manter a liquidez no sistema bancário em um nível
razoavelmente suficiente,
segundo a página oficial
do BPC. Não existiram recompras reversas vencidas
nesta quarta-feira.
Um acordo de recompra reversa é um processo
em que o banco central

compra valores dos bancos comerciais por licitação, com um acordo para
vendê-los de volta no futuro. O país continuará a
implementar uma política
fiscal proativa e uma política monetária prudente,
segundo a Conferência
Central de Trabalho Econômico realizada em dezembro de 2019.
A qualidade e o efeito
da política fiscal devem ser
aprimorados com mais esforços no ajuste estrutural,
enquanto a política monetária deve ser buscada com
flexibilidade
moderada
para manter a liquidez no
mercado em um nível ra-

zoavelmente amplo, disse
um comunicado divulgado
depois da conferência.
Empréstimo referencial
Na segunda-feira (20) a
China deixou inalterada sua
taxa de empréstimo referencial pelo segundo mês seguido. O Banco Central decidiu
não alterar os custos de empréstimos de médio prazo
mais cedo neste mês. A taxa
primária de empréstimo de
um ano (LPR) foi mantida em
4,15% em relação à fixação do
mês anterior. A LPR de cinco
anos permaneceu em 4,80%.
Na semana passada os mercados financeiros da China es-

tavam praticamente divididos
sobre se a taxa de empréstimo
referencial seria reduzida neste mês, em mais uma tentativa
de sustentar a economia, ou se
seria mantida.
As visões mistas se deram porque o Banco do
Povo da China injetou novos fundos através de seu
instrumento de empréstimo
de médio prazo (MLF) no
sistema bancário na semana passada, mas deixou os
juros inalterados. A MLF,
uma das principais ferramentas para gerenciar de
maneira flexível a liquidez
de longo prazo no sistema
bancário, serve agora como
guia para a nova LPR.
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Itaú BBA acha que ação ordinária
da Eletrobras pode ir para R$ 56
Os analistas do Itaú BBA classificaram as ações ordinárias da Eletrobras com desempenho acima da média do
mercado e estabeleceram um preço justo de R$ 56,00, o
que significa potencial de valorização de 35% para esses
títulos até o fim deste ano, mas ressaltam que tal objetivo
é para o caso de continuar a existir 50% de chance de privatização da companhia. Caso desapareçam essas possibilidades, o preço-alvo cairá para R$ 44,00 e o potencial de
alta será reduzido para 6,39%.
Os técnicos da instituição consideram que a companhia
apresente um equilíbrio de risco e retorno atraentes, que
podem ser potencializados se a empresa for privatizada, ao
mesmo tempo em que deve haver uma queda limitada se o
governo federal desistir da possibilidade de privatização.
No cenário otimista, existe a possibilidade de valorização
até R$ 68,00, com ganhos de 64%, enquanto que, no caso
mais conservador, pode haver queda até R$ 32,00, o que
significará perdas de 22%.

Setor de frigoríficos está ficando desinteressante?
Depois de toda a badalação no ano passado, a maioria
dos analistas passou a olhar com desconfiança para o setor
varejo. Agora, chegou a vez dos frigoríficos que começaram a perder a atratividade com as notícias que os chineses
estão renegociando os contratos e reduzindo a margem de
lucro que chegou a até 20% para o nível de 8% a 9%. O
mais interessante é que até a semana passada, o céu era o
limite para a cotação das ações do JBS.

Minerva pode cair 16%
O Goldman Sachs reduziu a recomendação para as
ações da Minerva de neutra para venda, destacando que o
“momentum” positivo está totalmente precificado. Após
uma alta de 157% em 2019 e ganhos de dois dígitos em
2020, os analistas do banco apontam que as ações andaram à frente dos fundamentos e há risco para baixo diante
das expectativas elevadas e agora estabeleceram um preço-alvo de R$ 12,00, o que representa uma desvalorização
de 16%..
O rebaixamento aconteceu antes da precificação da
oferta que será realizada na quinta-feira e na qual a companhia pretendia captar R$ 1,4 bilhão.

Usiminas é a top pick da siderurgia
A Usiminas desbancou a Gerdau na lista de top pick do
Bradesco BBI e para os analistas da instituição, a expectativa da combinação de recuperação de volume e preço
neste ano que deve levar a um Ebitda mais forte, assim
como expansão dos múltiplos.

Coronavirus afeta mercado de petróleo
Enquanto aguardavam a decisão da Organização Mundial de Saúde se o surto de coronavirus chinês se constitui
numa emergência de saúde pública internacional, a cotação do barril de petróleo baixava, sendo que em Londres
o do Brent era negociado a US$ 62,94, com perdas de
2,55%.
O que teve influência nesse fraco desempenho foi a
conclusão dos especialistas do Goldman Sachs, segundo
a qual a proliferação do vírus chinês afeta esse mercado,
podendo reduzir a procura pela matéria-prima em 260 mil
barris diários, dos quais 65% de combustível para aviação. O nervosismo nos mercados financeiros é por causa
da época em que o virus se espalha, ou seja, no momento
em que milhões de chineses se preparam para viajar pela
China e para o exterior para as festas do Ano Novo Lunar.

Valor da XP superou os R$ 100 bilhões
O valor de mercado da XP Corretora superou passou
dos R$ 100 bilhões e ultrapassou o da B3, que ficou em R$
98 bilhões e do BTG Pactual, com apenas R$ 80 bilhões.
