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Petrobras: Supremo 
autoriza passar a boiada

Supremo decide, por 
maioria apertada, 
contra liminar que 
barrava venda de 
refinarias

O plenário do Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu, por 6 votos 
a 4, negar uma liminar (decisão 
provisória) pedida pelo Congresso 
para suspender o processo de ven-
da de oito refinarias pela Petrobras. 
Prevaleceu no julgamento o enten-
dimento de que a estatal não pra-
tica desvio de finalidade ao criar 
subsidiárias com o único objetivo 
de vender oito de suas 13 refina-
rias, o que corresponde a cerca de 
47% da atual capacidade de refino 
da empresa.

De acordo com o plano de desin-
vestimento, divulgado pela Petro-
bras no ano passado, as empresas 
subsidiárias seriam criadas para 
aglutinar os ativos em blocos, que 
depois seriam vendidos sem a ne-
cessidade de licitação.

Para a cúpula do Congresso Na-
cional, a lei de criação da Petrobras 
não permite que ela crie subsidiá-
rias com o único objetivo de vendê-
-las, tornando a estratégia um des-
vio de finalidade.

A mesa diretora do Congresso ar-
gumentou que a estratégia na verda-
de seria uma manobra para “fatiar” 
a Petrobras e vender ativos estraté-
gicos da empresa-mãe sem a devida 
autorização legislativa, numa espécie 
de privatização velada, o que já teria 
sido proibido pelo próprio Supremo.

A Petrobras alegou que as refi-
narias representam menos de 7,5% 
dos ativos da empresa, razão pela 
qual não haveria risco de alienação 

do controle da matriz.
O relator da reclamação do Con-

gresso, ministro Edson Fachin, 
acabou vencido no julgamento. 
Ele votou por conceder a liminar e 
suspender a venda das refinarias da 
Petrobras até que o Supremo vol-
tasse a discutir em definitivo e com 
maior profundidade a questão.

Seguinte a votar, o ministro Ale-
xandre de Moraes foi o primeiro 
a divergir, abrindo a corrente ven-
cedora. Ele concordou não haver 
risco de alienação de controle acio-
nário com a venda de subsidiárias, 
“ainda mais quando essa transação 
aumenta o valor das ações”. Por 
isso, a estratégia da Petrobras não 
viola nenhuma decisão do Supre-
mo, afirmou o ministro.

“Se dizia o petróleo é nosso, mas 
parece que não é bem assim, pelo 
menos a alguns desavisados”, dis-
se o ministro Marco Aurélio, que 
acompanhou o relator.

Marco Aurélio foi contra a autorização: ‘Se dizia o petróleo é nosso, mas parece que não é bem assim’

Exportação cai 9% mas balança tem saldo recorde

Empresas de 
medicamentos 
são acusadas de 
sonegar R$ 10 bi

O Ministério Público de São 
Paulo (MPSP) lançou operação 
contra a sonegação e lavagem de 
dinheiro no setor de farmácias e 
distribuidoras de medicamentos, 
com 88 mandados de busca em seis 
cidades do estado: a capital, Ribei-
rão Preto, São José do Rio Preto, 
Bauru, Piracicaba e Campinas.

Segundo o MP, cinco grandes 
distribuidoras de medicamentos e 
duas redes de farmácias, com mais 
de 300 lojas, organizaram um es-
quema de fraudes que causou pre-
juízos de cerca de R$ 10 bilhões 
aos cofres públicos nos últimos 
seis anos. A Justiça acolheu o pedi-
do dos promotores e determinou o 
sequestro de 17 imóveis devido as 
acusações contra as empresas.

As investigações começaram há 
três anos, com a primeira fase da 
Operação Monte Cristo, que visou 
denúncias de sonegação contra  
rede de farmácias no Vale do Para-
íba. Na ocasião, foram feitos acor-
dos de colaboração premiada em 
que os investigados assumiram ter 
deixado de pagar aproximadamente 
R$ 340 milhões em impostos.

As fraudes são feitas a partir da 
criação de empresas atacadistas de 
medicamentos em Goiás e São Pau-
lo que atuam como intermediárias 
entre laboratórios e os destinatários 
finais, assumindo a responsabilida-
de do recolhimento do ICMS por 
antecipação tributária, que acaba 
não sendo pago.

FMI propõe 
suspender serviço 
da dívida até o 
final de 2021

Autoridades do Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI) alertaram, 
em Washington, que os riscos de 
uma crise de dívida soberana de-
sencadeada pela pandemia aumen-
tarão se não houver mudanças na 
arquitetura da dívida internacional, 
incluindo mais transparência nos 
empréstimos governamentais.

Em uma postagem no blog e em 
discurso, autoridades do FMI pe-
diram que a iniciativa do G20 de 
suspender o serviço da dívida até o 
final de 2020 seja prorrogada por 
mais 12 meses, até o fim de 2021. 
Cobraram  também uma aborda-
gem de reestruturação comum a to-
dos os credores oficiais bilaterais, 
incluindo a China.

Um novo relatório de pesquisa 
do FMI delineou as opções para 
melhorar a transparência e as rees-
truturações de débitos. “Uma crise 
de dívida sistêmica induzida pela 
pandemia não pode ser descarta-
da”, disse o primeiro-vice-diretor-
-gerente do FMI, Geoffrey Oka-
moto. “Quanto mais o problema 
for adiado, pior se tornará”, frisou.

Pesquisadores do FMI disseram 
em um novo relatório publicado 
nesta quinta-feira que inovações 
recentes, como as Cláusulas de 
Ação Coletiva aprimoradas facili-
taram reestruturações mais rápidas, 
citando o acordo firmado pela Ar-
gentina com credores um mês atrás 
para reestruturar quase US$ 65 bi-
lhões de títulos internacionais.

Mas uma grande parcela de títu-
los soberanos internacionais pen-
dentes, muitas vezes em países de 
baixa renda, carece de tais cláusu-
las, e a dívida não financiada nor-
malmente não inclui essas cláusu-
las de reestruturação por maioria, o 
que torna difícil reestruturar dívi-
das que se tornam insustentáveis.

A participação do setor priva-
do na iniciativa de suspensão do 
serviço da dívida não se concreti-
zou, o que limita o socorro a países 
pobres atingidos duramente pelo 
coronavírus.

Renegociação 
de débitos com 
Fazenda pode ter 
juro zerado

A Procuradoria-Geral da Fazen-
da Nacional (PGFN) lançou nesta 
quinta-feira o Programa de Retom-
ada Fiscal, voltado para a regular-
ização de empresas que estão com 
débitos inscritos na Dívida Ativa 
da União (DAU). A iniciativa tem 
potencial para beneficiar 1,3 mil-
hão de empresas, sendo a maioria 
delas micro e pequenas empresas 
inscritas no Simples Nacional.

O Procurador-Geral da Fazen-
da Nacional, Ricardo Soriano, de-
stacou que o principal diferencial 
desse novo programa, em relação 
ao Refis, está no tratamento dif-
erenciado em cada atendimento. 
“Costumo dar o exemplo que o 
Refis era como um médico que 
passa o mesmo medicamento para 
todos seus pacientes. A transação 
tributária vai analisar cada caso, 
as características e capacidades de 
cada empresa. Em alguns casos, os 
juros e encargos chegam a ser zera-
dos”, completou Soriano.

A queda nas importações em 
ritmo maior que a redução das ex-
portações fez a balança comercial 
registrar superávit recorde em se-
tembro. No mês passado, o país ex-
portou US$ 6,164 bilhões a mais do 
que importou, o melhor resultado 
para o mês desde o início da série 
histórica, em 1989.

Tanto as exportações como as 
importações caíram no mês pas-
sado. Em setembro, o país vendeu 
US$ 18,459 bilhões para o exterior, 
com recuo de 9,1% pelo critério da 
média diária em relação ao mesmo 
mês do ano passado. As importa-
ções, no entanto, caíram mais, so-
mando US$ 12,296 bilhões, redu-
ção de 25,5% também pela média 
diária.

Com o resultado de setembro, a 
balança comercial acumula superá-
vit de US$ 42,445 bilhões nos nove 
primeiros meses do ano. Esse é o 
segundo melhor resultado da série 
histórica para o período, perdendo 
para janeiro a setembro de 2017 
(superávit de US$ 53,258 bilhões).

O Ministério da Economia atu-
alizou a estimativa de saldo positi-
vo para US$ 55 bilhões, com leve 
queda em relação à estimativa de 
US$ 55,4 bilhões divulgada em ju-
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lho. Em 2019, o saldo da balança 
somou US$ 48,035 bilhões, o se-
gundo maior resultado positivo da 
história.

No acumulado de 2020, as ex-
portações somam US$ 156,780 bi-
lhões, retração de 7% na compara-
ção com o mesmo período de 2019 
pela média diária. As importações 
totalizam US$ 114,336 bilhões, re-
cuo de 14% pelo mesmo critério.

A maior parte da alta do saldo 
em setembro é explicada pela que-
da da importação da indústria de 

transformação, que recuou US$ 
181,35 milhões pela média diária 
em relação ao mesmo mês do ano 
passado, e da indústria extrativa, 
cujas compras do exterior encolhe-
ram US$ 18,32 milhões.

Do lado das exportações, as ven-
das da indústria de transformação 
caíram US$ 108,01 milhões. Em 
contrapartida, as vendas da indús-
tria extrativa subiram US$ 19,65 
milhões, e as vendas da agropecu-
ária aumentaram US$ 5,38 milhões 
na mesma comparação.

Creditos Porto de Itajai
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Autonomia universitária: avanços e retrocessos
A história da universidade 

é a história da congregação 
de esforços, estudos e so-
nhos para livre produção e 
difusão do conhecimento. 
Essa circunstância histórica 
suporta a convicção de que 
os conceitos de universidade 
e autonomia têm se aproxi-
mado de tal forma a ponto de 
parecerem indissociáveis.

O artigo 207 da Constitui-
ção de 1988 diz: “As univer-
sidades gozam de autonomia 
didático-científica, adminis-
trativa e de gestão financeira 
e patrimonial, e obedecerão 
ao princípio de indissociabi-
lidade entre ensino, pesquisa 
e extensão. § 1º É faculta-
do às universidades admitir 
professores, técnicos e cien-
tistas estrangeiros, na forma 
da lei. (Incluído pela Emen-
da Constitucional 11, de 
1996). § 2º O disposto neste 
artigo aplica-se às institui-
ções de pesquisa científica 
e tecnológica. (Incluído pela 
Emenda Constitucional 11, 
de 1996).”

A Constituição consagra, 
além da autonomia didática 
e científica, a gestão finan-
ceira e também a gestão de-
mocrática. Quanto à gestão 
financeira, no passado recen-
te, as universidades federais 

enfrentam cortes e contin-
genciamentos que apontam 
para um caminho nebuloso 
de perda de qualidade e até 
de paralisação. Esse pano-
rama torna-se mais delicado 
com a diminuição de investi-
mentos na área de pesquisa e 
inovação.

Um ameaçador retrocesso 
é o artigo 14 do Projeto de 
Lei 529/2020 em tramitação 
na Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo, que 
propõe recolhimento à Con-
ta Única do Tesouro Estadu-
al, ao fim de todo exercício 
fiscal, de reservas financei-
ras apuradas junto a autar-
quias e fundações do Estado 
de São Paulo, em particular 
às três universidades públi-
cas (USP, Unicamp e Unesp) 
e à Fapesp (Fundação Am-
paro à Pesquisa do Estado 
de São Paulo), sob a equivo-
cada alegação de se tratar de 
“superávit financeiro”. Essa 
proposição,  se aprovada, 
provocará perda de qualida-
de no ensino superior e da 
pesquisa no Estado de São 
Paulo.

Com relação à gestão de-
mocrática, há algumas déca-
das foi adotado nas Univer-
sidades Públicas a realização 
de eleições na forma de con-

sulta, para a escolha do/a 
reitor/a, com a participação 
de professores, estudantes e 
corpo técnico e administra-
tivo.

A partir de 1985 ocorre-
ram as primeiras eleições 
da história da universidade. 
Anteriormente os reitores 
eram selecionados a dedo 
pelos generais e serviços 
de inteligência dos milita-
res com o intuito de com-
bater o chamado “marxis-
mo cultural” e a resistência 
estudantil. Os conselhos 
universitários na época ela-
boravam uma lista de no-
mes entre seus pares para 
que o Governo Federal es-
colhesse quem bem enten-
desse de acordo com seus 
interesses.

Com a redemocratização 
do país, os presidentes da 
República mantinham uma 
tradição de escolher o pri-
meiro nome da lista para o 
cargo de reitor. No passado 
recente, esta postura deixou 
de existir, rompendo uma 
tradição de 15 anos. Entre 
outros exemplos tivemos, a 
escolha do reitor da Univer-
sidade Federal do Ceará em 
2019 e mais recentemente 
(2020) na escolha do reitor 
da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, onde 
o terceiro nome da lista foi 
escolhido. A não nomeação 
do nome escolhido pela co-
munidade universitária é um 
retrocesso para a democracia 
plena e à autonomia univer-
sitária.

Um avanço seria a ex-
tinção da lista tríplice e a 
prerrogativa do Conselho 
Universitário de escolher o 
reitor, após a utilização de 
vários instrumentos – con-
sulta a comunidade, comitê 
de busca e outros instrumen-
tos democráticos.

Enfraquecer as Universi-
dades Públicas é um equívo-
co. Elas são os pilares de um 
Brasil melhor. Lembremos o 
pensamento de Anísio Tei-
xeira: “Só existirá democra-
cia no Brasil no dia em que 
se montar no país a máquina 
que prepara as democracias. 
Essa máquina é a da escola 
pública.”

q Isaac Roitman
Professor emérito da 

Universidade de Brasília, 
pesquisador emérito do 

CNPq, membro da Academia 
Brasileira de Ciências e 

membro do Movimento 2022-
2030 O Brasil e mundo que 

queremos.

Gal Costa  
comemora 75 anos

A cantora, compositora e 
multi-instrumentalista Gal 
Costa completou, na semana 
passada, 75 anos. Para co-
memorar essa data, promo-
veu uma live, que arrebatou 
centenas de fãs que, com 
ela, festejaram virtualmente 
a passagem de mais um ani-
versário.

Sempre sorridente, char-
mosa e despojada, com seus 
lábios vermelhos e cabelos 
fartos e negros, Gal, que foi 
eleita como a sétima maior 
voz da música brasileira, em 
2012, pela revista Rolling 
Stone, continua a cantar e a 
encantar. A cantora baiana 
apresenta um registro vocal 
de soprano e faz da voz o 
que bem quer, causando ain-
da admiração em seu públi-
co, que a segue nas redes e 
lhe rende homenagens entu-
siasmadas pelo Brasil afora.

Na live, Gal, muito feliz 
em participar desse tipo de 
show, o primeiro que fez 
nesse gênero, disse ser uma 
pessoa plural: “Tenho várias 
Gals dentro de mim. Acho 
que a gente deve ser aberta 
para o mundo de várias ma-
neiras e isso se reflete no 
meu trabalho.”

A música sempre fez par-
te da vida de Gal. Sua mãe, 
Mariah, contava que, duran-
te a gravidez, passava horas 
concentrada ouvindo música 
clássica, como em um ritual, 
com a intenção de que esse 
procedimento influísse na 
gestação e fizesse com que a 
criança que estava para nas-
cer fosse, de alguma forma, 
uma pessoa musical. E isso se 
tornou realidade. Gal Costa é, 
sem dúvida, uma das maiores 
cantoras brasileiras.

Em 1959, Gal ouviu, pela 
primeira vez, o cantor João 
Gilberto, cantando Chega 
de Saudade, uma música de 
Tom Jobim e Vinícius de 
Moraes, na rádio. Ficou en-
cantada com a sonoridade e 
com o talento do cantor, que 
acabaria por exercer influên-
cia na carreira da artista, que 
também trabalhou como bal-
conista da principal loja de 
discos de Salvador da época, 
a Roni Discos.

Anos mais tarde, em 1963, 
Gal foi apresentada a Caeta-
no Veloso, por Dedé Gade-
lha, iniciando-se a partir daí 
uma grande amizade e que 
perdura até hoje. Em 1964, 
Gal estreou ao lado de Cae-
tano, Gil e Bethânia, o show 
Nós, por exemplo, que inau-
gurou o Teatro Vila Velha, 
na capital baiana. A primei-
ra gravação se deu no disco 
de estreia de Maria Bethânia 
(1965): o duo Sol Negro (Ca-
etano Veloso), seguido do 
primeiro compacto, com as 
canções Eu vim da Bahia, de 
Gilberto Gil, e Sim, foi você, 
de Caetano Veloso.

Da sua estreia nos palcos 
aos dias de hoje, Gal ganhou 
a estrada, se apresentando 
em todo o Brasil, com casas 
sempre lotadas, bem como 
no exterior. Depois de sete 

anos longe de discos e sho-
ws inéditos, período em que 
decidiu cuidar do filho, Ga-
briel, Gal estreou, em 2012, 
a turnê do elogiado álbum 
Recanto, aqui, no Rio, com 
direção de Caetano Veloso. 
O espetáculo seguiu em tur-
nê pelo país e pelo exterior, 
com apresentações em Por-
tugal, Holanda, Israel, Itália 
e terminou na Festa Literária 
de Paraty, em 2014, seguido 
de um último show, no Uru-
guai.