AMALFI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 24.170.211/0001-30
Aviso de Extravio de Livros Societários. Com sede na Av. Bartolomeu
Mitre, nº 336, parte, Leblon, CEP: 22.431-002, Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, e com seus atos constitutivos arquivados na
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro “JUCERJA” sob o NIRE nº
33.2.1012024-7, comunica à praça e ao mercado em geral para diversos
fins, o extravio dos seguintes livros: I- o livro de Atas das Assembleias Gerais; II - livro de Atas das Reuniões de Diretoria; III - os livros de Atas das
Reuniões do Conselho de Administração, todos com numeração 01.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A Cooperativa Popular Amigos do Meio Ambiente Ltda. - Coopama, registrada no CNPJ 06.698.644/0001-81, convida seus associados para a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em sua sede
na Rua Miguel Ângelo, 385 - Maria da Graça - Rio de Janeiro - RJ, no
dia 08/02/2020, com primeira chamada às 09:00h, segunda chamada
às 09:30h e terceira chamada às 10:00h. Pauta: Prestação de Contas
2019; Eleição de Novo Conselho Fiscal; Assuntos em Geral.
A DIRETORIA
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ENEVA S.A.
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração em 17/01/20
1. Data, Hora e Local: Aos 17/01/20, às 18h, na sede da Eneva S.A. (“Cia.”),
situada na Praia de Botafogo, 501, bl. I, 4º e 6º Andares, Botafogo/RJ. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada na forma do Estatuto Social
da Cia., devido à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Jerson Kelman, José Aurélio Drummond Jr., Lavinia
Hollanda, Guilherme Bottura, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros, Renato
Antônio Secondo Mazzola e Felipe Gottlieb. 3. Mesa: Após a presença e disponibilidade dos membros do Conselho de Administração ter sido verificada,
o Sr. Jerson Kelman assumiu a Presidência da Mesa e designou o Sr. Thiago
Freitas para atuar como Secretário. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a
realização, pela Cia., da 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis
em ações, da espécie quirografária, em até quatro séries, para distribuição
pública, (ii) a autorização à diretoria da Cia. para praticar todos os atos necessários à efetivação, formalização e administração das deliberações desta reunião, assim como representar a Cia. junto às entidades participantes da Emissão (conforme definido abaixo) e da Oferta (conforme definido abaixo), incluindo o aditamento à Escritura de Emissão que ratificará o resultado do Procedimento de Bookbuilding (conforme abaixo definido); e (iii) a ratificação dos atos
eventualmente já praticados pela diretoria e demais representantes legais da
Cia., em consonância com as matérias acima. 5. Deliberações: Após análise
e discussões, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por
unanimidade, aprovar: (i) Nos termos do Art. 16, inciso XI, do estatuto social
da Cia., a realização, pela Cia., da 4ª emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até quatro séries (“Debêntures” e “Emissão”), para distribuição pública, nos termos da Instrução da
CVM nº 400, de 29/12/03, conforme alterada (“Instrução CVM 400” e “Oferta”,
respectivamente), com as seguintes características, a serem reguladas na
“Escritura Particular da 4ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis
em Ações, da Espécie Quirografária, em até Quatro Séries, para Distribuição
Pública, da Eneva S.A.” (“Escritura de Emissão”): (a) Número da emissão: a
Emissão será a 4ª emissão de debêntures da Cia. (b) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de R$600.000.000,00, na Data de Emissão
(conforme definido abaixo), sendo vedada a distribuição parcial das Debêntures. (c) Número de Séries: A Emissão será realizada em até 4 séries, observado que: (i) o somatório das Debêntures da primeira série (“Debêntures da
Primeira Série”) e os titulares das Debêntures da Primeira Série, (“Debenturistas da Primeira Série”), das Debêntures da segunda série (“Debêntures da
Segunda Série”) e os titulares das Debêntures da Segunda Série, (“Debenturistas da Segunda Série”) das Debêntures da terceira série (“Debêntures da
Terceira Série”) e os titulares das Debêntures da Terceira Série (“Debenturistas da Terceira Série”) e, das Debêntures da quarta série (“Debêntures da
Quarta Série” e, em conjunto com as Debêntures da Primeira Série, as Debêntures da Segunda Série e as Debêntures da Terceira Série “Debêntures”) e os
titulares das Debêntures da Quarta Série (“Debenturistas da Quarta Série”,
em conjunto com os Debenturistas da Primeira Série, os Debenturistas da
Segunda Série e os Debenturistas da Terceira Série “Debenturistas”) não poderá exceder a quantidade de Debêntures prevista abaixo; e (ii) a existência
de cada uma das séries da Emissão e a quantidade de Debêntures a serem
alocadas em cada uma das séries da Emissão serão definidas conforme o
Procedimento de Bookbuilding (conforme definido abaixo). (d) Quantidade de
Debêntures: Serão emitidas 600.000 Debêntures, em até 4 séries, sendo que
as Debêntures de cada uma das séries da Emissão serão alocadas de acordo
com a demanda verificada no Procedimento de Bookbuilding (conforme abaixo definido) com o sistema de vasos comunicantes entre as Debêntures da
Primeira Série, as Debêntures da Segunda Série, as Debêntures da Terceira
Série e as Debêntures da Quarta Série (“Sistema de Vasos Comunicantes”).
(e) Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Debêntures será de
R$ 1.000,00, na Data de Emissão (conforme definido abaixo) (“Valor Nominal
Unitário”). (f) Data de Emissão: Para todos os fins de direito e efeitos, a data
de emissão das Debêntures será 15/02/20 (“Data de Emissão”). (g) Regime
de Colocação: As Debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição,
nos termos da Lei 6.385/76, conforme alterada (“Lei do Mercado de Capitais”),
da Instrução CVM 400 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, nos termos do “Instrumento Particular de Contrato de Coordenação,
Colocação e Distribuição Pública, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até 4 Séries, da 4ª Emissão da Eneva S.A.” (“Contrato de Distribuição”), com a intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenadores”, sendo a instituição intermediária líder para fins da Instrução CVM 400 definida como “Coordenador Líder”)
e das demais instituições participantes da Oferta (em conjunto com os Coordenadores, “Instituições Participantes da Oferta”), sob o regime de garantia
firme de colocação, a ser prestada pelos Coordenadores de forma individual e
não solidária, no montante de R$ 600.000.000,00, sendo certo que a garantia
firme será exercida com relação à totalidade das Debêntures, na proporção
indicada no Contrato de Distribuição. (h) Plano de Distribuição. O plano de
distribuição será elaborado pelos Coordenadores, com expressa anuência da
Cia., nos termos do §3º do Art. 33 da Instrução CVM 400, observados os termos e condições definidos no Contrato de Distribuição (“Plano de Distribuição”). A colocação das Debêntures será realizada de acordo com os procedimentos da B3, bem como de acordo com o Plano de Distribuição. Nos termos
do §1º do Art. 6º-B da Instrução CVM 400, a colocação pública das Debêntures somente ocorrerá após: (i) a concessão do registro da Oferta pela CVM;
(ii) a divulgação do Anúncio de Início, nos termos do Art. 54-A da Instrução
CVM 400; e (iii) a disponibilização do Prospecto Definitivo contendo informações sobre a Oferta aos investidores e seu envio à CVM, nos termos do Art.
42 da Instrução CVM 400. (i) Procedimento de Bookbuilding. Será adotado
procedimento de coleta de intenções de investimento dos potenciais investidores nas Debêntures, a ser realizado pelos Coordenadores, nos termos do
Art. 23, §1º, e do Art. 44, ambos da Instrução CVM 400, com o acompanhamento pela Cia., com recebimento de reservas, nos termos do Contrato de
Distribuição, para verificação da demanda pelas Debêntures da Primeira Série, pelas Debêntures da Segunda Série, pelas Debêntures da Terceira Série
e pelas Debêntures da Quarta Série, inclusive em diferentes níveis de taxas
de juros remuneratórios (“Procedimento de Bookbuilding”), de forma a definir,
de comum acordo com a Cia., (i) a quantidade de Debêntures a ser alocada
em cada uma das séries da Emissão, por meio do Sistema de Vasos Comunicantes, observado o disposto na Escritura de Emissão, inclusive, neste sentido, a existência de cada uma das séries; e (ii) as taxas finais a serem utilizadas para apuração dos Juros Remuneratórios da Primeira Série (conforme
abaixo definido), dos Juros Remuneratórios da Segunda Série (conforme
abaixo definido), dos Juros Remuneratórios da Terceira Série (conforme abaixo definido) e dos Juros Remuneratórios da Quarta Série (conforme abaixo
definido). O resultado do Procedimento de Bookbuilding será ratificado por
meio de aditamento à Escritura de Emissão, a ser celebrado anteriormente à
data de concessão do registro da Oferta pela CVM, independentemente de
qualquer aprovação societária adicional da Cia. ou de assembleia geral de
Debenturistas, e será divulgado por meio do Anúncio de Início, nos termos do
Art. 23, §2º, da Instrução CVM 400. (j) Depósito para Distribuição e Negociação: As Debêntures serão depositadas para (a) distribuição no mercado
primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e
operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento CETIP
UTVM (“B3”), sendo a distribuição das Debêntures liquidada financeiramente
por meio da B3; e (b) negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela
B3, sendo as negociações das Debêntures liquidadas financeiramente por
meio da B3 e as Debêntures custodiadas e negociadas eletronicamente na
B3. (k) Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos obtidos pela Cia. por
meio das Debêntures da Primeira Série, das Debêntures da Segunda Série,
das Debêntures da Terceira Série e das Debêntures da Quarta Série, serão
utilizados até a Data de Vencimento (conforme definido na Escritura de Emissão), para (i) reembolso, de gastos, despesas e/ou dívidas, que tenham ocorrido em período igual ou inferior a 24 meses da data de encerramento da
Oferta; e (ii) investimentos e pagamentos futuros, sendo ambos os itens (i) e
(ii) relativos à execução do projeto de investimento da Azulão Geração de
Energia S.A., inscrita no CNPJ/ME 30.185.130/0001-07, sociedade controlada
pela Cia., qual seja, o projeto da solução de suprimento para geração de energia elétrica da Central Geradora Termelétrica denominada Jaguatirica II, cadastrada com o Código Único de empreendimento de Geração – CEG: UTE.
GN. RR.044619-0.01 (“Projeto”), o qual foi enquadrado pelo Ministério de Minas e Energia (“MME”) como prioritário, nos termos da Lei 12.431/11, conforme alterada (“Lei 12.431”) e do Decreto nº 8.874, de 11/10/16 (“Decreto
8.874”). (l) Portaria do Ministério de Minas e Energia: As Debêntures da
Primeira Série, as Debêntures da Segunda Série, as Debêntures da Terceira
Série e as Debêntures da Quarta Série serão emitidas nos termos do Art. 2º
da Lei 12.431 e do Decreto 8.874, cujos recursos serão destinados ao Projeto
(conforme detalhado na Escritura de Emissão), cujo caráter prioritário, na forma da Lei 12.431, foi objeto da Portaria nº 321, de 25/10/19, publicada no Diário Oficial da União em 29/10/19, emitida pelo MME. (m) Preço de Subscrição e Integralização: O preço de subscrição de cada uma das Debêntures,
na Primeira Data de Integralização da respectiva série, será o Valor Nominal
Unitário, e, caso ocorra a integralização das Debêntures em mais de uma
data, o preço de subscrição para as Debêntures que forem integralizadas
após a Primeira Data de Integralização será o Valor Nominal Atualizado (conforme abaixo definido), acrescido da Remuneração (conforme abaixo definido) da respectiva série, calculada desde a Primeira Data de Integralização
(conforme abaixo definido) da respectiva série até a data da sua efetiva subscrição e integralização, utilizando-se 8 casas decimais, sem arredondamento
(“Preço de Subscrição”). As Debêntures poderão ser colocadas com ágio ou
deságio, a ser definido pelos Coordenadores, se for o caso, no ato de subscrição das Debêntures, desde que referido ágio ou deságio seja aplicado à totalidade das Debêntures da mesma série da Emissão, em cada Data de Integralização. (n) Forma de Subscrição e Integralização: As Debêntures serão
subscritas e integralizadas, no mercado primário, em uma ou mais datas, sendo considerada “Primeira Data de Integralização”, a data da primeira subscrição e integralização das Debêntures. A integralização das Debêntures será
realizada à vista, no ato de subscrição, em moeda corrente nacional, dentro
do prazo de distribuição, e de acordo com os procedimentos da B3, em valor
correspondente ao Preço de Subscrição, sendo a liquidação realizada por
meio da B3, podendo haver ágio ou deságio, nos termos definidos na Escritura de Emissão. (o) Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses
de liquidação antecipada em razão do resgate antecipado das Debêntures da