No segundo semestre des-
se mesmo ano, Gal lançou 
o elogiadíssimo Espelho 
d’água, título extraído da 
canção homônima que ga-
nhou dos irmãos Camelo. 
Nesse ano, foi lançado em 
CD o registro de um show 
que Gal e Gil fizeram, em 
Londres, em 1971, grava-
do em estéreo diretamente 
da mesa de som no Student 
Centre da City University 
London, Live in London 71.

Em 2015, Gal realizou 
uma turnê em homenagem 
ao centenário de nascimen-
to de Lupicínio Rodrigues 
(1914-2014). Em maio, lan-
çou o disco Estratosférica, 
comemorando seus 50 anos 
de carreira, recheado de 
compositores novos como 
Céu, Criollo, Artur Noguei-
ra, Malu Magalhães, e an-
tigos colegas como Marisa 
Monte, Arnaldo Antunes, 
Caetano Veloso, Milton Nas-
cimento, Tom Zé, Guilherme 
Arantes e João Donato. No 
ano seguinte, em 2016, foi 
lançado um documentário 
sobre Gal, incluindo ima-
gens do show Fa-tal, grava-
das pelo diretor Leon Hirsz-
man, em 1971.

Além de uma agenda de 
apresentações repleta, Gal 
lançou CDs e DVDs, em 
2017 e 2018. No ano pas-
sado, fez o elogiado show A 
Pele do Futuro, com direção 
musical de Pupillo e direção-
-geral de Marcus Preto, que 
virou um CD duplo e DVD.

Gal passou a viver no Rio, 
nos anos 60, onde perma-
neceu por 20 anos. No final 
dos anos 80, decidiu morar 
em Salvador, permanecendo 
por lá até 2014, quando mu-
dou-se com o filho, Gabriel, 
para São Paulo.

A baiana Gal Costa está 
na ativa, com disposição e 
com a garra de sempre. Sua 
live, comemorando o seu 
aniversário, foi uma prova 
da versatilidade da artista, 
que, mesmo diante dos vá-
rios problemas técnicos e de 
direção, driblou todos eles 
e os venceu com o seu irre-
sistível charme e conhecido 
profissionalismo. Afinal, o 
que importa mesmo é a voz 
fantástica dessa cantora, 
mágica e carismática, que 
chegou aos 7.5 percorrendo 
com vigor de determinação a 
estrada da vida.

q Paulo Alonso
Jornalista, é reitor da 

Universidade Santa Úrsula.

Saúde, educação e trabalho em perigo
É muito difícil estabelecer 

um cenário otimista em rela-
ção à educação, saúde e tra-
balho no Brasil. Justamente 
três esferas fundamentais 
para que o país consiga re-
duzir a desigualdade social 
e estabelecer as bases para 
um desenvolvimento sólido 
e de longo prazo. Saúde e 
educação são variáveis fun-
damentais para o desenvol-
vimento social e econômico 
de qualquer nação. A histó-
ria nos ensina isso. E ambos 
os setores são a base para a 
formação de profissionais 
qualificados, que é uma 
condição necessária para 
ser competitivo no proces-
so cada vez mais intenso de 
globalização.

No entanto, a saúde e a 
educação estão justamente 
entre os setores que viram a 
pandemia acentuar dificul-
dades enfrentadas nos últi-
mos anos. A rede hospitalar 
privada registrou, nos últi-
mos 10 anos, o fechamento 
de mais de 2 mil estabele-
cimentos, o que provocou a 
perda de 34 mil leitos. Dado 
extremamente preocupante 
em um país que não conse-
gue cumprir a indicação mí-
nima da OMS de leitos por 
habitantes.

Há um estrangulamento 
no setor, causado, entre ou-
tras razões pela elevada car-
ga tributária. Por exemplo, 
a tributação sobre medica-
mentos chega a um terço do 
valor final. Do preço de um 
bisturi, o percentual de 39% 
do valor é referente a impos-
tos.

O cenário, nos últimos 
meses, apenas piorou. Hou-

ve uma redução de receita, 
principalmente nos peque-
nos e médios hospitais, de 
40% devido ao adiamento 
de cirurgias e à queda de 
atendimentos por medo da 
contaminação. No entanto, 
os custos simplesmente dis-
pararam. Uma caixa de más-
caras com 150 unidades, que 
antes era comprada por R$ 
5,20, chegou a ser vendida 
por R$ 80.

Escolas e faculdades vi-
ram, desde o início da pan-
demia, explodir a inadim-
plência e evasão, com um 
crescimento de até 60%. O 
setor ficou ainda mais pres-
sionado quando decisões 
de assembleias estaduais de 
todo o país, extrapolando 
suas esferas de atuação, im-
puseram, inconstitucional-
mente, a redução das mensa-
lidades.

É ainda mais estarrecedor 
observar prefeitos liberando 
o funcionamento de bares, 
shoppings, restaurantes, bem 
como o acesso a praias, mas 
impedindo a retomada das 
aulas presenciais. Posiciona-
mento este incompreensível 

e que torna ainda mais difícil 
reduzir o déficit de aprendi-
zagem, mas expõe o quanto 
o ensino está longe de ser 
uma prioridade para os nos-
sos governantes.

Muitas instituições públi-
cas e privadas buscaram na 
modalidade a distância uma 
alternativa frente ao cenário 
de exceção, mas a medida 
paliativa não substitui todo 
um programa pedagógico já 
estruturado.

Mas, como diz o ditado 
popular, “nada é tão ruim que 
não possa piorar”. Além da 
crise provocada pela pande-
mia, ambos setores também 
compartilham o temor pelo 
impacto da reforma tributá-
ria proposta pelo Ministério 
da Fazenda. A unificação 
do PIS/Pasep e da Cofins 
sob alíquota única de 12%, 
defendida pelo governo, vai 
quebrar os dois segmentos. 
Não há dúvidas sobre isso.

Esse novo modelo prevê 
que as empresas abatam o 
imposto, gerando crédito na 
compra de insumos. Isso be-
neficia a indústria, mas não a 
educação e a saúde, segmen-
tos em que a mão de obra, que 
não será dedutível, responde 
pela maior parte dos custos.

A conta vai cair no colo 
dos governos. Serão os sis-
temas públicos de saúde e 
educação que vão ter que 
atender a demanda formada 
pelas pessoas que não terão 
mais condições de pagar um 
plano de saúde ou uma fa-
culdade particular. Se hoje 
muitos municípios não têm 
vagas em escolas nem lei-
tos em hospitais suficientes 
para suprir a demanda, como 

será com o fechamento de 
estabelecimentos privados? 
Somente o ensino particular 
desonera o Estado em R$ 
225 bilhões/ano de gastos, 
além de gerar 1,7 milhão de 
empregos.

É preciso que haja sen-
sibilidade de nossos con-
gressistas e entendam que 
o foco da reforma deveria 
ser justamente a desonera-
ção da folha de pagamento, 
que permanece com eleva-
dos custos. Isso permitiria 
melhorar as remunerações 
e valorizaria os setores que 
geram empregos.

Essa deveria ser a lógica, 
pensar a reforma tendo como 
ponto de partida a educação, 
saúde e o trabalho. Não há 
como pensar em um país com-
petitivo e desenvolvido se não 
valorizarmos essas três esfe-
ras. Se não houver mudanças 
na reforma, vamos pagar por 
muitos anos o descaso com a 
educação e a saúde.

q Aldevânio 
Francisco Morato

Presidente da Federação 
Brasileira de Hospitais.

q Elizabeth Guedes
Presidente da Associação 

Nacional de Universidades 
Particulares.

q Gilberto Ururahy
Presidente do Conselho de 

Medicina e de Saúde da 
Associação Comercial do Rio 

de Janeiro.

q Paulo Sardinha
Presidente da Associação 

Brasileira de Recursos 
Humanos.
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Doutorado em Portugal
O ex-secretário de Estado de Turismo do RJ Otavio 

Leite já fixou residência em Portugal. Está cursando um 
doutorado em Turismo, na Universidade de Aveiro. Pas-
sou em terceiro lugar, entre os candidatos do concorrido 
programa acadêmico.

Consultoria para músicos
O jornalista Junior Mendes está prestando consulto-

ria online para músicos. Com 10 anos de experiência em 
produção cultural, tem ajudado artistas a iniciar sua vida 
musical. Para festejar a reinvenção, está selecionando 5 
músicos, para uma consultoria gratuita, através do e-mail 
noarcomjuniormendes@gmail.com

Eraldo Alves Junior
Quem nos deixou esta semana foi o secretário-executi-

vo do Conselho de Turismo da CNC, Eraldo Alves Junior, 
que começou sua vida no turismo no Hotel Eron, em Bra-
sília, e na presidência da ABIH – a associação de hotéis. 
De uma gentileza ímpar e altamente qualificado, prestou 
relevantes serviços ao turismo, sempre com muita garra.

Prêmio Yedda Maria Teixeira
Acontecerá no próximo dia 8 de novembro, às 17 

horas, na página da Associação dos Embaixadores de 
Turismo do RJ, no YouTube, uma das homenagens mais 
cobiçadas: o prêmio Yedda Maria Teixeira. A previsão é 
que 1.200 pessoas participem online da entrega, apresen-
tada por Viviane Fernandes, com cerimonial de Ana Ro-
sado. O júri – integrado, entre outros, por Ana Botafogo, 
Savio Neves, Maria Luiza Nobre, Lu Valença, Christo-
vam de Chevalier e Aristoteles Drummond – terá uma 
tarefa árdua.

Brincando de Museu de Cera
Com ingressos salgados, embora em promoção, o Rio 

ganhou um pequeno, mas bem pequeno, Museu de Cera, 
dentro das instalações do Aquário do Rio. O forte é mais 
a venda de fotos do que qualquer outra coisa.

Homenagem
O senador Paulo Paim será homenageado com o prê-

mio Mipad 2020, que seleciona os afrodescendentes mais 
influentes do mundo. Com apoio da ONU, o evento acon-
tece em Nova York, entre 2 e 5 de outubro. Obteve tal 
reconhecimento por sua atuação em defesa dos direitos 
humanos e luta contra todas as formas de discriminação.

Inflação no ar
A cada mês que passa, o trabalhador está sentindo au-

mentos “velados” nos produtos nos supermercados. Com 
salários congelados e desemprego em alta, a situação é 
preocupante.

‘Painel da Tarde’
Jorge Ramos, com seu vozeirão, tem trazido ótimas 

novidades no programa que comanda na 94 FM, com en-
trevistas, música e furos. Na produção, a também com-
petente Alicinha Silveira. É a rádio do Estado do RJ, ex 
Roquete Pinto, mostrando modernidade e competência.

Meu pensamento da semana
Levante e lute. Acorde pensando nas lutas diárias que 

deve empreender para um mundo melhor. Faça a sua 
parte e tente fazer com que cada um que leia o que es-
creve possa de alguma forma se tornar um aliado. Seja 
solidário, grato, e quando um gatilho negativo aparecer, 
se deixe levar por ações positivas que possa desenvolver 
para mudanças efetivas e tente concretizá-las. Não acred-
ite em Magos da felicidade e nos dez mandamentos que 
vão mudar a sua vida para sempre. Pense apenas que nós, 
humanos, vamos ter dias melhores e outros com mais 
dificuldade. Viva, viva e seja você. Eis um mistério de 
nossas lutas existenciais.

NOVOS 
TEMPOS
Bayard Do
Coutto Boiteux

A coluna Fatos & Comentários é publicada de sábado  
a quinta-feira. Novos Tempos é publicada às sextas-feiras.

Sexta Vara Cível  Regional do Méier
EDITAL DE CITAÇÃO

Com o prazo de vinte dias
O MM. Juiz de Direito, Dr.(a) Maria Aparecida Silveira de Abreu - Juiz
Titular, do Cartório da 6ª Vara Cível da Regional do Méier, Estado
do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente edital com o
prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Rua Aristides
Caire, 53 Sl. 401 - Méier - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3279-8140 e-
mail: mei06vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Execução de
Título Extrajudicial - Despesas Condominiais / Condomínio em
Edifício, nº 0008845-47.2018.8.19.0208, requerida por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASTOR, em face de ESPOLIO DE
JOVINIANA COSTA DOS SANTOS; representante legal CARLOS
ROBERTO DOS SANTOS, com a seguinte finalidade: ´CITAÇÃO
da parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, pagar a
importância de R$ 12.582,87 (doze mil, quinhentos e oitenta e
dois reais e oitenta e sete centavos) + 10% de honorários
advocatícios , ficando ciente de que: a) caso não efetue o
pagamento no prazo indicado, ocorrerá a penhora e avaliação de
bens (Art. 829 e parágrafo 1º do CPC); b) poderá oferecer embargos
no prazo de quinze dias úteis após a juntada do mandado de
citação nos autos (Art.915, caput, do CPC); c) no caso de integral
pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida
pela metade (Art. 827, parágrafo 1º do CPC).´. Assim, pelo presente
edital, CITA o executado ESPOLIO DE JOVINIANA COSTA DOS
SANTOS; na pessoa de seu representante legal CARLOS
ROBERTO DOS SANTOS, que se encontra em lugar incerto e
desconhecido, para no prazo de 3 (três) dias efetuar o pagamento
da quantia de R$ 12.582,87 (doze mil, quinhentos e oitenta e dois
reais e oitenta e sete centavos) + 10% de honorários advocatícios
ou nomear bens à penhora, sob pena de lhes serem penhorados
tantos bens quantos bastarem para garantia do débito. Dado e
passado nesta cidade de Rio de Janeiro, 09/09/2020. Eu, __ Elmo
da Silva Martins - Subst. do Resp. pelo Expediente - Matr. 01/27612,
digitei. E eu, __ Andrea Gloria Senna Jannuzzi - Responsável pelo
Expediente - Matr. 01/18093, o subscrevo.

DECIMA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA
DA COMARCA DA CAPITAL

O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Andre Cortes Vieira Lopes - Juiz em
exercício do Cartório da 12ª Vara de Família da Comarca da Capital,
RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de trinta
dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que
por este Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 115 Salas
233,235,237D CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.:
3133-2143 e-mail: cap12vfam@tjrj.jus.br, tramitam os autos da
Classe/Assunto Alteração do Regime de Bens - Regime de Bens
Entre os Cônjuges / Família, de nº 0103837-68.2020.8.19.0001,
em que figuram como Autores ANDREAS KLIEN e MARLY CANDIDA
MONTEIRO KLIEN, objetivando alteração do regime do casamento,
para que este deixe de ser o da separação total de bens<\N> e
passe a ser o da comunhão parcial de bens, ressalvados os
direitos de terceiros. Assim, para que chegue ao conhecimento de
todos os interessados, expede-se o presente EDITAL, que será
afixado no lugar de costume e publicado na forma da lei. Dado e
passado nesta cidade de Rio de Janeiro, 10 DE AGOSTO 202O
MM Juiz de Direito, Dr.(a) Andre Cortes Vieira Lopes - Juiz em
EXERCÍCIO do Cartório da 12ª Vara de Família da Comarca da
Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de
trinta dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
que por este Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 115 Salas
233,235,237D CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.:
3133-2143 e-mail: cap12vfam@tjrj.jus.br, tramitam os autos da
Classe/Assunto Alteração do Regime de Bens - Regime de Bens
Entre os Cônjuges / Família, de nº 0103837-68.2020.8.19.0001,
em que figuram como Autores ANDREAS KLIEN e MARLY CANDIDA
MONTEIRO KLIEN, objetivando alteração do regime do casamento,
para que este deixe de ser o da separação total de bens <\N>e
passe a ser o da comunhão parcial de bens<\N>, ressalvados os
direitos de terceiros. Assim, para que chegue ao conhecimento de
todos os interessados, expede-se o presente EDITAL, que será
afixado no lugar de costume e publicado na forma da lei. Dado e
passado nesta cidade de Rio de Janeiro,10 de AGOSTO DE
2020.Eu, _Camila Campos Henriques - Responsável pelo
Expediente - Matr. 01/30576, o subscrevo.

TSE e agências de checagem 
no combate às fake news

Como parte de uma série 
de iniciativas destinadas a 
combater a desinformação 
durante as eleições munici-
pais deste ano, o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) 
anunciou nesta quinta-feira 
a formação de uma parceria 
com sete agências de checa-
gem que trabalharão na iden-
tificação de notícias falsas 
(fake news). 

Pela parceria, as agências 
e integrantes do TSE e dos 
Tribunais Regionais Eleito-
rais (TREs) trabalharão em 
contato permanente para 
monitorar notícias falsas li-
gadas às eleições e “encon-
trar, da forma mais ágil pos-
sível, respostas verdadeiras e 
precisas”, segundo a Justiça 
Eleitoral.

O resultado das verifica-
ções será publicado no site 

Fato ou Boato, que, até o se-
gundo turno (29 de novem-
bro), poderá ser acessado 
pelo celular sem consumo do 
pacote de dados, conforme 
parceria com as principais 
operadoras de telefonia. As 
agências parceiras da inicia-
tiva são: AFP, Agência Lupa, 
Aos Fatos, Boatos.org, Com-
prova, E-Farsas, Estadão Ve-
rifica, Fato ou Fake e UOL 
Confere.

Segundo o presidente do 
TSE, ministro Luís Rober-
to Barroso, mais do que in-
terferir em publicações, o 
objetivo da iniciativa é res-
pondê-las com informações 
fidedignas e “inundar o mer-
cado de ideias com notícias 
verdadeiras”, valorizando o 
trabalho da imprensa profis-
sional.

Outro foco de atuação 

será identificar compor-
tamentos inautênticos na 
internet, campanhas coor-
denadas de desinformação, 
“muitas vezes provenientes 
de verdadeiras milícias di-
gitais, organizadas hierar-
quicamente, com financia-
mento privado e atuação 
concertada para a difusão de 
mentiras e ataques às insti-
tuições”.