respectiva série e/ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes
das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o vencimento
das Debêntures da Primeira Série ocorrerá em 10 anos contados da Data de
Emissão, ou seja, em 15/02/30 (“Data de Vencimento da Primeira Série”), o
vencimento das Debêntures da Segunda Série ocorrerá em 10 anos contados
da Data de Emissão, ou seja, em 15/02/30 (“Data de Vencimento da Segunda
Série”), o vencimento das Debêntures da Terceira Série ocorrerá em 15 anos
contados da Data de Emissão, ou seja, em 15/02/35 (“Data de Vencimento da
Terceira Série”), o vencimento das Debêntures da Quarta Série ocorrerá em
15 anos contados da Data de Emissão, ou seja, em 15/02/35 (“Data de Vencimento da Quarta Série” e, quando indistintamente e, em conjunto com a Data
de Vencimento da Primeira Série, a Data de Vencimento da Segunda Série e
a Data de Vencimento da Terceira Série, “Data de Vencimento”). (p) Prazo de
Subscrição: Respeitados (i) o atendimento dos requisitos a que se refere a
Escritura de Emissão e as disposições do Contrato de Distribuição; (ii) a concessão do registro da Oferta pela CVM; (iii) a divulgação do Anúncio de Início;
e (iv) a disponibilização, aos investidores, do Prospecto Definitivo da Oferta,
que incorpora por referência a última versão disponível no site da CVM do
Formulário de Referência da Cia. (“Formulário de Referência”), elaborado pela
Cia. em conformidade com a Instrução CVM n° 480, de 7/12/09, conforme alterada (“Instrução CVM 480”), as Debêntures serão subscritas nos termos e
prazos do cronograma a ser indicado na seção “Cronograma Estimado das

Etapas da Oferta” dos Prospectos (conforme definido na Escritura de Emissão), o qual observa o prazo regulamentar de até 6 meses contados da data
de publicação do Anúncio de Início, conforme Art. 18 da Instrução CVM 400,
observada a possibilidade de alteração do cronograma da Emissão, de acordo
com o Art. 25 da Instrução CVM 400. (q) Forma e Comprovação de Titularidade das Debêntures: As Debêntures serão emitidas na forma nominativa e
escritural, sem a emissão de cautelas ou certificados, sendo que, para todos
os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato
das Debêntures emitido pelo Escriturador. Adicionalmente, para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3, será expedido extrato em nome do
Debenturista que servirá de comprovante de titularidade de tais Debêntures.
(r) Conversibilidade e Permutabilidade: As Debêntures serão simples, não
conversíveis em ações de emissão da Cia., nem permutáveis em ações de
outras sociedades ou por outros valores mobiliários de qualquer natureza. (s)
Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do Art. 58
da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e não
conferirão qualquer privilégio especial ou geral aos seus titulares, nem especificarão bens para garantir eventual execução judicial ou extrajudicial das
obrigações da Cia. decorrentes das Debêntures. (t) Garantias: As Debêntures não contarão com nenhum tipo de garantia. (u) Atualização Monetária
das Debêntures da Primeira Série, das Debêntures da Segunda Série,
das Debêntures da Terceira Série e das Debêntures da Quarta Série: O
Valor Nominal Unitário, ou o saldo do Valor Nominal Unitário, das Debêntures
da Primeira Série, das Debêntures da Segunda Série, das Debêntures da Terceira Série ou das Debêntures da Quarta Série, conforme o caso, será atualizado monetariamente pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (“IPCA”), calculado e divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IBGE”), desde a Primeira Data de
Integralização das Debêntures da Primeira Série ou das Debêntures da Segunda Série ou das Debêntures da Terceira Série ou das Debêntures da Quarta Série, conforme o caso, até a data de seu efetivo pagamento (“Atualização
Monetária”), sendo o produto da Atualização Monetária da Primeira Série ou
da Segunda Série ou da Terceira Série ou da Quarta Série, conforme o caso,
automaticamente incorporado ao Valor Nominal Unitário ou ao saldo do Valor
Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série, das Debêntures da Segunda Série, das Debêntures da Terceira Série ou das Debêntures da Quarta
Série, conforme o caso (“Valor Nominal Atualizado”), calculado de forma pro
rata temporis, com base em 252 dias úteis, de acordo com a fórmula que será
prevista na Escritura de Emissão. (v) Remuneração das Debêntures: Juros
Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série. Sobre o Valor Nominal
Atualizado das Debêntures da Primeira Série incidirão juros remuneratórios
correspondentes a determinado percentual ao ano, a ser definido em Procedimento de Bookbuilding, em todo caso limitado à taxa máxima que for maior
entre: (i) a taxa interna de retorno da Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais
(NTN-B), com vencimento em 2028 baseada na cotação indicativa divulgada
pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro
e de Capitais (“ANBIMA”) em sua página na rede mundial de computadores
(http://www.anbima.com.br), a ser apurada no fechamento do Dia Útil (conforme abaixo definido) imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de sobretaxa de 0,85%
ao ano, base 252 Dias Úteis; ou (ii) 4,20% ao ano, base 252 Dias Úteis (“Juros
Remuneratórios da Primeira Série” e, quando indistintamente e em conjunto
com os Juros Remuneratórios da Segunda Série (conforme abaixo definido),
os Juros Remuneratórios da Terceira Série (conforme abaixo definido) e os
Juros Remuneratórios da Quarta Série (conforme abaixo definido), “Remuneração”). Os Juros Remuneratórios da Primeira Série serão incidentes sobre o
Valor Nominal Atualizado, a partir da Primeira Data de Integralização das Debêntures da Primeira Série ou da Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios da Primeira Série imediatamente anterior, conforme o caso, inclusive, até
a data do efetivo pagamento dos Juros Remuneratórios da Primeira Série,
exclusive, calculado de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, com
base em 252 dias úteis, de acordo com a fórmula prevista na Escritura de
Emissão. Juros Remuneratórios das Debêntures da Segunda Série. Sobre
o Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Segunda Série incidirão juros
remuneratórios correspondentes a determinado percentual ao ano, a ser definido em Procedimento de Bookbuilding, em todo caso limitado à taxa máxima
que for maior entre: (i) a taxa interna de retorno da Tesouro IPCA+ com Juros
Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2028 baseada na cotação indicativa
divulgada pela ANBIMA em sua página na rede mundial de computadores
(http://www.anbima.com.br), a ser apurada no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de Bookbuilding,
acrescida exponencialmente de sobretaxa de 0,85% ao ano, base 252 Dias
Úteis; ou (ii) 4,20% ao ano, base 252 Dias Úteis (“Juros Remuneratórios da
Segunda Série”). Os Juros Remuneratórios da Segunda Série serão incidentes sobre o Valor Nominal Atualizado, a partir da Primeira Data de Integralização das Debêntures da Segunda Série ou da Data de Pagamento dos Juros
Remuneratórios da Segunda Série imediatamente anterior, conforme o caso,
inclusive, até a data do efetivo pagamento dos Juros Remuneratórios da Segunda Série, exclusive, calculado de forma exponencial e cumulativa pro rata
temporis, com base em 252 dias úteis, de acordo com a fórmula prevista na
Escritura de Emissão. Juros Remuneratórios das Debêntures da Terceira
Série. Sobre o Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Terceira Série
incidirão juros remuneratórios correspondentes a determinado percentual ao
ano, a ser definido em Procedimento de Bookbuilding, em todo caso limitado
à taxa máxima que for maior entre: (i) a taxa interna de retorno da Tesouro
IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2035 baseada na
cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na rede mundial de
computadores (http://www.anbima.com.br), a ser apurada no fechamento do
Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de
Bookbuilding, acrescida exponencialmente de sobretaxa de 1,05% ao ano,
base 252 Dias Úteis; ou (ii) 4,65% ao ano, base 252 Dias Úteis (“Juros Remuneratórios da Terceira Série”). Os Juros Remuneratórios da Terceira Série
serão incidentes sobre o Valor Nominal Atualizado, a partir da Primeira Data
de Integralização das Debêntures da Terceira Série ou da Data de Pagamento
dos Juros Remuneratórios da Terceira Série imediatamente anterior, conforme o caso, inclusive, até a data do efetivo pagamento dos Juros Remuneratórios da Terceira Série, exclusive, calculado de forma exponencial e cumulativa
pro rata temporis, com base em 252 dias úteis, de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão. Juros Remuneratórios das Debêntures da
Quarta Série. Sobre o Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Quarta
Série incidirão juros remuneratórios correspondentes a determinado percentual ao ano, a ser definido em Procedimento de Bookbuilding, em todo caso limitado à taxa máxima que for maior entre: (i) a taxa interna de retorno da Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2035 baseada
na cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na rede mundial
de computadores (http://www.anbima.com.br), a ser apurada no fechamento
do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de
Bookbuilding, acrescida exponencialmente de sobretaxa de 1,05% ao ano,
base 252 Dias Úteis; ou (ii) 4,65% ao ano, base 252 dias úteis (“Juros Remuneratórios da Quarta Série”). Os Juros Remuneratórios da Quarta Série serão
incidentes sobre o Valor Nominal Atualizado, a partir da Primeira Data de Integralização das Debêntures da Quarta Série ou da Data de Pagamento dos
Juros Remuneratórios da Quarta Série imediatamente anterior, conforme o
caso, inclusive, até a data do efetivo pagamento dos Juros Remuneratórios da
Quarta Série, exclusive, calculado de forma exponencial e cumulativa pro rata
temporis, com base em 252) dias úteis, de acordo com a fórmula prevista na
Escritura de Emissão. (w) Amortização do Valor Nominal Unitário. Amortização Programada das Debêntures da Primeira Série. Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada em razão do resgate antecipado das Debêntures da Primeira Série e/ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o Valor
Nominal Atualizado das Debêntures da Primeira Série, será amortizado em 03
parcelas anuais e consecutivas, sendo o primeiro pagamento em 15/02/28 e o
último na Data de Vencimento da Primeira Série, conforme tabela a ser descrita na Escritura de Emissão. Amortização Programada das Debêntures
da Segunda Série. Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada em
razão do resgate antecipado das Debêntures da Segunda Série e/ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos
previstos na Escritura de Emissão, o Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Segunda Série será amortizado em 03 parcelas anuais e consecutivas,
sendo o primeiro pagamento em 15/02/28 e o último na Data de Vencimento
da Segunda Série, conforme tabela a ser descrita na Escritura de Emissão.