Google

Nesta quinta-feira foi 
também anunciada uma par-
ceria com o Google, que se 
comprometeu a disponibili-
zar de maneira fácil em suas 
plataformas conteúdos con-
fiáveis e informações ofi-
ciais sobre as eleições. No 
topo de buscas por perguntas 
frequentes sobre o processo 

eleitoral, por exemplo, a pá-
gina de resultados do Google 
deverá trazer o painel Como 
Votar, informando detalhes 
sobre os cuidados sanitários 
da votação, entre outras in-
formações.

O Google deverá ainda 
produzir e promover lives 
para “ampliar o conheci-
mento do eleitor brasileiro 
em temas importantes como 
desinformação, protocolos 
sanitários para o dia da vo-
tação e mitos sobre o pro-
cesso eleitoral”, informou o 
TSE. A plataforma também 
incentiva os usuários a fazer 
denúncias sobre conteúdo 
enganoso por meio de seus 
canais próprios, como o de 
suporte de reclamação para 
anúncios, (clique aqui) e 
para outros produtos em ge-
ral (clique aqui).

Falências podem aumentar com divergência entre STF e STJ
Recentemente, o minis-

tro Luiz Fux, presidente do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), em medida cautelar 
entendeu que a empresa em 
processo de Recuperação 
Judicial deve apresentar a 
Certidão Negativa de Regu-
laridade Fiscal para homo-
logação de seu Plano de Re-
cuperação Judicial aprovado 
em Assembleia Geral de Cre-
dores. Com isso, a decisão 
proferida pela Suprema Cor-
te Federal divergiu do enten-
dimento já sedimentado pelo 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) sobre a dispensa de tal 
regularidade para concessão 
da recuperação judicial.

“A função da Lei de Re-
cuperação Judicial é preser-
var a atividade econômica, 
manter empregos e continu-
ar gerando tributos. Em um 
país como o Brasil, no qual, 
a alta carga tributária de-
manda gastos vultosos e que 
os programas de parcela-
mento tributário existentes 
não são nada atrativos, en-
tendemos que a exigência da 
Certidão Negativa de Regu-
laridade Fiscal é prejudicial 
ao processo de Recuperação 
Judicial, pois essa condição 
colocaria a Fazenda Pública 

em uma situação de privilé-
gio no concurso de credores, 
acima dos credores traba-
lhistas, por exemplo. Na prá-
tica, isso demanda maiores 
gastos com impostos, o que 
para uma empresa já em si-
tuação de crise é comple-
tamente inviável”, analisa 
Elias Mubarak Junior, sócio 
fundador da Mubarak Advo-
gados, especialista em Di-
reito Empresarial e membro 
efetivo da Comissão Espe-
cial de Estudos de Recupe-
ração Judicial e Falências da 
OAB Seção de São Paulo.

Frente ao cenário atual, é 
previsível que pese a neces-
sidade do Governo Federal 
em arrecadar tributos para 
fazer frente aos programas 
sociais de enfrentamento da 
crise da Covid-19, mas man-
ter empresas viáveis em fun-
cionamento também deve ser 
a prioridade neste momento. 
“Em sentido macroeconômi-
co é a principal forma de evi-
tar que o desemprego cresça 
ainda mais, e com isso, mais 
gastos governamentais serão 
necessários para evitar um 
verdadeiro colapso da eco-
nomia”, afirma o advogado.

A exigência de Certidão 
Negativa de Regularidade 

Fiscal é uma forma oblíqua 
de cobrança tributária, sen-
do mais célere do que uma 
execução fiscal, que pode 
levar anos. “Tal exigência é 
para incentivar a renegocia-
ção dos débitos fiscais. Por 
exemplo, no mês de agosto o 
déficit fiscal primário foi de 
R$ 87,8 bilhões e no acumu-
lado R$ 505,2 bilhões e hoje 
mais que necessário aumen-
tar a arrecadação. Assim, é 
imposta essa condicionante 
em diversos segmentos, não 
só as empresas em recupe-
ração judicial, mas também 
para empresas que atuam 
junto ao poder público, em 
licitações, por exemplo”.

Com o novo entendimen-
to do STF que se deu em um 
caso específico, não é de 
aplicação obrigatória, porém 
criou-se um embate entre as 
Cortes Superiores acerca da 
apresentação da Certidão 
Negativa Fiscal para conces-
são da recuperação judicial, 
isto é, após a aprovação do 
Plano de Recuperação Ju-
dicial em Assembleia Geral 
dos Credores, ou a empresa 
terá que aderir a algum par-
celamento fiscal para obter 
tal certidão ou estaria dis-
pensada de tal requisito.

Reforma tributária

Segundo Mubarak Junior, 
os parcelamentos exigentes 
não são atrativos e há que se 
falar também na necessidade 
da reforma tributária, visto a 
complexidade e a alta carga 
dos tributos não incentivam 
o investimento na esfera 
privada. Assim é necessário 
sopesar entre a arrecadação 
fiscal e o desemprego no 
país, que passaria a índices 
elevados com o aumento de 
empresas falidas em um mo-
mento tão delicado como o 
atual. “Acreditamos que esse 
embate travado seja apenas 
de ordem processual, vis-
to que apenas o STF teria a 
competência para afastar tal 
exigência, o que ainda será 
discutido e, portanto, toda 
a questão social envolvida 
no processo recuperacional 
como a preservação da ati-
vidade empresarial deverá 
prevalecer, oportunizando 
ao país um melhor enfrenta-
mento da crise sanitária que 
se instalou no mundo, opor-
tunizando que empresas viá-
veis continuem a gerar recei-
ta aos cofres públicos para 
possibilitar, inclusive, pro-
gramas sociais”, concluiu.

O próximo será 
evangélico

Após confirmar na noite 
desta quinta-feira a indica-
ção do desembargador do 
TRF-1  Kassio Nunes Mar-
ques para a vaga de Cel-
so de Mello no Supremo 
Tribunal Federal (STF), o 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) disse, em live 
nas redes sociais, que indi-
cará um evangélico para a 

vaga na Suprema Corte que 
será aberta em 2021 com a 
aposentadoria do ministro 
Marco Aurélio Mello. “Essa 
segunda vaga será de um 
evangélico”, citando os no-
mes do ministro da Justiça, 
André Mendonça, e do se-
cretário-geral da Presidên-
cia, Jorge Oliveira. Também 
rebateu críticas sobre a indi-
cação de Nunes Marques ao 
STF. “Todo mundo aqui ao 
longo de 14 anos de PT teve 

alguma ligação. Não é por 
isso que o cara é comunista, 
é socialista”, afirmou.

Arrecadação volta  
a subir: 1,33% 

A arrecadação total das 
receitas federais atingiu, em 
agosto deste ano, o valor de 
R$ 124,505 bilhões, com 
crescimento real (descon-
tada a inflação) de 1,33% 
em relação ao mesmo mês 

de 2019. Este foi o primei-
ro crescimento real depois 
de seis meses seguidos de 
retração. Os dados foram di-
vulgados nesta quinta-feira 
pela Receita Federal. No pe-
ríodo acumulado de janeiro a 
agosto de 2020, a arrecada-
ção alcançou o valor de R$ 
906,461 bilhões, represen-
tando decréscimo de 13,23% 
pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA).
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Alerj proíbe delivery  
de combustível

Em tempos de pandemia, o delivery cresceu muito. An-
tes praticamente limitado a entrega de alimentos, o deli-
very incorporou uma série de serviços, inclusive a venda 
de combustível. Em algumas regiões do Rio de Janeiro 
era possível comprar combustível através de um aplicati-
vo, e o veículo era reabastecido na garagem do consumi-
dor ou na porta de casa. Essa semana, o presidente da As-
sembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), deputado 
André Ceciliano (PT), sancionou a lei que proíbe tal práti-
ca. Agora, veículos só podem ser reabastecidos em postos 
de combustíveis. A exceção é para os casos de pane seca, 
quando o carro fica sem combustível a caminho do posto.

Garantia de empregos  
nos postos de gasolina

O deputado Carlos Minc (PSB), um dos autores da lei 
que proíbe o delivery de combustíveis, disse que a medida 
é importante para o meio ambiente e para a manutenção 
dos empregos nos postos de combustíveis tradicionais. “A 
questão principal deste projeto é o meio ambiente e a se-
gurança. Os postos de gasolina têm que ter, por exemplo, 
estrutura para coletar o excesso de óleo, além de regras 
de prevenção de incêndio, entre outras normas. Também 
consideramos a quantidade de empregos que os postos de 
gasolina garantem à população”, disse o deputado.

Distanciamento  
político e social

De um experiente candidato a prefeito do Rio: “A Co-
vid é uma boa desculpa para não tirar foto juntinho com 
quem não agrega nada à campanha e para não apertar a 
mão de adversários nos debates.”

Proteção contra focos do Aedes
O deputado Marcelo Cabeleireiro (DC) quer obrigar 

estabelecimentos que mantenham depósito de pneus no-
vos ou usados, além de ferros-velhos, sucatas e afins, a 
terem coberturas fixas para evitar o acúmulo de água da 
chuva no local. A medida, segundo o parlamentar, evitaria 
a formação de focos do mosquito Aedes aegypti, trans-
missor da dengue, zika e chikungunya.

Gato por lebre
“Não compre gato por lebre”. A expressão antiga resu-

me bem o projeto de lei apresentado na Alerj pelo deputa-
do Danniel Librelon (REP) e que obriga as revendedoras 
de veículos seminovos e usados a informar ao consumidor 
se os veículos colocados à venda são oriundos de leilão, 
locadora ou salvados de seguradoras. Carros de leilão 
ou salvados (considerados como perda total pelas segu-
radoras) costumam apresentar problemas mecânicos no 
pós-venda e prejuízos para o comprador desavisado. As 
seguradoras, inclusive, se negam segurar veículos desta 
procedência.

Comissão da Câmara  
indefine carnaval

Na Câmara do Rio de Janeiro, os vereadores criaram 
uma comissão especial para analisar a relação e responsa-
bilidades do Poder Público com o Carnaval. A comissão 
fez uma audiência pública virtual na última sexta-feira 
para discutir o futuro do carnaval na cidade do Rio de 
Janeiro. Depois de longo debate, os vereadores Tarcísio 
Motta (PSOL), Dr. Marcos Paulo (PSOL) e Marcello Si-
ciliano (PRO), membros da comissão, não chegaram a 
conclusão nenhuma. A comissão só volta a se reunir em 5 
de novembro.

Marcelo Sicilliano

Marcelo Cabeleireiro

Waldeck Carneiro é sorteado como 
relator do impeachment de Witzel

O presidente do Tribunal 
de Justiça, Claudio de Mello 
Tavares, realizou nesta quin-
ta-feira a sessão inaugural do 
Tribunal Especial Misto, em 
que foram definidos o nome 
do deputado Waldeck Car-
neiro (PT) como relator do 
processo de impeachment do 
governador afastado, Wilson 
Witzel, e o roteiro com os 
próximos passos do colegia-
do. O desembargador, que é 
também presidente do Tri-
bunal Especial, disse ter se 
baseado para a definição dos 
trabalhos na Lei 1079/1950, 
que define os crimes de res-
ponsabilidade e regula o pro-
cesso de julgamento, e no 
procedimento de impeach-
ment da ex-presidente Dilma 
Roussef.

Após a discussão e apro-
vação do roteiro do processo 
a ser seguido, passou-se à 
definição do relator por meio 
de sorteio. Participaram os 
dez membros do Tribunal 
Misto (cinco deputados e 
cinco desembargadores), à 
exceção do presidente, com 
o deputado Waldeck sendo 
sorteado. “É uma missão de 
grande responsabilidade, na 
qual julgaremos sem juízo 
prévio ou motivações par-
tidárias. Vamos nos basear 
em conteúdo probatório. A 
decisão é de extrema impor-
tância, pois o impeachment 

anula a vontade do povo”, 
destacou o parlamentar, que 
sinalizou que iria despachar 
o processo ainda nesta quin-
ta-feira intimando o gover-
nador, que a partir de segun-
da-feira (05/10) terá 15 dias 
para apresentar defesa.

As votações vão ser no-
minais, verbais e abertas, e 
os prazos serão contínuos 
(contando fins de semana e 
feriados) e não poderão ser 
modificados pela vontade 
das partes ou por determina-
ção judicial. O presidente do 
Tribunal Especial só votará 
na hipótese de empate. Caso 
seja condenado, o governa-
dor perde o cargo e pode ser 
inabilitado para o exercício 
de função pública por cinco 
anos. Em caso de absolvi-
ção, a reabilitação de Witzel 
ao cargo de governador é 
imediata.

Passo a passo do processo 
de impeachment de Wilson 
Witzel:

Notificado como réu no 
processo, o governador afas-
tado tem 15 dias para apre-
sentar defesa prévia; Apre-
sentada a defesa, os autos são 
remetidos ao relator, que terá 
dez dias para emitir parecer 
favorável ou desfavorável à 
instauração do processo; 48 
horas após a apresentação do 
relatório será discutida em 
turno único a instauração. 

A decisão se dará pelo quó-
rum de maioria simples (seis 
votos). Caso seja decidida a 
não instauração, o processo 
é arquivado. Do contrário, o 
processo segue adiante; Em 
caso de decisão pela instau-
ração do processo, um acór-
dão será redigido no prazo de 
dez dias; Redigido o acórdão, 
abre-se o prazo de 20 dias 
para apresentação de defesa; 
Após o prazo para defesa, o 
presidente do Tribunal Espe-
cial Misto marcará nova ses-
são para definir o calendário 
de instrução e julgamento; 
Findo o prazo do calendário, 
tanto acusação quanto defesa 
terão dez dias para alegações 
finais, e em seguida se proce-
derá ao julgamento; O Tribu-
nal Especial Misto decidirá 

pela condenação ou absolvi-
ção do governador Witzel e, 
em caso de condenação, deci-
dirá sobre a inabilitação para 
o exercício de função públi-
ca. É necessário o quórum de 
dois terços (sete votos) para 
condená-lo em ambas as vo-
tações.

Composição do Tribunal 
Especial Misto: Presidente: 
Claudio de Mello Tavares 
Desembargadores: Fernando 
Foch, Inês Chaves de Melo, 
José Carlos Maldonado de 
Carvalho, Maria Bandeira de 
Mello, Teresa Castro Neves.

Deputados: Alexandre 
Freitas (Novo), Waldeck 
Carneiro (PT), Chico Ma-
chado (PSD), Dani Monteiro 
(Psol) e Carlos Macedo (Re-
publicanos).

‘Matou a família e foi ao cinema’ para comer pipoca
O boletim diário do Mi-

nistério da Saúde, divulgado 
nesta quinta-feira, revela que 
o Brasil registrou 4.847.092 
casos confirmados do novo 
coronavírus desde o início 
da pandemia. Desse total, 
3% dos casos resultaram em 
morte (144.680); 10,1% dos 
pacientes estão em tratamen-
to (489.640); e 86,9% dos 
brasileiros que contraíram 
covid-19 estão recuperados 
(4.212.772). Nas últimas 24 
horas, foram registrados 728 
óbitos e 36.157 novos casos 
confirmados.

Com tantas mortes e alto 
contágio por coronavírus e 
mesmo assim a Prefeitura 
do Rio liberou, nesta quinta-
-feira, os cinemas para exi-
bição de filmes com a venda 
de pipoca, doces e balas. A 
capacidade de frequentado-
res está reduzida a 50% das 
salas. A reabertura dos cine-
mas já estava permitida, pela 
Prefeitura do Rio, desde o 
dia 14 de setembro, mas os 
donos e operadores não vol-
taram a funcionar, porque ti-
nha sido vedado o consumo 
de alimentos. O setor alegou 
que boa parte da arrecadação 
corresponde à venda e com a 
restrição do número de fre-
quentadores não poderiam 
se manter. A volta com a 
permissão para os alimentos, 
faz parte da fase 6B do Plano 
de Retomada das Atividades 
Econômicas da Prefeitura 
para a capital, que começou 
nesta quinta-feira.

Antes dos filmes come-
çarem haverá a exibição 
nas telas de um trailer com 
as orientações das regras de 
ouro que devem ser seguidas 
tanto pelos cinemas como 

pelos frequentadores. Os 
ingressos devem ser com-
prados, preferencialmen-
te, por meio de aplicativos 
ou em sites, mas quem não 
conseguir pode comprar na 
bilheteria. O espaço entre os 
frequentadores tem que ser 
obedecido.

De acordo com a Sub-
secretaria municipal de Vi-
gilância Sanitária, para a 
reabertura, os cinemas pas-
saram por uma inspeção que 
verificou as condições do 
sistema de ar-condicionado, 
a troca dos elementos filtran-
tes e a limpeza dos dutos. A 
Vigilância, que fez uma fis-
calização detalhada antes da 
reabertura, a partir de hoje 
vai realizar inspeções para 
avaliar o cumprimento das 
normas.

Bares e restaurantes

A fase 6B também permi-
tiu a música ao vivo em ba-
res e restaurantes, mas sem 
pista de dança. Bebidas e 
alimentos só devem ser ven-
didos aos clientes que este-
jam sentados às mesas. Para 
evitar a aglomeração, conti-
nua proibida a venda desses 
produtos para quem está do 
lado de fora dos bares e res-
taurantes, que permanecerão 
sendo fiscalizados para man-
ter o cumprimento das deter-
minações do município com 
relação às regras de ouro.