Amortização Programada das Debêntures da Terceira Série. Ressalvadas
as hipóteses de liquidação antecipada em razão do resgate antecipado das
Debêntures da Terceira Série e/ou do vencimento antecipado das obrigações
decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o
Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Terceira Série, será amortizado
em 05 parcelas anuais e consecutivas, sendo o primeiro pagamento em
15/02/31 e o último na Data de Vencimento da Terceira Série, conforme tabela a ser descrita na Escritura de Emissão. Amortização Programada das
Debêntures da Quarta Série. Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada em razão do resgate antecipado das Debêntures da Quarta Série e/ou
do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos
termos previstos na Escritura de Emissão, o Valor Nominal Atualizado das
Debêntures da Quarta Série será amortizado em 05 parcelas anuais e consecutivas, sendo o primeiro pagamento em 15/02/31 e o último na Data de Vencimento da Quarta Série, conforme tabela a ser descrita na Escritura de Emissão. (x) Aquisição Facultativa. A Cia. poderá, a seu exclusivo critério, adquirir Debêntures por valor igual ou inferior ao Valor Nominal Atualizado, devendo
tal fato constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras
da Cia., ou por valor superior ao Valor Nominal Atualizado, desde que observadas as regras expedidas pela CVM e o disposto no Art. 55, §3º, da Lei das
S.A., observado o prazo mínimo de carência previsto na Lei 12.431, sendo
certo que na presente data esse prazo é de 2 anos a partir da Data de Emissão. As Debêntures da Primeira Série e/ou as Debêntures da Segunda Série
e/ou as Debêntures da Terceira Série e/ou as Debêntures da Quarta Série,
conforme o caso, adquiridas pela Cia. nos termos acima poderão, a critério da
Cia., permanecer em tesouraria ou ser novamente colocadas no mercado e
somente poderão ser canceladas na forma que vier a ser regulamentada pelo
CMN e caso a referida regulamentação seja aplicável às Debêntures da Primeira Série, às Debêntures da Segunda Série, às Debêntures da Terceira
Série ou às Debêntures da Quarta Série, conforme o caso, em conformidade
com o disposto no Art. 1º, §1º, inciso II, e no Art. 2º, §1º, da Lei 12.431, observado que, na data de celebração da Escritura de Emissão, o referido cancelamento não é permitido pela Lei 12.431. As Debêntures adquiridas pela Cia.
para permanência em tesouraria, se e quando recolocadas no mercado, farão
jus à mesma Remuneração aplicável às demais Debêntures. (y) Pagamento
da Remuneração. Pagamento dos Juros Remuneratórios da Primeira Série. Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada em razão do resgate
antecipado das Debêntures da Primeira Série ou do vencimento antecipado
das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, os Juros Remuneratórios da Primeira Série serão pagos semestralmente, sempre no dia 15 dos meses de fevereiro e agosto de cada
ano, conforme tabela prevista na Escritura de Emissão, sem carência, a partir
da Data de Emissão, sendo certo que: (i) o primeiro pagamento de Juros Remuneratórios da Primeira Série será realizado em 15/08/20; e (ii) os demais
pagamentos de Juros Remuneratórios da Primeira Série ocorrerão sucessivamente, sendo o último pagamento realizado na Data de Vencimento da Primeira Série (cada uma dessas datas, uma “Data de Pagamento dos Juros
Remuneratórios da Primeira Série”). Pagamento dos Juros Remuneratórios
da Segunda Série. Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada em
razão do resgate antecipado das Debêntures da Segunda Série e/ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos
previstos na Escritura de Emissão, os Juros Remuneratórios da Segunda Série serão pagos anualmente, sempre no dia 15/02 de cada ano, conforme tabela prevista na Escritura de Emissão, sem carência, a partir da Data de Emissão, sendo certo que: (i) o primeiro pagamento de Juros Remuneratórios da
Segunda Série será realizado em 15/02/21 e (ii) os demais pagamentos de
Juros Remuneratórios da Segunda Série ocorrerão sucessivamente, sendo o
último pagamento realizado na Data de Vencimento da Segunda Série (cada
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uma dessas datas, uma “Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios da
Segunda Série”). Pagamento dos Juros Remuneratórios da Terceira Série. Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada em razão do resgate
antecipado das Debêntures da Terceira Série ou do vencimento antecipado
das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, os Juros Remuneratórios da Terceira Série serão pagos semestralmente, sempre no dia 15 dos meses de fevereiro e agosto de cada
ano, conforme tabela prevista na Escritura de Emissão, sem carência, a partir
da Data de Emissão, sendo certo que: (i) o primeiro pagamento de Juros Remuneratórios da Terceira Série será realizado em 15/08/20; e (ii) os demais
pagamentos de Juros Remuneratórios da Terceira Série ocorrerão sucessivamente, sendo o último pagamento realizado na Data de Vencimento da Terceira Série (cada uma dessas datas, uma “Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios da Terceira Série”). Pagamento dos Juros Remuneratórios da
Quarta Série. Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada em razão
do resgate antecipado das Debêntures da Quarta Série e/ou do vencimento
antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos
na Escritura de Emissão, os Juros Remuneratórios da Quarta Série serão pagos anualmente, sempre no dia 15/02 de cada ano, conforme tabela prevista
na Escritura de Emissão, sem carência, a partir da Data de Emissão, sendo
certo que: (i) o primeiro pagamento de Juros Remuneratórios da Quarta Série
será realizado em 15/02/21; e (ii) os demais pagamentos de Juros Remuneratórios da Quarta Série ocorrerão sucessivamente, sendo o último pagamento
realizado na Data de Vencimento da Quarta Série (cada uma dessas datas,
uma “Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios da Quarta Série”). (z)
Prêmio Extraordinário: Durante a vigência da Emissão, a Cia. deverá manter
a relação Dívida Líquida / EBITDA em patamar igual ou inferior a 4,5 (“Índice
Financeiro”), conforme apuração a ser feita por meio de suas informações financeiras trimestrais ou das demonstrações financeiras, revisadas ou auditadas, conforme o caso, pelos auditores independentes da Cia. Caso seja verificado, por meio das informações financeiras trimestrais ou demonstrações financeiras auditadas, conforme o caso, pelos auditores independentes da Cia.
divulgadas exclusivamente entre 30/09/20 (inclusive) e 30/06/22 (inclusive),
que o Índice Financeiro for superior a 4,5 e menor ou igual a 5,0, a Cia. pagará aos Debenturistas um prêmio equivalente a 0,125% flat sobre o Valor Nominal Unitário (ou saldo do Valor Nominal Unitário) ou sobre o Valor Nominal
Atualizado, conforme o caso, das Debêntures do Dia Útil imediatamente anterior à data estabelecida para pagamento do referido prêmio extraordinário
(“Prêmio Extraordinário”), nos termos e condições que serão definidos na Escritura de Emissão. (aa) Local de Pagamento: Os pagamentos a que fazem
jus as Debêntures serão efetuados pela Cia. (i) com relação àquelas que estejam custodiadas eletronicamente pela B3, utilizando-se os procedimentos
adotados pela B3; ou (ii) na hipótese de as Debêntures não estarem custodiadas eletronicamente na B3, (a) na sede da Cia. ou, conforme o caso, (b) de
acordo com os procedimentos adotados pelo Escriturador. (bb) Prorrogação
dos Prazos: Considerar-se-ão automaticamente prorrogadas as datas de pagamento de qualquer obrigação até o primeiro Dia Útil subsequente, se a data
de vencimento da respectiva obrigação coincidir com dia que não seja considerado um Dia Útil nos termos da Escritura de Emissão, não sendo devido
qualquer acréscimo aos valores a serem pagos. Para os fins da Escritura de
Emissão, considerar-se-á “Dia Útil” com relação a obrigações pecuniárias, inclusive para fins de cálculo, qualquer dia que não seja sábado, domingo ou
feriado declarado nacional, ou ainda, com relação a obrigações não pecuniárias, quando não houver expediente comercial ou bancário na Cidade de SP,
ou na Cidade do RJ. (cc) Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Remuneração e da Atualização Monetária, ocorrendo impontualidade no pagamento
pela Cia. de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures, os
débitos vencidos e não pagos serão acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês, calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento até a data
do efetivo pagamento, bem como de multa não compensatória de 2% sobre o
valor devido, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial
ou extrajudicial (“Encargos Moratórios”). (dd) Repactuação Programada.
Não haverá repactuação programada das Debêntures. (ee) Amortização Extraordinária Facultativa. As Debêntures não estão sujeitas à amortização
extraordinária facultativa. (ff) Resgate Antecipado Facultativo em caso de
Alteração da Legislação Tributária Aplicável às Debêntures. Nos termos
do Art. 1º, §1º, inciso II, da Lei 12.431, e da Resolução n° 4.751 do Conselho
Monetário Nacional (“CMN”), de 26/09/19 (“Resolução CMN 4.751”) após o
prazo médio ponderado dos pagamentos transcorridos entre a Data de Emissão e a data do efetivo resgate antecipado facultativo superar 4 anos, caso
durante a vigência da Emissão e até a Data de Vencimento ocorra a perda do
benefício tributário previsto na Lei 12.431 em virtude de lei ou ato de entidade
competente e/ou seja editada lei determinando a incidência de imposto sobre
a renda retido na fonte sobre a Remuneração devida aos Debenturistas de
cada uma das séries, em alíquotas superiores àquelas em vigor na presente
data, a Cia. estará autorizada, mas não obrigada, desde que permitido pelas
regras expedidas pelo CMN e pela legislação e regulamentação aplicáveis,
independentemente de qualquer procedimento ou aprovação, a realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures da Primeira Série, das Debêntures da Segunda Série, das Debêntures da Terceira Série e das Debêntures
da Quarta Série, conforme o caso, com o consequente cancelamento de tais
Debêntures, observado o disposto na Escritura de Emissão (“Resgate Antecipado Facultativo 12.431”). (gg) Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures da Primeira Série, das Debêntures da Segunda Série, das Debêntures da Terceira Série e das Debêntures da Quarta Série. Nos termos do Art.
1º, §1º, inciso II, da Lei 12.431, na forma regulamentada pelo CMN, após o
prazo médio ponderado dos pagamentos transcorridos entre a Data de Emissão e a data do efetivo resgate antecipado facultativo superar 4 anos e observada a Resolução CMN 4.751, a Cia. poderá, a seu exclusivo critério, conforme o caso, a qualquer tempo, em uma ou mais vezes, realizar oferta de resgate antecipado total das Debêntures da Primeira Série e/ou das Debêntures
da Segunda Série e/ou das Debêntures da Terceira Série e/ou das Debêntures da Quarta Série, conforme o caso, endereçada a todos os Debenturistas
da Primeira Série e/ou Debenturistas da Segunda Série e/ou Debenturistas da
Terceira Série e/ou Debenturistas da Quarta Série, conforme o caso, sem distinção entre os Debenturistas da mesma série, assegurando a todos os Debenturistas da Primeira Série e/ou Debenturistas da Segunda Série e/ou Debenturistas da Terceira Série e/ou Debenturistas da Quarta Série, conforme o
caso, igualdade de condições para aceitar ou não o resgate das Debêntures
da Primeira Série e/ou das Debêntures da Segunda Série e/ou das Debêntures da Terceira Série e/ou das Debêntures da Quarta Série, conforme o caso,
de que forem titulares (“Oferta de Resgate Antecipado da Primeira Série”,
“Oferta de Resgate Antecipado da Segunda Série”, “Oferta de Resgate Antecipado da Terceira Série”, “Oferta de Resgate Antecipado da Quarta Série” e,
quando indistintamente e em conjunto simplesmente “Oferta de Resgate Antecipado”), da forma a ser descrita na Escritura de Emissão. (hh) Resgate
Antecipado em caso de Indisponibilidade do IPCA. Na ausência de apuração e/ou divulgação do IPCA por prazo superior a 10 Dias Úteis contados da
data esperada para sua apuração e/ou divulgação, ou, ainda, na hipótese de
sua extinção ou inaplicabilidade por disposição legal ou determinação judicial
(“Período de Ausência do IPCA”), o IPCA deverá ser substituído pelo devido
substituto legal. Caso, ao final do Período de Ausência do IPCA, não exista um