A prefeitura permitiu a 
permanência de ambulantes 
em praças e mercados popu-
lares mantendo o distancia-
mento de dois metros. Nas 
praias continua a proibição 
de venda de bebidas alcoó-
licas e produção de alimen-

tos para os que trabalham na 
areia. Os estabelecimentos 
de beleza e estética já podem 
fazer serviços de alimenta-
ção, como oferecer cafezi-
nho aos clientes e com a vol-
ta da sala de espera mantido 
o espaçamento entre lugares 
e o distanciamento dos clien-
tes. Nas academias voltaram 
a ser permitidas as aulas de 
hidroginástica com a capaci-
dade de 50% da frequência e 
vedado o compartilhamento 
de objetos.

Escolas

As lonas e feiras cultu-
rais e circos podem funcio-
nar desde que mantenham 
o distanciamento de 4m² 
por pessoa para evitar a 
aglomeração. Os eventos 
culturais em casas de sho-
ws e em anfiteatros têm 
que ser com reserva de lu-
gares marcados sem que 
as pessoas estejam muito 
próximas. As mesas nesses 
lugares também não podem 
mais ser compartilhadas 
acima de duas pessoas. A 
comercialização de bebidas 
e alimentos só podem ocor-
rer se forem industrializa-
dos. É vedada a preparação 
de alimentos nos locais. 
Casamentos, aniversários 
e formaturas estão permi-
tidos com um terço da ca-
pacidade, com música ao 
vivo e sem pista de dança. 
As feiras de negócios com 
exposições também têm 
que seguir esta capacidade. 
Também estão permitidas 
as feiras de variedades. As 
boates, rodas de samba e 
quadras de escolas de sam-
ba, ainda não podem abrir, 

porque são locais que faci-
litam grande fluxo de pes-
soas.

A partir de uma decisão 
judicial, as escolas da rede 
privada já podem receber os 
alunos presencialmente des-
de essa quinta-feira, desde 
que fiscalizadas pela prefei-
tura para verificar se estão 
cumprindo as determinações 
sanitárias. A volta ainda é 
com um sistema híbrido com 
aulas presenciais e online. A 
abertura, no entanto, é vo-
luntária conforme as condi-
ções de cada estabelecimen-
to.

A Prefeitura informou que 
desde o início da pandemia 
vem mantendo contato com 
os gestores das escolas já 
com a intenção de prepará-
-los para a reabertura. De 
acordo com a vigilância 
sanitária, houve um curso 
de capacitação online para 
profissionais que trabalham 
nas redes de ensino pública 
e privada. As aulas aborda-
ram todas as regras de ouro e 
protocolos que precisam ser 
seguidos. A Vigilância con-
ta com a denúncia de pais 
e responsáveis na central 
1746, caso observem falta de 
cumprimento das determina-
ções. As fiscalizações serão 
rotineiras a partir da reaber-
tura, com a programação que 
envolva todos os bairros do 
município.

Nas escolas do município, 
a prefeitura tem realizado 
pesquisas junto aos pais e 
responsáveis e por enquanto 
a maioria, cerca de 60%, não 
é favorável ao retorno, ape-
sar da avaliação do governo 
municipal de que isso já po-
deria ocorrer.
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OCEANA OFFSHORE S.A. - Companhia Aberta
CNPJ nº 14.882.295/0001-81 - NIRE 33.3.0030510-6
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2020
1.DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 11 dias de setembro de 2020, às 18:00
horas, na sede da Oceana Offshore S.A., situada na Travessa Braga, nº 2, na
cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, CEP 24.110-220 (“Companhia”).
2.PRESENÇA E CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação do edital de convo-
cação tendo em vista a presença de acionistas representando 100% (cem por
cento) do capital social da Companhia, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei
nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”). 3.MESA: Os trabalhos foram
presididos pelo Sr. Bruno Pessoa Serapião e secretariados pelo Sr. Ricardo
Wagner. 4.ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a rerratificação da: (a) Assembleia
Geral Ordinária, realizada pela Companhia em 30.04.2019, cuja ata foi registra-
da na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJA”) sob o n°
00003646238 (“AGO 2019”), para corrigir o valor da remuneração global dos
administradores; (b) Assembleia Geral Ordinária, realizada pela Companhia em
30.04.2018, cuja ata foi registrada na JUCERJA sob o n° 00003213214 (“AGO
2018”), para corrigir o valor da remuneração global dos administradores; e (c)
Assembleia Geral Ordinária, realizada pela Companhia em 28.04.2017, cuja ata
foi registrada JUCERJA sob o n° 00003039673 (“AGO 2017”), para corrigir o
valor da remuneração global dos administradores; (ii) a aprovação, em caráter
complementar, da remuneração global dos administradores da Companhia para
o exercício social corrente em virtude da outorga realizada no âmbito do Primei-
ro Programa de Outorga de Direitos sobre Valorização de Investimento da
Companhia, conforme Plano de Outorga de Direitos sobre Valorização de In-
vestimento da Companhia aprovado em Assembleia Geral da Companhia em 3
de dezembro de 2019 (“ILP 2019”) e da eleição de novos administradores; (iii)
a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para: (a) atender às
exigências da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, bem como da B3 – Brasil
Bolsa Balcão S.A. no âmbito da Oferta; (b) esclarecer o modo de substituição
dos diretores prevista no artigo 19; (c) reorganizar as competências do Conse-
lho de Administração e esclarecer o quórum de aprovação de matérias de sua
competência; e (d) incluir cláusula de estímulo à dispersão acionária; (iv) a
aprovação do Plano de Incentivo de Longo Prazo com Ações Restritas da
Companhia (“Plano de Incentivo”), cuja eficácia está condicionada à realização
da oferta pública de distribuição primária e/ou secundária de ações ordinárias
de emissão da Companhia (“Oferta”); e (v) o cancelamento do Plano de Opção
de Compra de Ações aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Com-
panhia realizada em 15 de outubro de 2012 (“Plano 2012”) e do Plano de Opção
de Compra de Ações aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Com-
panhia realizada em 17 de agosto de 2015 (“Plano 2015” e, em conjunto com
Plano 2012, “Planos de Opção”), condicionado à realização da Oferta; (vi) o
cancelamento de opções já outorgadas pela Companhia e formalizadas atra-
vés de contratos de opção de compra de ações com os respectivos partici-
pantes dos Planos de Opção, condicionado à realização da Oferta; e (vii) a
autorização para que a administração da Companhia pratique todos os atos e
tome todas as demais providências necessárias à implementação e formalização
das deliberações acima. 5.DELIBERAÇÕES: Após as discussões relacionadas
às matérias constantes da ordem do dia, os acionistas decidiram, por unanimi-
dade e sem restrições, registrada a abstenção parcial da acionista BNDES
Participações S.A. com relação ao item (iii)(d): (i)aprovar a rerratificação da (a)
AGO 2019 para corrigir o valor da remuneração dos administradores constan-
te do item 6.iii, para que passe a considerar a outorga realizada nos Planos de
Opções de Ações aprovados em 2012 e 2015, de forma que, onde consta o
valor de “R$ 5.618.113,00 (cinco milhões, seiscentos e dezoito mil, cento e
treze reais)”, deve ser lido “R$ 8.400.000,00 (oito milhões e quatrocentos mil
reais)”; (b) AGO 2018 para corrigir o valor da remuneração dos administrado-
res constante do item “iii” das deliberações da respectiva ata, para que passe
a considerar a outorga realizada nos Planos de Opções de Ações aprovados
em 2012 e 2015, de forma que, onde consta “R$6.392.890,00 (seis milhões,
trezentos e noventa e dois mil, oitocentos e noventa reais)”, deve ser lido “R$
7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais)”; e (c) AGO 2017 para corrigir
o valor da remuneração dos administradores constante do item “iii” das delibe-
rações da respectiva ata, para que passe a considerar a outorga realizada
nos Planos de Opções de Ações aprovados em 2012 e 2015, de forma que,
onde consta “R$ 8.802.275,00 (oito milhões, oitocentos e dois mil, duzentos e
setenta e cinco reais)”, deve ser lido “R$ 11.000.000,00 (onze milhões de
reais)”; (ii)aprovar o novo valor da remuneração global dos administradores
para o exercício social corrente de até R$8.157.212,79 (oito milhões, cento e
cinquenta e sete mil, duzentos e doze reais e setenta e nove centavos), em
virtude (a) da outorga realizada no âmbito do ILP 2019, no valor de
R$1.415.832,07 (um milhão, quatrocentos e quinze mil e oitocentos e trinta e
dois reais e sete centavos); (b) e da eleição de novos administradores da
Companhia, quais sejam: o Sr. Rodrigo Ribeiro dos Santos, eleito em 3 de junho
de 2020, para o cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia e
a Sra. Adriana Waltrick dos Santos, eleita em 3 de agosto de 2020, para o cargo
de membro independente do Conselho de Administração da Companhia;
(iii)aprovar a reforma do Estatuto Social da Companhia para (a) atender às
exigências da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, bem como da B3 – Brasil
Bolsa Balcão S.A. no âmbito da Oferta; (b) incluir o parágrafo 1° no artigo 19
com o objetivo de esclarecer o modo de substituição dos diretores; (c) reorga-
nizar as competências do Conselho de Administração, mediante alterações ao
artigo 16 e 18 e esclarecer o quórum de aprovação de matérias de sua compe-
tência, mediante alteração ao Artigo 17; (d) incluir cláusula de estímulo à disper-
são acionária, conforme Artigo 38, registrada a abstenção da acionista BNDES
Participações S.A. com relação à previsão de que o disposto no referido Artigo
38 não se aplica a fundos de investimento geridos pelo Pátria Investimentos
Ltda. ou por outras gestoras sob controle comum; a fundos de investimento
geridos pela Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda. ou por outras gestoras
sob controle comum; à BNDES Participações S.A. - BNDESPar; e (e) renumerá-
lo, em virtude das alterações ora aprovadas. Dessa forma, o Estatuto Social
passará a vigorar com a redação do Anexo I; (iv)aprovar a criação do Plano de
Incentivo de Longo Prazo com Ações Restritas da Companhia, cuja eficácia
está condicionada à realização da Oferta, nos termos do documento apresen-
tado na presente Assembleia, anexado à presente como Anexo II; (v)aprovar o
cancelamento do Plano 2012 e do Plano 2015, sendo certo que a eficácia da
deliberação ora tomada está suspensa até a realização da Oferta; (vi)aprovar
o cancelamento, mediante o pagamento de uma compensação a título de inde-
nização, das opções outorgadas pela Companhia aos participantes dos Planos
de Opção constantes do Anexo III, que, devidamente rubricado pelos acionis-
tas presentes, fica arquivado na sede da Companhia, sendo certo que a
eficácia da deliberação ora tomada está suspensa até a realização da Oferta;
e (vii)autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos e tomar
todas as demais providências necessárias à implementação e formalização
das deliberações ora aprovadas. 6.ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:
Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou a assembleia encer-
rada e suspendeu os trabalhos para a lavratura da presente ata, na forma de
sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, §1º, da Lei das
S.A., e autorizada a sua publicação com a omissão das assinaturas dos
acionistas, nos termos do artigo 130, §2º, da Lei das S.A., que, lida e achada
conforme, foi por todos os presentes assinada. Presidente da mesa: Bruno
Pessoa Serapião. Secretário da mesa: Ricardo Wagner. Acionistas presentes:
Vinci FIP, Pátria Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações; Pátria
Infraestrutura Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e
BNDES Participações S.A. – BNDESPAR. Confere com original lavrada em livro
próprio. Niterói, 11 de setembro de 2020. Mesa: Bruno Pessoa Serapião –
Presidente/Ricardo Wagner - Secretário

OCEANA OFFSHORE S.A. - Companhia Aberta
CNPJ nº 14.882.295/0001-81 - NIRE 33.3.0030510-6

ANEXO I - ESTATUTO SOCIAL DA OCEANA OFFSHORE S.A.
Nome e Duração Artigo 1° - Oceana Offshore S.A. (“Companhia”) é uma soci-
edade por ações, com prazo de duração indeterminado, regida por este Esta-
tuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404 /76
e suas alterações posteriores (“Lei das S.A.”). §1º - Com o ingresso da Com-
panhia no Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) sujeitam-se
a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores, administra-
dores e membros do conselho fiscal, quando instalado, às disposições do
Regulamento do Novo Mercado. §2º - Em caso de conflito entre as regras deste
Estatuto Social e as regras do Regulamento do Novo Mercado, prevalecerão
as disposições do Regulamento do Novo Mercado. Sede Social Artigo 2º - A
Companhia tem sua sede social e foro legal no município de Niterói, Estado do
Rio de Janeiro, na Travessa Braga, nº 2, Barreto, CEP 24.110-200, podendo
abrir filiais, agências, escritórios e estabelecimentos em qualquer parte do
território nacional por deliberações da Diretoria, ou no exterior, por delibera-
ções do Conselho de Administração. Objeto Social Artigo 3º – A Companhia tem
por objeto social a participação, na qualidade de sócia, acionista, consorciada
ou por meio de outras modalidades de investimento, em outras empresas que
atuem na prestação de serviços de apoio marítimo à indústria de óleo e gás, tais
como a construção e/ou compra e venda de embarcações destinadas à pres-
tação de referidos serviços, a locação de equipamentos marítimos e/ou a
prestação de serviços de consultoria e/ou operacionais destinados à indústria
de óleo e gás, no Brasil ou no exterior. Capital Social Artigo 4º – O capital social
da Companhia é de R$ 1.137.770.561,28 (um bilhão, cento e trinta e sete
milhões, setecentos e setenta mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte e
oito centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 130.859.578
(cento e trinta milhões, oitocentas e cinquenta e nove mil, quinhentas e setenta
e oito) ações, todas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem
valor nominal. Artigo 5º - A Companhia está autorizada a aumentar seu capital
social mediante a emissão de até 100.000.000 (cem milhões) de novas ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, por deliberação e a critério do
Conselho de Administração e independentemente de reforma estatutária, nos
termos do Artigo 168 da Lei das S.A. §1º - O aumento do capital social, nos
limites do capital autorizado, será realizado por meio da emissão de ações,
debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição mediante delibe-
ração do Conselho de Administração, a quem competirá estabelecer as condi-
ções da emissão, inclusive preço, prazo e forma de sua integralização. A
Companhia poderá emitir ações, debêntures conversíveis em ações e bônus
de subscrição com exclusão do direito de preferência dos antigos acionistas,
ou com redução do prazo para seu exercício, quando a colocação for feita
mediante venda em bolsa de valores ou por subscrição pública, ou através de
permuta por ações, em oferta pública de aquisição de controle, ou, ainda, para
fazer frente a planos de ações outorgadas a administradores e empregados
da Companhia e de suas controladas, nos termos da Lei das S.A.. §2º - É
vedada a emissão de ações preferencias e partes beneficiárias. Artigo 6° - A
cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações das Assembleias
Gerais. Artigo 7º - Todas as ações da Companhia são escriturais, mantidas em
contas de depósito em nome de seus titulares, junto à instituição financeira
autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), definida pelo Conse-
lho de Administração, com quem a Companhia mantenha contrato de custódia
em vigor, sem emissão de certificados. O custo do serviço de transferência da
propriedade das ações escriturais poderá ser cobrado diretamente do acionis-
ta pela instituição depositária, conforme venha a ser definido no contrato de
escrituração de ações, sendo respeitados os limites impostos pela CVM e pela
legislação vigente, incluindo o disposto no §3º do artigo 34 da Lei das S.A..
Artigo 8° - A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração
nos termos da Instrução Normativa CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015,
conforme alterada, adquirir as próprias ações para permanência em tesouraria
e posterior alienação ou cancelamento, até o montante do saldo de lucro e de
reservas, exceto a reserva legal, sem diminuição do capital social, observadas
as disposições legais e regulamentares aplicáveis na referida Instrução
Normativa. Assembleia Geral de Acionistas Artigo 9° - Com a competência
prevista em lei e neste Estatuto Social, as Assembleias Gerais de Acionistas

realizar-se-ão ordinariamente nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao
encerramento de cada exercício social e, extraordinariamente, sempre que os
interesses sociais exigirem. § 1° - A Assembleia Geral será convocada pelo
Conselho de Administração, ressalvado as exceções previstas na Lei das
S.A. e nas demais regulamentações aplicáveis, com no mínimo 15 (quinze) dias
de antecedência em primeira convocação e 8 (oito) dias de antecedência em
segunda convocação. § 2° - A convocação dos acionistas para as Assembleias
Gerais deverá indicar, detalhadamente, a ordem do dia, sendo expressamente
vedada a inclusão de item genérico como, exemplificativamente, “assuntos
gerais de interesse da Companhia”, sendo ainda expressamente vedada a
deliberação a respeito de qualquer assunto que não conste expressamente da
ordem do dia que integrar a convocação, sob pena de nulidade, exceção feita
às deliberações que sejam aprovadas pela unanimidade dos acionistas. § 3° -
Nenhuma Assembleia Geral da Companhia, independentemente da sua ordem
do dia, deverá ser convocada para realização em dia que não seja um dia útil,
ou nos dias 24, 30 e 31 de dezembro ou na segunda-feira, terça-feira e quarta-
feira da semana do feriado de carnaval no Brasil. As Assembleias Gerais de
acionistas da Companhia deverão ser sempre realizadas no horário comercial
e na sede social. § 4° - As Assembleias Gerais serão consideradas regulares:
(i) se, em primeira convocação, forem instaladas com a presença de acionistas
detentores de, no mínimo, ¼ (um quarto) do capital social com direito de voto,
ressalvadas as exceções previstas em lei; ou (ii) se, em segunda convocação,
forem instaladas com qualquer número de acionistas, nos termos do artigo 125
da Lei das S.A. § 5° - Observados os quóruns qualificados previstos na Lei das
S.A., todas as demais deliberações dos acionistas em Assembleia Geral serão
tomadas por maioria de votos dos acionistas presentes, não se computando
os votos em branco. Todo acionista poderá participar e votar a distância em
Assembleia Geral, nos termos da Lei das S.A. e regulamentação aplicável.
Artigo 10 - As Assembleias Gerais serão presididas pelo Presidente do Conse-
lho de Administração ou pelo conselheiro que este indicar, e o presidente da
mesa deverá indicar, dentre os presentes, o secretário, que poderá ser ou não
acionista da Companhia. Artigo 11 - O acionista poderá ser representado na
Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, nos
termos da legislação e regulamentação aplicáveis. § 1° - Nas Assembleias
Gerais, os acionistas deverão apresentar, preferencialmente com 48 (quaren-
ta e oito) horas de antecedência, para melhor organização da Companhia: (i)
um documento de identidade, caso o acionista seja pessoa física; (ii) os atos
societários pertinentes que comprovem a representação legal e documento de
identidade do representante, caso o acionista seja pessoa jurídica; (iii) compro-
vante da participação acionária na Companhia emitido pela instituição depositá-
ria com data máxima de 5 (cinco) dias anteriores à Assembleia Geral; e (iv) se
for o caso, procuração, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 126 da Lei
das S.A. § 2° - Sem prejuízo do disposto acima, o acionista que comparecer à
Assembleia Geral munido dos documentos referidos no parágrafo acima, até o
momento da abertura dos trabalhos, poderá participar e votar, ainda que tenha
deixado de apresentá-los previamente. § 3° - As atas das Assembleias Gerais
deverão (i) ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive
dissidências e protestos, contendo a transcrição das deliberações tomadas,
observado o disposto no artigo 130 da Lei das S.A.; e (ii) publicadas com
omissão das assinaturas dos acionistas. Administração da Companhia Artigo
12 - A administração da Companhia compete ao Conselho de Administração e à
Diretoria, que terão as atribuições conferidas por lei e por este Estatuto Social,
estando os Conselheiros e Diretores dispensados de oferecer garantia para o
exercício de suas funções. § 1° - A posse dos administradores e dos membros
do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, fica condicionada à assinatura de
termo de posse, que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória
referida no Artigo 36 abaixo. § 2° - A Assembleia Geral de Acionistas deverá
estabelecer a remuneração global dos administradores, cabendo ao Conselho
de Administração a sua distribuição. § 3° - Os cargos de Presidente do Conse-
lho de Administração e de Diretor-Presidente ou principal executivo da Compa-
nhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa. Conselho de Adminis-
tração Artigo 13 - O Conselho de Administração será composto por, no mínimo
3 (três) e, no máximo, 8 (oito) membros, e por até igual número de suplentes,
eleitos em assembleia geral ordinária para um mandato unificado de 2 (dois)
anos, até a segunda assembleia geral ordinária subsequente, sendo permitida
a reeleição, e destituíveis e substituíveis a qualquer tempo pela Assembleia
Geral. § 1° - O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente, o qual será
eleito anualmente pela maioria de votos dos conselheiros presentes na primeira
reunião do Conselho de Administração que ocorrer imediatamente após cada
assembleia geral ordinária, ou sempre que ocorrer renúncia ou vacância no
cargo, obrigatoriamente dentre os conselheiros com mandato vigente. § 2° -
Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte
por cento), o que for maior, deverão ser conselheiros independentes, devendo
a caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como conse-
lheiros independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger, sen-
do também considerados como independentes os conselheiros eleitos median-
te faculdade prevista pelo artigo 141, §§ 4º e 5º, da Lei das S.A., na hipótese
de haver acionista controlador. § 3° - Para fins deste Estatuto Social, o
enquadramento do conselheiro independente deve considerar sua relação: (a)
com a Companhia, seu acionista controlador direto ou indireto e seus adminis-
tradores; e (b) com as sociedades controladas, coligadas ou sob controle
comum. Não será considerado conselheiro independente aquele que: (i) for
acionista controlador direto ou indireto da Companhia; (ii) tiver seu exercício de
voto nas reuniões do conselho de administração vinculado por acordo de
acionistas que tenha por objeto matérias relacionadas à Companhia; (iii) for
cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, até segundo grau
do acionista controlador, de administrador da Companhia ou de administrador
do acionista controlador; e (iv) tiver sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado
ou diretor da Companhia ou do seu acionista controlador. § 4º - Para os fins da
verificação do enquadramento do conselheiro independente, as situações
descritas a seguir devem ser analisadas de modo a verificar se implicam perda
de independência do conselheiro independente em razão das características,
magnitude e extensão do relacionamento: (i) for afim até segundo grau do
acionista controlador, de administrador da Companhia ou de administrador do
acionista controlador; (ii) tiver sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou
diretor de sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum; (iii) se
tiver relações comerciais com a Companhia, o seu acionista controlador ou
sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum; (iv) se ocupar
cargo em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a compa-
nhia ou com o seu acionista controlador que tenha poder decisório na condu-
ção das atividades da referida sociedade ou entidade; (v) se receber outra
remuneração da Companhia, de seu acionista controlador, sociedades coliga-
das, controladas ou sob controle comum além daquela relativa à atuação como
membro do conselho de administração ou de comitês da Companhia, de seu
acionista controlador, de suas sociedades coligadas, controladas ou sob con-
trole comum, exceto proventos em dinheiro decorrentes de participação no
capital social da Companhia e benefícios advindos de planos de previdência
complementar. § 5° - Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido
no parágrafo acima, o resultado gerar um número fracionário, a Companhia
deve proceder ao arredondamento para o número inteiro imediatamente supe-
rior. § 6° - O Conselho de Administração será responsável por exercer as
funções normativas das atividades da Companhia, podendo avocar para seu
exame e deliberação qualquer assunto que não se compreenda na competên-
cia privativa e outros órgãos, bem como deliberar sobre os assuntos que lhe
forem submetidos pela Diretoria. Artigo 14 - No caso de ausência, o Presidente
do Conselho de Administração será substituído por qualquer outro conselheiro
por ele indicado, ou, em não havendo indicação, por escolha da maioria dos
demais membros do Conselho. § 1° - No caso de ausência de qualquer outro
membro do Conselho de Administração, o Conselheiro ausente deverá indicar,
mediante comunicação por escrito ao Presidente do Conselho de Administra-
ção, seu substituto dentre os demais membros titulares ou suplentes do Con-
selho para representá-lo na reunião à qual não puder estar presente. § 2° - No
caso previsto neste artigo, o Conselheiro que substituir o Conselheiro ausente
votará em seu nome e em nome do Conselheiro que estiver substituindo. Artigo
15 – No caso de vacância do cargo de Conselheiro, o substituto será eleito
pelos Conselheiros remanescentes, e servirá até a primeira Assembleia Geral,
que deliberará sobre a sua eleição, na forma prevista no art. 150 da Lei das
S.A. § 1° - No caso de vacância de cargo do Conselho de Administração que o
deixe com número de Conselheiros inferior ao mínimo estabelecido no Artigo 13
acima, será convocada Assembleia Geral para eleger os substitutos, sem
prejuízo da possibilidade de nomeação prévia pelos Conselheiros remanes-
centes. Artigo 16 - Além daquelas previstas na Lei das S.A. e neste Estatuto
Social, as seguintes matérias deverão ser objeto de deliberação em reunião do
Conselho de Administração: (i)fixação da orientação geral dos negócios e
aprovação do plano de negócios anual, que deverá conter o orçamento e o
detalhamento dos objetivos e estratégias de negócios para o período (“Plano
Anual”) da Companhia e de sociedades controladas pela Companhia; (ii)eleição
e destituição dos Diretores da Companhia e dos diretores de sociedades con-
troladas pela Companhia; (iii)fixação e alteração da remuneração individual dos
administradores, os benefícios indiretos e os demais incentivos dos Diretores,
observado o limite global de remuneração da administração estabelecido pela
Assembleia Geral; (iv)aprovação de planos de participação de lucros, bem
como estabelecimento de critérios para remuneração e políticas de benefícios
dos administradores e empregados da Companhia e de suas sociedades con-
troladas; (v)praticar quaisquer atos, incluindo a celebração de quaisquer acor-
dos ou contratos, que impliquem em obrigação de pagamento por parte da
Companhia, ou por parte de qualquer sociedade controlada pela Companhia,
em valor superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais), seja em ato único ou
em uma série de atos relacionados num período de 12 (doze) meses, que não
tenha sido objeto do Plano Anual ou orçamento anual do correspondente exer-
cício social; (vi)qualquer transação, endividamento ou que represente aumento
no nível do endividamento financeiro consolidado da Companhia ou de suas
sociedades controladas que exceda o endividamento total aprovado no Plano
Anual do correspondente exercício social em valor equivalente a R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais) ou a 3% (três por cento) do patrimônio
líquido da Companhia ou de sociedades operacionais controladas pela Compa-
nhia, respectivamente, o que for menor; ressalvada, no entanto, a contratação
de linhas de crédito de curto prazo nos termos e condições aprovados previ-
amente pelo Conselho quando da aprovação do Plano Anual; (vii)qualquer
investimento pela Companhia ou por sociedades controladas que exija valores
superiores a R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) de CAPEX, ainda que
estejam previstos no Plano Anual do correspondente exercício social;
(viii)celebração de contratos ou acordos de prestação de serviços para clien-
tes por parte da Companhia, ou de qualquer sociedade controlada pela Compa-
nhia, com prazo de vigência igual ou superior a 5 (cinco) anos, que não tenham
sido previstos no Plano Anual ou orçamento anual do exercício social corres-
pondente; (ix)a constituição de ônus sobre quaisquer ativos e a prestação de
qualquer tipo de garantia pela Companhia e/ou suas controladas; (x)aprovação
prévia para a celebração, alteração ou rescisão de contratos de Operações
entre Partes Relacionadas pela Companhia ou empresas operacionais contro-
ladas pela Companhia; (xi)aquisição ou alienação de participação em outras
sociedades; (xii)determinação do voto da Companhia em qualquer reunião ou
assembleia de qualquer sociedade na qual a Companhia detenha participação
direta; (xiii)deliberar sobre qualquer aumento do capital social da Companhia ou
emissão de ações ou de títulos conversíveis ou permutáveis por ações, dentro
do capital autorizado e a fixação do respectivo preço de emissão, nos termos
deste Estatuto Social; (xiv)deliberar sobre a emissão pública ou privada de
debêntures não conversíveis em ações, bem como outros títulos e valores
mobiliários não conversíveis em ações, incluindo notas promissórias;
(xv)escolha dos auditores independentes da Companhia e de suas empresas
controladas; (xvi)celebração, pela Companhia e suas empresas controladas
de qualquer acordo de associação, acordo deacionistas ou compromisso simi-
lar, que resulte no compartilhamento do poder de controle nas empresas con-