substitutivo legal para o IPCA, o Agente Fiduciário deverá, no prazo de 2 Dias
Úteis a contar do fim do Período de Ausência do IPCA, convocar Assembleia
Geral de Debenturistas da Primeira Série, da Segunda Série, da Terceira Série e da Quarta Série, na forma e nos prazos estipulados na Escritura de Emissão, para definir, de comum acordo com a Emissora, observados a boa-fé, a
regulamentação aplicável e os requisitos da Lei 12.431, o novo parâmetro a
ser aplicado (“Taxa Substitutiva”). Caso a Taxa Substitutiva venha a acarretar
a perda do benefício gerado pelo tratamento tributário previsto na Lei 12.431
ou caso não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva entre os Debenturistas da
Primeira Série, os Debenturistas, observados os procedimentos e quóruns
previstos para tal na Escritura de Emissão, ou caso não haja quórum para
instalação e/ou deliberação em primeira e segunda convocação nos termos
previstos na Escritura de Emissão, a Emissora deverá, (i) caso seja legalmente permitida a realização do resgate antecipado das Debêntures, nos termos
da Lei 12.431, observadas as regras que vierem a ser expedidas pelo CMN e
as demais regulamentações aplicáveis, inclusive em relação ao eventual prazo mínimo para o referido resgate antecipado, se houver, resgatar a totalidade
das Debêntures da Primeira Série, das Debêntures da Segunda Série, das
Debêntures da Terceira Série ou das Debêntures da Quarta Série, conforme o
caso, com o consequente cancelamento das Debêntures da Primeira Série,
das Debêntures da Segunda Série, das Debêntures da Terceira Série ou das
Debêntures da Quarta Série, conforme o caso, pelo Valor Nominal Atualizado,
acrescido dos Juros Remuneratórios da Primeira Série, dos Juros Remuneratórios da Segunda Série, dos Juros Remuneratórios da Terceira Série ou dos
Juros Remuneratórios da Quarta Série, conforme o caso, devidos até a data
do efetivo resgate ou a Data de Vencimento da Primeira Série, a Data de Vencimento da Segunda Série, a Data de Vencimento da Terceira Série ou a Data
de Vencimento da Quarta Série, conforme o caso, calculados pro rata temporis, a partir da Primeira Data de Integralização das Debêntures da Primeira
Série, da Primeira Data de Integralização das Debêntures da Segunda Série,
da Primeira Data de Integralização das Debêntures da Terceira Série ou da
Primeira Data de Integralização das Debêntures da Quarta Série, conforme o
caso, ou da Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios da Primeira Série,
da Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios da Segunda Série, da Data
de Pagamento dos Juros Remuneratórios da Terceira ou da Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios da Quarta Série, imediatamente anterior,
conforme o caso, sem multa ou prêmio de qualquer natureza, no prazo de 30
dias corridos contados da data de realização da Assembleia Geral de Debenturistas da Primeira Série, da Assembleia Geral de Debenturistas Segunda
Série, da Assembleia Geral de Debenturistas da Terceira Série ou da Assembleia Geral de Debenturistas da Quarta Série, conforme o caso, ou da data em
que a mesma deveria ter ocorrido, ou ainda, na Data de Vencimento da Primeira Série, e/ou na Data de Vencimento da Segunda Série, e/ou na Data de
Vencimento da Terceira Série e/ou na Data de Vencimento da Quarta Série,
conforme aplicável, o que ocorrer primeiro, ou (ii) caso não seja legalmente
permitida a realização do resgate antecipado das Debêntures da Primeira Série, das Debêntures da Segunda Série, das Debêntures da Terceira Série e
das Debêntures da Quarta Série, conforme o caso, nos termos da Lei 12.431,
observadas as regras que vierem a ser expedidas pelo CMN e as demais regulamentações aplicáveis, resgatar a totalidade das Debêntures da Primeira
Série, das Debêntures da Segunda Série, das Debêntures da Terceira Série e
das Debêntures da Quarta Série, conforme o caso, com o consequente cancelamento de tais Debêntures no prazo de até 30 dias corridos contados da
data em que se torne legalmente permitido à Emissora realizar o resgate antecipado das Debêntures da Primeira Série, das Debêntures da Segunda Série, das Debêntures da Terceira Série e das Debêntures da Quarta Série, conforme o caso, nos termos da Lei 12.431, observadas as regras que vierem a
ser expedidas pelo CMN e as demais regulamentações aplicáveis, ou ainda
nas respectivas Data de Vencimento, o que ocorrer primeiro. (ii) Vencimento
Antecipado: As Debêntures terão seu vencimento antecipado declarado nas
hipóteses e nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão. (ii) Autorizar a diretoria da Cia. a (a) negociar e celebrar todos os documentos e seus
eventuais aditamentos, incluindo a Escritura de Emissão e o Contrato de Distribuição, assim como praticar todos os atos necessários à realização da
Emissão e da Oferta, incluindo representá-la perante quaisquer entidades públicas ou privadas com o fim de obtenção do registro da Oferta, incluindo os
eventuais aditamentos à Escritura de Emissão e ao Contrato de Distribuição,
dentre os quais, inclusive, o aditamento à Escritura de Emissão que ratificará
o resultado do Procedimento de Bookbuilding; e (b) contratar os prestadores
de serviços no âmbito da Emissão e da Oferta, conforme aplicável, incluindo,
porém não limitado, os Coordenadores da Oferta, o agente fiduciário, a instituição financeira para atuar como escriturador, a instituição financeira para
atuar como banco liquidante das Debêntures, o Formador de Mercado, a
Agência de Classificação de Risco, os sistemas de distribuição e negociação
das Debêntures e os assessores legais. (iii) Ratificar os atos eventualmente já
praticados pela diretoria e demais representantes legais da Cia., em consonância com as deliberações acima. 6. Encerramento e Lavratura: Nada mais
havendo a ser discutido, a reunião foi encerrada e esta ata foi lida e aprovada
pelos membros do Conselho de Administração. RJ, 17/01/20. Thiago Freitas
- Secretário.