troladas, bem como alteração dos acordos porventura existentes, ou ainda
renúncia de direitos ou dispensa do cumprimento de quaisquer obrigações ali
previstas; (xvii)alienação de direitos de propriedade intelectual, tais como mar-
cas, nomes comerciais, patentes e desenhos industriais registrados e de
propriedade da Companhia ou de empresascontroladas; (xviii)criação de no-
vas sociedades controladas pela Companhia e realização de reorganizações
societárias (fusão, incorporação, cisão ou incorporação de ações) envolven-
do sociedades controladas pela Companhia; (xix)]aprovar as políticas, regi-
mentos e códigos da Companhia, em especial os obrigatórios nos termos das
normas editadas pela CVM, do Regulamento do Novo Mercado e da legislação
aplicável à Companhia; (xx)elaboração e divulgação de parecer fundamenta-
do, favorável ou contrário à aceitação de qualquer Oferta Pública de Aquisição
(“OPA”) que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, divulgado
em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da OPA, que deverá abordar, no
mínimo: (i) sobre a conveniência e oportunidade da OPA quanto ao interesse da
Companhia e do conjunto dos acionistas, inclusive em relação ao preço e aos
potenciais impactos para a liquidez das ações; (ii) quanto aos planos estraté-
gicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e (iii) a respeito de
alternativas à aceitação da OPA disponíveis no mercado; (xxi) aprovação do
orçamento do comitê de auditoria da Companhia, conforme aplicável e a cria-
ção de outros comitês eventuais, dentre comitês técnicos e/ou consultivos,
com a definição de seus objetivos e respectivas funções. Caberá ao Conselho
de Administração, ainda, estabelecer as normas aplicáveis aos comitês, inclu-
indo regras sobre a composição, o prazo, a remuneração e o funcionamento
dos comitês (xxii)aprovação das atribuições da área de auditoria, interna e
avaliar, ao menos uma vez ao ano, a sua estrutura e o seu orçamento para que
sejam considerados suficientes ao desempenho de suas
funções;(xxiii)aprovação de projetos de investimentos que estejam fora das
Atividades Principais da Companhia; (xxiv)aumentos de capital em controladas
que acarretem diminuição da participação da Companhia;(xxv)realização, pela
Companhia ou suas controladas, de alienação ou cessão seus ativos relevan-
tes, assim entendidos como ativos cujo valor exceda 20% (vinte por cento) do
ativo não circulante da sociedade em questão, em uma única operação ou em
uma série de operações, relacionadas ou não, no prazo de 12 (doze) meses;
(xxvi)celebração, pela Companhia e/ou suas controladas, de qualquer acordo
de associação, acordo de acionistas ou compromisso similar, que resulte no
compartilhamento do poder de controle nas controladas, bem como alteração
dos acordos porventura existentes, ou ainda renúncia de direitos ou dispensa
do cumprimento de quaisquer obrigações ali previstas; (xxvii) alienação de
participação societária das controladas; (xxviii)oneração de ações represen-
tativas do controle de controladas, salvo (i) para garantia de financiamentos
contratados junto ao BNDES ou a bancos comerciais na qualidade de
repassadores de recursos do BNDES e (ii) para garantia de financiamentos
com recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM);(xxix)aquisição de parti-
cipações societárias pela Companhia ou pelas controladas em sociedades que
não exerçam as Atividades Principais da Companhia; (xxx)reorganizações
societárias (fusão, incorporação, cisão ou incorporação de ações) envolven-
do as Controladas, exceto (i) operações exclusivamente internas, assim en-
tendidas como aquelas que envolvam exclusivamente (a) a Companhia ou uma
subsidiária integral da Companhia, de um lado; e (b) qualquer das subsidiárias
integrais da Companhia, de outro lado; (xxxi) aprovação de quaisquer atos
relacionados nos itens (a) a (d) abaixo, caso resultem num aumento da dívida
líquida ajustada de forma que esta supere o Limite de Endividamento:
(a)contratação de operações de endividamento da Companhia e/ou suas Con-
troladas; (b) aprovação ou alteração do orçamento anual da Companhia e/ou
suas Controladas; (c) aprovação de projetos de investimento não previstos no
orçamento anual, e (d) aquisição de participações societárias pela Companhia
ou pelas Controladas em sociedades que exerçam a mesma Atividade Principal
da Companhia. Serão consideradas, para fins de Limite de Endividamento,
tanto a dívida contraída para a aquisição, como as advindas da sociedade
adquirida, incluindo todos os financiamentos de longo prazo destinados a fi-
nanciar a construção ou a aquisição de estaleiros ou de embarcações, inclu-
indo sem limitação o Fundo da Marinha Mercante, bem como os empréstimos
ponte associados a tais financiamentos de longo prazo. Artigo 17 - As delibe-
rações do Conselho de Administração previstas neste Estatuto serão aprova-
das pela maioria de votos dos seus membros presentes na reunião. Artigo 18
- O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente a cada 2 (dois)
meses e extraordinariamente sempre que convocado na forma deste Estatuto
Social ou da lei. As reuniões serão realizadas na sede social, ou em outro local
se assim ficar decidido pelos membros do Conselho. § 1º - As reuniões do
Conselho de Administração serão convocadas por seu Presidente, ou seu
substituto, com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência à reunião, em primeira
convocação. § 2º - Quaisquer reuniões do Conselho de Administração serão
convocadas por seu Presidente, ou seu substituto, com no mínimo 2 (dois) dias
de antecedência à reunião, em segunda convocação. Qualquer Conselheiro
poderá convocar uma reunião do Conselho caso o seu Presidente não o faça
no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados de solicitação nesse sentido.
Observado as demais disposições deste artigo 18. § 3° - As reuniões do
Conselho de Administração deverão ser convocadas por meio de notificação
pessoal, via correio com aviso de recebimento ou via correio eletrônico (e-
mail), e tal convocação será considerada efetivada na data de seu recebimen-
to, se por correio, ou na data de seu envio, se por e-mail. § 4° - As convocações
para as reuniões do Conselho de Administração deverão sempre conter a
ordem do dia detalhada, informando as matérias que serão discutidas e delibe-
radas e, ainda, os documentos pertinentes aos assuntos objeto da ordem do
dia. Qualquer matéria que não esteja especificada na ordem do dia não poderá
ser levada à discussão, a menos que todos os membros do Conselho estejam
presentes à reunião e concordem com a inclusão de tal matéria na ordem do
dia, sendo vedada a inclusão de item genérico como, exemplificativamente,
“assuntos gerais de interesse da Companhia”. § 5° - As reuniões do Conselho
de Administração serão consideradas validamente instaladas se, (i) em primei-
ra convocação, contarem com a presença (inclusive remotamente) da maioria
de seus membros; ou (ii) em segunda convocação, contarem com a presença
(inclusive remotamente) de qualquer número de Conselheiros. O membro do
Conselho representado por outro Conselheiro será considerado presente à
reunião. § 6º As reuniões do Conselho serão presididas pelo Presidente do
Conselho, ou pelo conselheiro que este indicar, e o presidente da mesa indicará
um dos presentes (que não necessariamente precisa ser um Conselheiro)
para ocupar a função de secretário, sendo a mesa responsável por registrar
as discussões e deliberações ocorridas em atas, as quais serão lavradas na
forma sumária e deverão registrar fielmente a respectiva reunião. § 7° - As
reuniões do Conselho de Administração somente poderão ser realizadas nos
dias elegíveis para a realização das Assembleias Gerais da Companhia, nos
termos do § 3° do Artigo 9º, exceto em casos de comprovada necessidade e/
ou urgência. § 8° - Independentemente das formalidades acima mencionadas,
será considerada regular a reunião do Conselho de Administração à qual
comparecerem todos os Conselheiros em exercício. § 9° - As reuniões do
Conselho de Administração poderão ser realizadas por conferência telefônica,
vídeo conferência ou por qualquer outro meio de comunicação que permita a
identificação do membro e a comunicação simultânea com todas as demais
pessoas presentes à reunião. Os conselheiros que participarem de reunião na
forma acima prevista deverão ser considerados presentes à reunião para
todos os fins, sendo válida a assinatura da respectiva ata por fac-símile ou
outro meio eletrônico, devendo uma cópia ser arquivada na sede da Companhia
juntamente com o original assinado da ata. § 10 - Nas reuniões do Conselho de
Administração, qualquer conselheiro pode ser acompanhado por um assisten-
te com conhecimento técnico relacionado com as matérias constantes na
ordem do dia, sendo que tal assistente não terá direito de voto, mas poderá
participar da reunião e das discussões pertinentes a tais matérias. § 11 - Ao
término de cada reunião deverá ser lavrada uma ata, que deverá ser assinada
por todos os Conselheiros fisicamente presentes à reunião, e posteriormente
transcrita no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração da
Companhia. Os votos proferidos por Conselheiros que participarem remota-
mente da reunião do Conselho de Administração ou que tenham se manifesta-
do na forma do Artigo 14 deste Estatuto Social deverão igualmente constar no
Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração, devendo a cópia da
carta ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto do Conse-
lheiro, ser juntada ao Livro logo após a transcrição da ata. Diretoria Artigo 19 -
A Diretoria será composta por 2 (dois) a 7 (sete) Diretores, acionistas ou não,
residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração e por esse destituíveis
a qualquer tempo, sendo 1 (um) membro o Diretor Presidente e 1 (um) membro
o Diretor de Relações com Investidores e os demais Diretores sem designação
específica. § 1° - Nas ausências, as funções de qualquer um dos Diretores
serão exercidas por outro membro da Diretoria, escolhido pelo Diretor ausente
ou impedido. Em caso de vacância no cargo de Diretor, o substituto interino
será nomeado por qualquer um dos Diretores e assumirá a função até a
primeira reunião subsequente do Conselho de Administração que designará o
substituto pelo restante do prazo de mandato. § 2° - Os Diretores poderão
cumular funções e devem atender aos requisitos estabelecidos em lei e neste
Estatuto Social para o desempenho de suas funções. § 3° - Os Diretores serão
eleitos na primeira reunião realizada após a assembleia geral ordinária do ano
do término do mandato da Diretoria, sendo o prazo de mandato unificado de 3
(três) anos, até a primeira reunião do Conselho de Administração realizada
após a assembleia geral ordinária daquele respectivo ano, sendo admitida a
reeleição. § 4° - Findos os seus mandatos, poderão ser nomeados novos
Diretores por meio de deliberação aprovada pelo Conselho de Administração.
Os Diretores permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse
de seus sucessores. Artigo 20 - Compete à Diretoria a representação ativa e
passiva da Companhia e a prática de todos os atos necessários ou convenien-
tes à administração dos negócios sociais, inclusive aqueles previstos no plano
de negócios aprovado pelo Conselho de Administração, respeitados os limites
previstos em lei ou neste Estatuto Social. Artigo 21 - Entre suas atribuições,
cabe ao Diretor Presidente dirigir, coordenar e supervisionar as atividades dos
demais Diretores e supervisionar os trabalhos de assessoria legal. Artigo 22 -
Entre suas atribuições, cabe ao Diretor de Relações com Investidores coorde-
nar, administrar, dirigir e supervisionar o trabalho de relações com investidores
e mercado de capitais, bem como representar a Companhia perante acionistas,
investidores, analistas de mercado, a Comissão de Valores Mobiliários, as
Bolsas de Valores, o Banco Central do Brasil e os demais órgãos relacionados
às atividades desenvolvidas no mercado de capitais, no Brasil e no exterior.
Artigo 23 - Caso sejam eleitos Diretores sem designação específica, sem
prejuízo do direito do Conselho de Administração de se manifestar a respeito,
caberá ao Diretor Presidente definir as atribuições específicas dos Diretores
assim eleitos. Artigo 24 - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo
Diretor Presidente ou pela maioria de seus membros. As reuniões da Diretoria
poderão ser realizadas por conferência telefônica, vídeo conferência ou por
qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação e a comunica-
ção simultânea entre os Diretores e todas as demais pessoas presentes à
reunião. As convocações para as reuniões serão feitas mediante comunicado
escrito entregue com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, das quais
deverá constar a ordem do dia, a data, a hora e o local da reunião. Parágrafo
Único - A Diretoria se reúne validamente com a presença de pelo menos 2 (dois)
Diretores, sendo um deles sempre o Diretor Presidente, e delibera pelo voto da
maioria dos presentes, sendo atribuído ao Diretor Presidente o voto de qualida-
de no caso de empate na votação. Artigo 25 - A Companhia considerar-se-á
obrigada quando representada: (i) por 2 (dois) Diretores em conjunto; (ii) por 1
(um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com poderes especiais, devi-
damente constituído, para a prática de quaisquer atos em valor de até
R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) em uma única operação; (iii) por 1 (um)
só Diretor para a assinatura de termos de confidencialidade nos quais a Com-
panhia seja parte; (iv) por 1 (um) só Diretor ou 1 (um) procurador com poderes
especiais, devidamente constituído, para a prática dos seguintes atos: (a) de
representação da Companhia perante quaisquer órgãos públicos federais,
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estaduais e municipais, entidades de classes, nas Assembleias Gerais de
acionistas ou reuniões de sócios das sociedades nas quais a Companhia
participe, bem como nas Assembleias ou reuniões de entidades de direito
privado nas quais a Companhia participe como patrocinadora, membro funda-
dor ou simplesmente membro participante; (b) de endosso de cheques para
depósito em contas bancárias da Companhia, independentemente do valor; (c)
de representação da Companhia perante sindicatos ou Justiça do Trabalho;
para matérias de admissão, suspensão ou demissão de empregados; e para
acordos trabalhistas; e (d) para a prática de quaisquer atos em valor de até R$
200.000,00 (duzentos mil reais) em uma única operação. § 1º - As procura-
ções serão outorgadas em nome da Companhia por 2 (dois) Diretores em
conjunto, devendo especificar os poderes conferidos e salvo aquelas previs-
tas no Parágrafo Segundo deste Artigo, terão período de validade limitado a, no
máximo, 1 (um) ano. § 2º - As procurações para fins judiciais poderão ser
outorgadas por prazo indeterminado e aquelas outorgadas para fins de cum-
primento de cláusula contratual poderão ser outorgadas pelo prazo de validade
do contrato a que estiverem vinculadas. Conselho Fiscal Artigo 26 - A Compa-
nhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não-permanente, que somente
será instalado nos exercícios sociais em que for convocado mediante solicita-
ção dos Acionistas, conforme previsto em lei. § 1º - O Conselho Fiscal, quando
instalado, será composto por 3 (três) membros efetivos, e por igual número de
suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, sendo permitida a reeleição, com as
atribuições e prazos de mandato previstos em lei. § 2º - A remuneração dos
membros do Conselho Fiscal será estabelecida pela Assembleia Geral que os
eleger. § 3º - O Conselho Fiscal terá um Presidente, eleito pelos demais Conse-
lheiros Fiscais na primeira reunião após sua instalação. § 4º - Independente-
mente das formalidades previstas na Lei das S.A., será considerada regular
a reunião a que comparecerem todos os Conselheiros Fiscais. § 5º - Quando
instalado, o Conselho Fiscal se reunirá, nos termos da lei, sempre que neces-
sário e analisará, ao menos trimestralmente, as demonstrações financeiras. §
6º - Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no
respectivo livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos
Conselheiros Fiscais presentes. Exercício Social e Lucros Artigo 27 - O exer-
cício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que
deverão ser preparados o balanço e as demais demonstrações financeiras
com observância aos preceitos legais pertinentes. § 1° - Do lucro líquido apu-
rado no exercício, será deduzida a parcela de 5% (cinco por cento) para a
constituição de reserva legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do
capital social. § 2° - Os acionistas têm direito a um dividendo obrigatório corres-
pondente a 25% (vinte e cinco por cento) do respectivo lucro líquido, ajustado
de acordo com o Artigo 202 da Lei das S.A., a saber: (a) o decréscimo das
importâncias destinadas, no exercício, à constituição da reserva legal, confor-
me indicado no Parágrafo 1º acima, e de reservas para contingências; e (b) o
acréscimo das importâncias resultantes da reversão, no exercício, de reser-
vas para contingências, formadas nos exercícios anteriores. § 3° - O saldo
remanescente, após atendidas as disposições legais, terá a destinação deter-
minada pela Assembleia Geral, que poderá, por proposta da administração: (i)
deliberar reter parcela do lucro líquido prevista em orçamento de capital previ-
amente aprovado, nos termos do Artigo 196 da Lei das S.A.; (ii) destinar a
totalidade ou parcela do lucro remanescente às reservas estatutárias previs-
tas no presente Estatuto Social, nos termos do Artigo 194 da Lei das S.A.; ou
(iii) distribuir dividendos aos acionistas. Ainda, a Assembleia Geral poderá
atribuir aos administradores uma participação nos lucros, dentro dos limites
estabelecidos no artigo 152 da Lei das S.A. e neste Estatuto Social. § 4° - As
demonstrações financeiras elaboradas ao final de cada exercício social, deve-
rão refletir a situação financeira, os resultados e operações da Companhia
relativos ao exercício findo, e deverão ser auditadas por uma empresa de
auditores independentes, devidamente habilitada a funcionar no país. Artigo 28
- Respeitado o disposto no Artigo 27 deste Estatuto, adicionalmente às reser-
vas legalmente previstas, a Companhia terá as seguintes reservas de lucros:
(i) Reserva para Investimentos, cujos recursos serão destinados à realização
de investimentos relacionados ao objeto social da Companhia e à expansão de
suas atividades, formada com recursos equivalentes a até 50% (cinquenta por
cento) do lucro líquido da Companhia ajustado na forma do artigo 202 da Lei das
S.A. O saldo da conta de Reserva para Investimentos não poderá ultrapassar
50% (cinquenta por cento) do valor do capital social. (ii) Reserva de Capital de
Giro, cujos recursos serão destinados a suprir as necessidades de capital
operacional da Companhia, formada com recursos equivalentes a até 50%
(cinquenta por cento) do lucro líquido da Companhia ajustado na forma do
artigo 202 da Lei das S.A. O saldo da conta de Reserva de Capital de Giro não
poderá ultrapassar 50% (cinquenta por cento) do valor do capital social. Artigo
29 - Observadas as disposições legais pertinentes, a Companhia poderá pa-
gar juros sobre o capital próprio, imputando-os ao dividendo obrigatório. Artigo
30 - O Conselho de Administração poderá declarar e pagar, a qualquer tempo
durante o exercício social, dividendos intermediários à conta de reservas de
lucros e de lucros acumulados existentes nos exercícios sociais precedentes,
que deverão ser imputados ao dividendo obrigatório referente àquele exercí-
cio. Artigo 31 - Observados os requisitos e limites legais, o Conselho de Admi-
nistração poderá, ao final de cada trimestre ou semestre, com base em balan-
ço intermediário específico, declarar e pagar dividendos periódicos a partir dos
resultados verificados no trimestre ou semestre em questão, que deverão ser
imputados ao dividendo obrigatório referente àquele exercício. Artigo 32 - Os
dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3 (três)
anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista,
e reverterão em favor da Companhia. Dissolução e Liquidação Artigo 33 - A
Companhia será dissolvida e liquidada nos casos previstos em lei, sendo a
Assembleia Geral o órgão competente para determinar o modo de liquidação e
indicar o liquidante, observada as competências do Conselho Fiscal neste
cenário, caso este esteja em funcionamento conforme solicitação dos acionis-
tas que perfaçam o quórum estabelecido em lei ou na regulamentação aplicá-
vel. Juízo Arbitral Artigo 34 - A Companhia, seus acionistas, Administradores e
os membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, obrigam-se a resolver,
por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma
do seu regulamento, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir
entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas,
administradores, e membros do conselho fiscal, em especial, decorrentes das

disposições contidas na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme
alterada, na Lei das S.A., neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo
Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem
como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais
em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos
demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.
Acordos de Acionistas Artigo 35 - A Companhia deverá observar, quando
aplicável, os termos e condições de todo e qualquer acordo de acionistas
arquivado em sua sede, nos termos do artigo 118 da Lei das S.A., sendo
ineficazes em relação à Companhia e aos acionistas quaisquer deliberações
da assembleia geral, do conselho de administração e da diretoria que contrari-
arem o disposto em tais acordos. § 1° - O presidente da assembleia geral e o
presidente da reunião do conselho de administração não computarão qualquer
voto proferido com infração a acordos de acionistas arquivados na sede
social. § 2° - Não deverá ser registrada nos livros sociais, sendo nula e ineficaz
em relação à Companhia, aos acionistas e a terceiros, a alienação ou oneração
de ações em violação ao disposto em acordos de acionistas arquivados na
sede social. Alienação de Controle, Cancelamento de Registro e Saída do Novo
Mercado Artigo 36 - A alienação direta ou indireta de controle da Companhia,
tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessi-
vas, deverá ser contratada sob a condição de que o adquirente do controle se
obrigue a realizar oferta pública de aquisição de ações (OPA) tendo por objeto
as ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas,
observando as condições e os prazos previstos na legislação e na regulamen-
tação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar
tratamento igualitário àquele dado ao alienante. § 1° - Em caso de alienação
indireta do controle, o adquirente deve divulgar o valor atribuído à Companhia
para os efeitos de determinação do preço da OPA, bem como divulgar a de-
monstração justificada desse valor. § 2° - Para os fins deste Artigo, entende-se
por “controle” e seus termos correlatos o poder efetivamente utilizado por
acionista de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos
da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, independente-
mente da participação acionária detida. Artigo 37 - Sem prejuízo do disposto no
Regulamento do Novo Mercado, a saída voluntária do Novo Mercado deverá
ser precedida de oferta pública de aquisição de ações que observe os proce-
dimentos previstos na regulamentação editada pela CVM sobre ofertas públi-
cas de aquisição de ações para cancelamento de registro de companhia
aberta e os seguintes requisitos: (i) o preço ofertado deve ser justo, sendo
possível, o pedido de nova avaliação da Companhia na forma estabelecida na
Lei das S.A.; (ii) acionistas titulares de mais de 1/3 das ações em circulação
deverão aceitar a oferta pública de aquisição de ações ou concordar expres-
samente com a saída do referido segmento sem a efetivação de alienação das
ações. Parágrafo único. A saída voluntária do Novo Mercado pode ocorrer
independentemente da realização de oferta pública mencionada neste artigo,
na hipótese de dispensa aprovada em Assembleia Geral, nos termos do Regu-
lamento do Novo Mercado. OPA por Atingimento de Participação Relevante
Artigo 38 - Qualquer Pessoa que venha a adquirir ou se torne titular, por
qualquer motivo, de ações de emissão da Companhia, ou de outros direitos,
inclusive usufruto ou fideicomisso, sobre ações de emissão da Companhia em
quantidade igual ou superior a 20% (vinte por cento) do seu capital social
(“Pessoa Relevante”) deverá efetivar uma oferta pública de aquisição de ações
específica para a hipótese prevista neste artigo para aquisição da totalidade
das ações de emissão da Companhia, observando-se o disposto na regula-
mentação aplicável da CVM, os regulamentos da B3 e os termos deste artigo.
A Pessoa Relevante deverá realizar a referida oferta pública de aquisição de
ações no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data de aquisição ou do
evento que resultou na titularidade de ações ou direitos em quantidade igual ou
superior a 20% (vinte por cento) do capital social da Companhia. A palavra
“Pessoa” aqui utilizada deverá ser interpretada de acordo com a seguinte
definição: qualquer pessoa, incluindo, sem limitação, qualquer pessoa natural
ou jurídica, fundo de investimento, condomínio, carteira de títulos, universalida-
de de direitos, ou outra forma de organização, residente, com domicílio ou com
sede no Brasil ou no exterior, ou Grupo de Acionistas. Por sua vez, “Grupo de
Acionistas” significa o grupo de pessoas: (i) vinculadas por contratos ou
acordos de voto de qualquer natureza, seja diretamente ou por meio de socie-
dades controladas, controladoras ou sob controle comum; ou (ii) entre as quais
haja relação de controle; ou (iii) sob controle comum. § 1º - A oferta pública de
aquisição de ações deverá ser (i) dirigida indistintamente a todos os acionistas
da Companhia, (ii) efetivada em leilão a ser realizado na B3, (iii) lançada pelo
preço determinado de acordo com o previsto no parágrafo 2º deste artigo, e
(iv) paga à vista, em moeda corrente nacional, contra a aquisição na oferta
pública de aquisição de ações de emissão da Companhia. § 2º - O preço de
aquisição na oferta pública de aquisição de ações de cada ação de emissão da
Companhia não poderá ser inferior ao maior valor entre (i) 120% (cento e vinte
por cento) do valor econômico apurado em laudo de avaliação, observado o
§9º abaixo; (ii) 120% (cento e vinte por cento) do preço de emissão das ações
em qualquer aumento de capital realizado mediante distribuição pública ocorri-
do no período de 24 (vinte e quatro) meses que anteceder a data em que se
tornar obrigatória a realização da oferta pública de aquisição de ações nos
termos deste artigo, devidamente atualizado pelo IPCA – Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE, até o momento do paga-
mento; (iii) 120% (cento e vinte por cento) da cotação unitária média das ações
de emissão da Companhia, durante o período de 90 (noventa) dias anterior à
realização da oferta pública de aquisição de ações, ponderada pelo volume de
negociação, na bolsa de valores em que houver o maior volume de negocia-
ções das ações de emissão da Companhia; e (iv) 120% (cento e vinte por
cento) do maior valor pago, a qualquer tempo, pela Pessoa Relevante por
ações ou lote de ações da Companhia em qualquer tipo de negociação. Caso a
regulamentação da CVM aplicável à oferta pública de aquisição de ações
prevista neste caso determine a adoção de um critério de cálculo para a
fixação do preço de aquisição de cada ação da Companhia na oferta pública de
aquisição de ações que resulte em preço de aquisição superior, deverá preva-
lecer na efetivação da oferta pública de aquisição de ações prevista aquele
preço de aquisição calculado nos termos da regulamentação da CVM. § 3º - A
realização da oferta pública de aquisição de ações mencionada no caput deste
artigo não excluirá a possibilidade de outro acionista da Companhia, ou, se for
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o caso, a própria Companhia, formular uma oferta pública de aquisição de
ações concorrente, nos termos da regulamentação aplicável. § 4º - A Pessoa
Relevante deverá atender eventuais solicitações ou exigências da CVM relati-
vas à oferta pública de aquisição de ações dentro dos prazos prescritos na
regulamentação aplicável. § 5º - Na hipótese da Pessoa Relevante não cumprir
com as obrigações impostas por este artigo, inclusive no que concerne ao
atendimento dos prazos máximos (i) para a realização da oferta pública de
aquisição de ações; ou (ii) para atendimento das eventuais solicitações ou
exigências da CVM, o Conselho de Administração da Companhia convocará
Assembleia Geral Extraordinária, na qual a Pessoa Relevante não poderá
votar, para deliberar sobre a suspensão do exercício dos direitos da Pessoa
Relevante que não cumpriu com qualquer obrigação imposta por este artigo,
conforme disposto no Artigo 120 da Lei das Sociedades por Ações, sem
prejuízo da responsabilidade da Pessoa Relevante por perdas e danos causa-
dos aos demais acionistas em decorrência do descumprimento das obriga-
ções impostas por este artigo. § 6º - O disposto neste artigo não se aplica na
hipótese de uma Pessoa se tornar titular de ações de emissão da Companhia
em quantidade igual ou superior a 20% (vinte por cento) do total das ações de
sua emissão em decorrência (i) de sucessão legal, sob a condição de que a
Pessoa aliene o excesso de ações em até 30 (trinta) dias contados do evento
relevante; (ii) da incorporação de uma outra sociedade pela Companhia, (iii) da
incorporação de ações de uma outra sociedade pela Companhia, ou (iv) da
subscrição de ações da Companhia, realizada em uma única emissão primária,
que tenha sido aprovada em Assembleia Geral de acionistas da Companhia,
convocada pelo seu Conselho de Administração, e cuja proposta de aumento
de capital tenha determinado a fixação do preço de emissão das ações com
base em valor econômico obtido a partir de um laudo de avaliação econômico-
financeira da Companhia realizada por empresa especializada com experiên-
cia comprovada em avaliação de companhias abertas. Ainda, o disposto neste
artigo não se aplica: (i) a fundos de investimento geridos pelo Pátria Investimen-
tos Ltda. ou por outras gestoras sob controle comum; (ii) a fundos de investi-
mento geridos pela Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda. ou por outras
gestoras sob controle comum; e (iii) ao BNDES Participações S.A. - BNDESPar.
§ 7º - Para fins do cálculo do percentual de 20% (vinte por cento) do capital total
descrito no caput deste artigo, não serão computados os acréscimos
involuntários de participação acionária resultantes de cancelamento de ações
em tesouraria, resgate de ações ou de redução do capital social da Companhia
com o cancelamento de ações. § 8º - A Assembleia Geral poderá dispensar a
Pessoa Relevante da obrigação de efetivar a oferta pública de aquisição de
ações prevista neste artigo mediante aprovação pela maioria dos votos dos
acionistas presentes, sendo que referida assembleia somente será instalada,
em primeira convocação, com a presença de acionistas representando no
mínimo, 1/4 (um quarto) do capital social com direito de voto, e em segunda
convocação instalar-se-á com qualquer número de acionistas presentes. § 9º
- O laudo de avaliação de que trata o parágrafo 2º acima deverá ser elaborado
por instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada e inde-
pendente quanto ao poder de decisão da Companhia, seus administradores e
controladores, devendo o laudo também satisfazer os requisitos do parágrafo
1º do Artigo 8º da Lei das Sociedades por Ações e conter a responsabilidade
prevista no parágrafo 6º do mesmo artigo da lei. A escolha da instituição ou
empresa especializada responsável pela determinação do valor econômico da
Companhia, bem como a definição da metodologia a ser adotada (que deverá
ser, de forma isolada ou combinada, de patrimônio líquido contábil, de patrimônio
líquido avaliado a preço de mercado, de fluxo de caixa descontado, de compa-
ração por múltiplos, de cotação das ações no mercado de valores mobiliários
ou baseada em outro critério aceito pela CVM) é de competência privativa do
Conselho de Administração. Os custos de elaboração do laudo de avaliação
deverão ser assumidos integralmente pela Pessoa Relevante. § 10º - As dispo-
sições previstas neste artigo terão prazo de vigência de 5 (cinco) anos conta-
dos da data da Assembleia Geral de acionistas da Companhia que as aprovar.
DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 39 - Os casos omissos neste Estatuto Social
serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que
preceitua a Lei das S.A e o Regulamento do Novo Mercado. Artigo 40 - Obser-
vado o disposto no artigo 45 da Lei das S.A, o valor do reembolso a ser pago
aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial constante do último
balanço aprovado pela Assembleia Geral. Artigo 41 - As alterações ao presen-
te Estatuto Social conforme aprovadas pelos acionistas da Companhia nas
assembleias gerais realizada em 03 de agosto de 2020 e [10] de setembro de
2020 terão sua eficácia condicionada à disponibilização do anúncio de início da
oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia. Artigo 42 – Para
os fins deste Estatuto Social, as expressões abaixo terão as seguintes
definições: b(i)“Atividades Principais” significa as atividades de (i) cons-
trução, manutenção afretamento de embarcações de apoio marítimo à
indústria de óleo e gás; (ii) prestação de serviços utilizando tais embarca-
ções ou relacionados ao afretamento de tais embarcações; e (iii) desen-
volvimento e operação de bases de apoio à indústria de óleo e gás;
(ii)“Limite de Endividamento&quot; será o valor equivalente a 20% (vinte
por cento) do patrimônio líquido da Companhia, apurado trimestralmente;
(iii) “Operações entre Partes Relacionadas” tem seusignificado determi-
nado pelo Pronunciamento Técnico CPC 05 (R1), emitido pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis e aprovado pela CVM por meio da Delibera-
ção nº 642 da CVM, de 07 de outubro de 2010, conforme alterada; e (iv)
“Plano de Incentivo de Longo Prazo” significa qualquer plano de opção de
compra de Ações ou ações de emissão ou quotas representativas do
capital social de qualquer sociedade detida ou incorporada pela Compa-
nhia, plano deincentivo de longo prazo, contrato de investimento, ação
virtual (phantom stock) ou qualquer outro plano de incentivo aos executi-
vos da Companhia ou de qualquer sociedade detida ou incorporada pela
Companhia, vigente na data deste Estatuto Social ou que venha, após a
presente data, a ser concedido pela Companhia e/ou qualquer de suas
respectivas Controladas aos seus empregados e/ou administradores, nos
termos deste Estatuto Social, que outorgue aos beneficiários o direito ou
opção à subscrição de ações ou vincule parcela da remuneração de tais
empregados e/ou administradores da Companhia ou de qualquer socieda-
de detida ou incorporada pela Companhia substancialmente ao valor e/ou
valorização das ações.

ESCOLHA O PAPEL

LOVE
PAPER

www.twosides.org.brwww.lovepaper.org.br

Embalagens de papel, papelcartão e 
papelão protegem as mercadorias,

reduzem o desperdício e são 
recicláveis. No Brasil, 68% do papel 

utilizado em 2019 foi reciclado.
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Two Sides é uma organização global, sem fins lucrativos, criada na 
Europa em 2008 por membros das indústrias de base florestal, celulose, 
papel, cartão e comunicação impressa. Two Sides, a mais importante 
iniciativa do setor, promove a produção e o uso conscientes do papel, 
da impressão e das embalagens de papel, bem como esclarece 
equívocos comuns sobre os impactos ambientais da utilização desses 
recursos. Papel, papelcartão e papelão são provenientes de florestas 
cultivadas e gerenciadas de forma sustentável. Além disso, são 
recicláveis e biodegradáveis.

A campanha LOVE PAPER é uma criação original de Two Sides. 
Acesse lovepaper.org.br e saiba mais.
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Assine o Monitor Mercantil

Problema na Bolsa de Tóquio; 
sorte é que foi no feriado

Os administradores da bolsa nipônica explicaram que o 
problema foi no hardware, quando um dispositivo de back 
não funcionou, interrompendo a distribuição da informa-
ção de mercado, o que levou à suspensão da atividade da 
bolsa de Tóquio. O mesmo problema afetou igualmente 
outras bolsas japonesas de menor dimensão, como as de 
Nagoya, Fukuoka and Sapporo – que partilham o mesmo 
sistema de negociação que a Bolsa de Tóquio.

A suspensão durante um dia inteiro constitui um grande 
revés para uma bolsa que está avaliada em cerca de US$ 6 
trilhões e que é das maiores do mundo – a seguir aos EUA 
e à China continental – refere a CNN Business, citando as 
estatísticas compiladas pela Federação Mundial das Bol-
sas. A Bolsa de Tóquio providencia a substituição do eq-
uipamento, de modo a “assegurar a normal negociação a a 
partir de amanhã, 2 de outubro.

O problema só não foi maior porque diversos países 
asiáticos estão celebrando feriados, nomeadamente a Chi-
na continental, Hong Kong e Coreia do Sul. Na China, os 
mercados continuarão fechados durante alguns dias para 
assinalar a pausa da Golden Week.

De graça, destrói a floresta. Ninguém quer ver
Oferta global de ações da Natura pode somar R$ 6,207 

bilhões. A oferta inclui uma emissão pública de distri-
buição primária com esforços restritos das ações no Brasil 
e uma oferta pública primária no exterior, sob a forma de 
ADSs. O objetivo da operação é acelerar o crescimento 
nos próximos três anos e otimizar a estrutura de capital, 
acelerando a desalavancagem. Sobre os planos de cresci-
mento, a empresa destacou a integração e a recuperação 
da Avon, a digitalização dos negócios e oportunidades de 
expansão geográfica. A empresa vai emitir 121.400.000 
ações ordinárias que serão precificadas em 8 de outubro. A 
operação é coordenada pelo Banco Morgan Stanley, pelo 
Bank of America Merrill Lynch, Banco Bradesco BBI, 
Citigroup Global Markets Brasil e Banco Itaú BBA. Além 
disso, a Natura disse que deixará de divulgar projeções fi-
nanceiras, devido à necessidade de adequar sua política de 
divulgação aos procedimentos da oferta pública de ações.

Até a S&P faz o IRB subir
As ações do IRB tiveram alta moderada no pregão da 

quarta-feira, pois chegou a vez da S&P fazer seu rodízio 
para fazer as ações da companhia de resseguros. Como 
tem pouco pra falar, a alta foi pequena. Alguns analistas já 
especulam que está terminando a lista das casas de análise 
que querem a alta do IRB.

Energisa conclui emissão de debêntures
A Energisa concluiu a distribuição de debêntures sim-

ples que somou R$ 1,244 bilhão. Outra série que não mo-
tiva os investidores, como as debêntures do IRB.
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TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Fechada

CNPJ/MF 02.600.854/0001-34 - NIRE 33.300.260.528
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2020
DATA, HORA E LOCAL: 29 de julho de 2020, às 15h15. Devido à importância e à 
urgência dos assuntos constantes da Ordem do Dia, a reunião foi realizada de forma 
virtual, conforme previsto no Artigo 17 do Estatuto Social da TIM Brasil Serviços 
e Participações S.A. (“Companhia”). PRESENÇAS: Reuniu-se o Conselho 
de Administração da Companhia com a participação dos Srs. Pietro Labriola, 
Biagio Murciano, Lorenzo Canu, e da Sra. Sabrina Di Bartolomeo. Participou, 
ainda, da presente reunião, o Sr. Jaques Horn, Diretor e Secretário. MESA:  
Sr. Pietro Labriola – Presidente; e Sr. Jaques Horn – Secretário. ORDEM DO DIA: 
(1) Tomar conhecimento sobre o Relatório Financeiro Trimestral (“ITRs”) relativo ao 
2º trimestre de 2020, encerrado em 30 de junho de 2020. DELIBERAÇÕES: Após 
a análise do material disponibilizado e arquivado na sede da Companhia, e com 
base nos esclarecimentos prestados e nas discussões sobre a matéria constante 
da Ordem do Dia, os Senhores Conselheiros, por unanimidade dos presentes 
e com a abstenção dos legalmente impedidos, registraram suas manifestações 
e deliberações da seguinte forma: (1) Tomaram conhecimento do Relatório 
Financeiro Trimestral (“ITRs”) da Companhia, relativo ao 2º trimestre de 2020, 
encerrado em 30 de junho de 2020, conforme as informações fornecidas pela 
administração da Companhia e pelos auditores independentes da Companhia, 
Ernst & Young Auditores Independentes S/S. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta 
ata na forma de sumário que, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, 
aprovada e assinada por todos os Conselheiros participantes. Certifico que a 
presente ata é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro 
(RJ), 29 de julho de 2020. JAQUES HORN - Secretário da Mesa. JUCERJA  
nº 3941979, em 29/09/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019/2020 COM PREVISÃO DE
GASTOS PARA 2021 E DELIBERAÇÕES PARA RENOVAÇÃO DA
DIRETORIA VIA ELEIÇÃO SINDICAL PARA O TRIÊNIO 2020/2023

O Presidente do Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores
e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Município de Teresópolis, RJ
- SINDIPROVENTER, CNPJ nº 14.856.063/0001-59, Certidão Sindical nº
46666.000421/2012-50 com sede na Av Lúcio Meira nº 330 Sala 105,
Teresópolis – RJ, Várzea, CEP 25953-001, CONVOCA todos seus
associados da ativa e aposentados em pleno gozo dos seus direitos
sindicais, para comparecer em Assembleia Geral Ordinária na sede deste
sindicato no dia 16 de outubro de 2020 com primeira chamada as 08:00hs,
segunda chamada as 09:00hs e terceira e última chamada as 10:00hs para
deliberar e votar a seguinte pauta: (1) prestação de contas do exercício de
2019/2020 com previsão dos gastos para o período de 2021; (2) candidatura
em vaga aberta na CHAPA 01 SITUAÇÃO para reeleição e; (3) prazo para
registro de novas chapas para concorrer a mandato sindical desde que
cumpridas as exigências legais e estatutárias. Será obrigatório o uso de
máscaras de proteção e álcool gel 70º enquanto durar a assembleia.
Teresópolis, 02 de outubro de 2020.

Luiz Cláudio Pereira – CPF 794.530.407-97 - Diretor Presidente.

Terceira VARA cível  regional de Madureira
EDITAL DE CITAÇÃO

Com o prazo de vinte dias
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Mauricio Chaves de Souza Lima - Juiz
Titular do Cartório da 3ª Vara Cível da Regional de Madureira, RJ,
FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por
este Juízo, que funciona a Av. Ernani Cardoso, 152 - Cascadura -
Rio de Janeiro - RJ e-mail: mad03vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos
da Classe/Assunto Despejo por Falta de Pagamento Cumulado
Com Cobrança - Locação de Imóvel - Inadimplemento, de nº
0028715-14.2009.8.19.0202 (2009.202.028926-6), movida por
ESPOLIO DE BERNARDINO MARTINEZ ROZAS representado por
sua inventariante MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO MARTINEZ
em face de ESPÓLIO DE JOSÉ FRANCISCO LIMA e outros,
objetivando a rescisão do contrato de locação do imóvel objeto do
presente feito, localizado na Rua Marquês de Queluz nº 16, frente
- Irajá, Rio de Janeiro/RJ, e a consequente decretação do despejo
dos réus, devido ao atraso no pagamento dos aluguéis e demais
encargos locatícios. Assim, pelo presente edital CITA os
HERDEIROS E/OU LEGATÁRIOS DO réu JOSÉ FRANCISCO LIMA
OU EVENTUAL REPRESENTANTE DE SEU ESPÓLIO, que se
encontram em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de
quinze dias oferecerem contestação ao pedido inicial, querendo,
ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros
os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não ofereçam contestação,
e de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial
(Art. 257, IV, CPC). Ficam cientes e intimados eventuais terceiros
interessados. Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro, seis de dezembro de dois mil e dezenove. Eu, ___
Monica Chagas - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/29891,
digitei. E eu, ___Joalsemar dos Reis Araujo - Subst. do Resp. pelo
Expediente - Matr. 01/28989, o subscrevo


      





 
     
          
      
     



 

 

Aumento da margem de consignado 
surpreende mercado de crédito

A Medida Provisória que 
amplia de 30% para 35% a 
margem de crédito consig-
nado para os segurados do 
INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social) foi assinada 
pelo presidente Jair Bolso-
naro, na noite desta quarta-
feira (30). A expectativa do 
mercado financeiro é pela 
publicação, nos próximos 
dias, da MP.

Yasmin Melo, presiden-
te do Instituto Nacional do 
Agente Financeiro (Inaf) e 
uma das principais articula-
doras do movimento realiza-
do em todo o Brasil para o 
aumento da margem, diz que 
“a ampliação da margem de 
crédito chega para ajudar 

muitas famílias que estão 
enfrentando dificuldades fi-
nanceiras. Agora só estamos 
aguardando a publicação no 
Diário Oficial”.

A briga pelo aumento da 
margem de crédito para os 
aposentados e pensionistas 
do INSS já dura mais de seis 
meses e a notícia da assina-
tura da Medida Provisória 
representa uma grande con-
quista. Para o Inaf, a mudan-
ça significa um grande alívio 
para os segurados. Com a 
Medida Provisória em vi-
gor, na prática os segurados 
poderão comprometer até 
40% de seus ganhos com o 
empréstimo já que eles tam-
bém têm direito a um cartão 

de crédito consignado com 
margem de até 5%.

Yasmin afirma que a me-
dida é positiva porque au-
menta a oferta de crédito em 
um momento em que mui-
tos brasileiros necessitam 
de ajuda financeira. Yasmin 
lembra que com a pande-
mia muitos aposentados e 
pensionistas tornaram-se os 
responsáveis pelo sustento 
das famílias. E muitos destes 
segurados passaram a buscar 
crédito pessoal, que têm ta-
xas de juros mais altas, por-
que já estavam sem limite de 
crédito consignado.

O Inaf realizou um estudo 
e apresentou uma proposta 
para o aumento da margem 

do consignado. A ideia foi 
contemplada em um proje-
to de lei que chegou a ser 
aprovado na Câmara dos 
Deputados. Mas no Senado 
a proposta não passou e des-
de então o setor se mobiliza 
para mudar a situação.

Yasmim reforça que a 
briga do setor é que a MP 
se torne lei para que os apo-
sentados e pensionistas con-
tinuem tendo acesso a um 
limite maior de crédito mais 
barato. A classe também quer 
ampliar a regra para funcio-
nários públicos. O emprésti-
mo consignado tem taxas de 
juros mais baixas que as de 
outras modalidades de crédi-
to, como o cheque especial.

Ford tenta recuperar prestígio com novo CEO
A Ford Motor Company 

está sob o comando de um 
novo presidente-executivo, 
o norte-americano Jim Far-
ley. O CEO prometeu nesta 
quinta-feira agir com urgên-
cia para recuperar os negó-
cios da companhia, o que 
inclui também a atuação da 
fabricante no Brasil. 

Os números mostram o 
impacto negativo nos negó-
cios da Ford de forma glo-
bal. A fabricante apresentou 
no primeiro trimestre deste 
ano um prejuízo de US$ 2 
bilhões (perda de US$ 0,50 
por ação), revertendo o lucro 
de US$ 1,1 bilhão (US$ 0,29 

por ação) visto no mesmo 
período de 2019. A empresa 
atribuiu a queda a pandemia 
do coronavírus.

No período, a receita lí-
quida recuou 14,9%, para 
US$ 34,3 bilhões, abaixo 
dos US$ 34,7 bilhões esti-
mados pelos analistas, com 
o faturamento da divisão de 
automóveis recuando 16%, a 
US$ 31,3 bilhões. A divisão 
financeira registrou recuo de 
4,2%, para US$ 3 bilhões.

Todas as regiões apresen-
taram recuo nas vendas de 
veículos. As operações na 
América do Norte venderam 
cerca de 619 mil veículos no 

período, queda de 18%, re-
sultando em uma contração 
de 14% da receita, a US$ 22 
bilhões. Na América do Sul, 
as unidades vendidas recua-
ram 13%, a 59 mil unidades, 
e a receita caiu 21%, para 
US$ 700 milhões.

Na segunda-feira desta 
semana, a subsidiária brasi-
leira da montadora anunciou 
um Programa de Demissão 
Voluntária (PDV) na fábrica 
localizada na cidade de Ca-
maçari, que fica na região 
metropolitana de Salvador. A 
empresa diz que o objetivo é 
ajustar os níveis de produção 
à desaceleração do mercado, 

causada pela pandemia da 
Covid-19. Conforme a Reu-
ters, Farley, em seu primei-
ro dia como 11º presidente-
executivo da Ford, Farley 
também anunciou uma re-
estruturação no quadro de 
executivos que incluiu a 
nomeação de um novo vice-
presidente financeiro.

A promessa de aceleração 
da recuperação da empresa 
não é nova e vem em um mo-
mento em que o grupo está 
promovendo uma reestrutu-
ração de US$ 11 bilhões, que 
incluiu o fechamento recente 
de fábrica em São Bernardo 
do Campo (SP).

Ajuda para desenvolver habilidades digitais do futuro
A Microsoft e o LinkedIn 

anunciaram nesta quinta-feira 
uma parceria na qual 96 cur-
sos de capacitação em portu-
guês serão disponibilizados 
gratuitamente. A iniciativa 
faz parte de uma ação global 
dessas empresas, divulgado 
em junho deste ano, que visa 
levar a 25 milhões de pessoas 
em todo o mundo as habilida-
des técnicas e soft skills ne-
cessárias para se preparar para 
o mercado de trabalho pós-
pandemia. Até o momento, 
aproximadamente 10 milhões 
de pessoas já estão usando o 

recurso disponibilizado, até 
então, em inglês, francês, es-
panhol e alemão, informaram 
as empresas.

Os cursos em português, 
iniciados nesta quinta-feira, 
poderão ser acessados até o 
final de março de 2021. A in-
tenção da iniciativa é ajudar 
na reciclagem de profissionais 
que estão à procura de novas 
oportunidades de emprego e 
prepará-los para as profissões 
do futuro e o novo momento 
em que se encontra o mercado 
de trabalho no país.

“No Brasil, serão nove ro-

tas de aprendizagem, com 96 
cursos, desenvolvidos com 
base em análise de dados do 
LinkedIn para trazer conteú-
dos com foco nas profissões 
mais demandadas e habilida-
des desejadas atualmente”. 
Entre os cursos propostos 
estão: Trabalho remoto: co-
laboração, foco e produtivi-
dade, Torne-se um gestor de 
projetos e Torne-se um Cien-
tista de Dados.

Inscrição

Esta é uma iniciati-

va tecnológica integrada 
que reúne dados sobre 
trabalhos e habilidades 
do LinkedIn Economic 
Graph, além de fornecer 
acesso gratuito ao conte-
údo do Microsoft Learn, 
combinando-os com as 
certificações Microsoft e 
ferramentas de busca de 
emprego no LinkedIn.  Os 
cursos gratuitos em portu-
guês poderão ser acessa-
dos no link: https://news.
microsoft.com/pt-br/cur-
sos-gratuitos-do-linkedin.

Sencinet inicia operações no Brasil e em mais 10 países
A operação na América 

Latina da British Telecom 
(BT) começou nesta quinta-
feira (1) como uma empresa 
independente de telecomuni-
cações e serviços na nuvem, 
rebatizada de Sencinet. O 
CIH Group, uma empresa 
de private equity global com 
sede em Washington D.C. e 
Cingapura, adquiriu este ano 
as operações domésticas da 
América Latina da BT. 

Enquanto operam de 
forma independente, BT 
e Sencinet permanecerão 

parceiras comerciais. Nes-
ta configuração, a BT será 
um cliente estratégico e um 
fornecedor da Sencinet. O 
CEO da Sencinet, Alex In-
gles, diz que a empresa pre-
tende se tornar a melhor e 
mais segura integradora de 
rede definida por software 
no continente, operando de 
forma totalmente integrada 
com clientes e fornecedores, 
com visibilidade completa e 
automação total da jornada 
do cliente.

“Estamos muito entusias-

mados com a reentrada no 
setor de telecomunicações 
global com a aquisição deste 
promissor negócio, a Senci-
net. Temos uma experiência 
considerável na região e no 
setor, e estamos ansiosos 
para fazer o negócio crescer 
e fornecer o mais alto nível 
de serviço a todos os clien-
tes da região. O negócio 
adquirido se encaixa muito 
bem com nossa estratégia e 
portfólio global existente”, 
disse George Kappaz, presi-
dente da CIH.

A Sencinet inicia suas 
operações com 500 funcio-
nários distribuídos em 16 
países e uma empresa que 
entregou receita de US$ 150 
milhões para BT no ano fis-
cal 2018/19. A nova empresa 
conecta mais de 25.000 lo-
calidades na Argentina, Bra-
sil, Ilhas Virgens Britânicas, 
Equador, Chile, Colômbia, 
Costa Rica, República Do-
minicana, El Salvador, Gua-
temala, Honduras, México, 
Nicarágua, Panamá e Peru e 
Estados Unidos.

VGBL registra melhor resultado desde dezembro de 2016
De acordo com a Confede-

ração Nacional das Segurado-
ras, a arrecadação dos Planos 
de Acumulação, em destaque 
o VGBL, em julho, manteve 
o bom resultado apresentado 
no mês anterior, com um total 

de R$ 12,1 bilhões em contri-
buições e aumento de 6,5% 
na comparação com o mesmo 
mês do ano anterior.

Após a expressiva saída 
de recursos do VGBL em 
março, que pôde ser atribu-

ída ao cenário de incerteza 
gerado pela pandemia, os 
resgates mostram evidência 
de retorno à normalidade 
e a captação líquida, que é 
basicamente a diferença en-
tre a entrada e saída de re-

cursos, está positiva e, em 
julho, apresentou o melhor 
resultado desde dezembro 
de 2016, com um montan-
te de R$ 6,71 bilhões – um 
avanço de 7,4% em relação 
a julho de 2019.
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JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
CNPJ/ME nº 26.617.923/0001-80 - NIRE 33.3.0032193-4

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2ª (SEGUNDA) EMIS-
SÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM 
SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL E COM GARANTIA 
ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM 
ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA JANAÚBA TRANS-
MISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. A SER REALIZADA EM 08 DE 
OUTUBRO DE 2020. Ficam convocados os titulares das debêntures da 2ª 
(segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em 
série única, da espécie com garantia real e com garantia adicional fidejus-
sória, para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, da Ja-
naúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Debêntures” e “Companhia”, 
respectivamente) para a Assembleia Geral de Debenturistas, que ocorrerá, 
em segunda convocação, no dia 08 de outubro de 2020, às 14:00 horas, de 
forma exclusivamente remota e eletrônica, por meio da plataforma Microsoft 
Teams, cujo acesso será enviado aos debenturistas devidamente habilita-
dos, sendo o acesso disponibilizado individualmente para cada debenturista 
devidamente habilitado (“Assembleia”), para deliberarem sobre (i) O com-
partilhamento das garantias a serem constituídas no âmbito da Emissão, 
quais sejam (1) alienação fiduciária a ser constituída sobre a totalidade das 
ações de emissão da Companhia e de titularidade da Transmissora Aliança 
de Energia S.A. (“TAESA”); e (2) cessão fiduciária de direitos creditórios da 
Companhia, ambos descritos abaixo, com os debenturistas da 1ª (primeira) 
Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie 
Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para 
Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição da Companhia 
(“1ª Emissão”); e (ii) A autorização ao Agente Fiduciário para praticar todos e 
quaisquer atos necessários para praticar todas as providências necessárias 
para o cumprimento integral das deliberações acima que forem aprovadas, 
inclusive, mas não se limitando à celebração de instrumentos particulares 
de garantia e aditamento à escritura de emissão das Debêntures. Os De-
benturistas poderão enviar seu voto de forma eletrônica previamente à As-
sembleia, por meio do envio de procuração com orientação expressa de voto 
nos exatos termos da ordem do dia, em que o Debenturista deverá orien-
tar expressamente o procurador a votar favoravelmente, contrariamente ou 
abster-se quanto à matéria da ordem do dia. Referida procuração deverá 
ter sua cópia digitalizada enviada por correio eletrônico para luciana.ribei-
ro@taesa.com.br e spestruturacao@simplificpavarini.com.br, até o horário 
da Assembleia, e deverá ser acompanhada do documento de identidade 
do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento 
de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a 
procuração deverá estar com firma reconhecida sobre a assinatura, abono 
bancário ou assinatura eletrônica. Referidas orientações expressas de voto 
recebidas regularmente por e-mail, conforme os termos acima estipulados, 
serão computadas para fins de apuração de quórum, o qual levará também 
em consideração eventuais votos proferidos durante a Assembleia. Após o 
horário de início da Assembleia, os Debenturistas que tiverem sua presença 
verificada em conformidade com os procedimentos acima detalhados pode-
rão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia, 
verbalmente ou por meio do chat que ficará salvo para fins de apuração de 
votos. Caso não seja possível manifestar seu voto por meio da plataforma 
eletrônica de realização da Assembleia, o Debenturista poderá manifestar 
seu voto por correio eletrônico enviado para luciana.ribeiro@taesa.com.br e 
spestruturacao@simplificpavarini.com.br. A Emissora e o Agente Fiduciário 
permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Debenturistas 
no ínterim da presente convocação e da Assembleia. Os documentos re-
queridos pela legislação e regulamentação aplicáveis serão disponibilizados 
nos seguintes endereços e websites: 1) na sede e na página eletrônica da 
TAESA (http://ri.taesa.com.br); 2) na CVM, na Rua Cincinato Braga, 340, 2º 
andar, em São Paulo - SP, na Rua Sete de Setembro, 111, 2º andar, “Centro 
de Consultas”, no Rio de Janeiro - RJ, e no website (http://www.cvm.gov.br); 
e, 3) no website da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br). 
Condição Suspensiva: É condição suspensiva para o exercício integral das 
matérias aprovadas na presente Assembleia, a aprovação da constituição 
e compartilhamento das garantias pela Companhia em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ocorrer em 21 de outubro de 2020 e pela TAESA em Reu-
nião do Conselho de Administração, a ocorrer em 21 de outubro de 2020. 
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2020. JANAÚBA TRANSMISSORA DE 
ENERGIA ELÉTRICA S.A. - SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
CNPJ/ME Nº 26.617.923/0001-80 - NIRE 33.3.0032193-4

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMIS-
SÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, 
DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA 
ADICIONAL, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM 
ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA JANAÚBA TRANS-
MISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. A SER REALIZADA EM 08 DE 
OUTUBRO DE 2020. Ficam convocados os titulares das debêntures da 1ª 
(primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da 
espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em série única, 
para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, da Janaúba 
Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Debêntures” e “Companhia”, res-
pectivamente) para a Assembleia Geral de Debenturistas, que ocorrerá, em 
segunda convocação, no dia 08 de outubro de 2020, às 10:00 horas, de 
forma exclusivamente remota e eletrônica, por meio da plataforma Microsoft 
Teams, cujo acesso será enviado aos debenturistas devidamente habilita-
dos, sendo o acesso disponibilizado individualmente para cada debenturista 
devidamente habilitado (“Assembleia”), para deliberarem sobre (i) A cons-
tituição, em favor dos Debenturistas representados pelo Agente Fiduciário, 
de (1) alienação fiduciária das ações de emissão da Companhia e de titula-
ridade da Transmissora Aliança de Energia S.A. (“TAESA”) e (2) de cessão 
fiduciária de direitos creditórios da Companhia, passando as Debêntures 
a serem da espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussó-
ria; (ii) O compartilhamento das garantias descritas no item acima com os 
debenturistas da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Con-
versíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real e com 
Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública, com Esforços 
Restritos de Distribuição da Companhia (“2ª Emissão”); (iii) autorização ao 
Agente Fiduciário para praticar todos e quaisquer atos necessários para 
praticar todas as providências necessárias para o cumprimento integral das 
deliberações acima que forem aprovadas, inclusive, mas não se limitando à 
celebração de instrumentos particulares de garantia e aditamento à escritu-
ra de emissão das Debêntures. Os Debenturistas poderão enviar seu voto 
de forma eletrônica previamente à realização da Assembleia, por meio do 
envio de procuração com orientação expressa de voto nos exatos termos da 
ordem do dia, em que o Debenturista deverá orientar expressamente o pro-
curador a votar favoravelmente, contrariamente ou abster-se quanto à ma-
téria da ordem do dia. Referida procuração deverá ter sua cópia digitalizada 
enviada por correio eletrônico para luciana.ribeiro@taesa.com.br e spes-
truturacao@simplificpavarini.com.br, até o horário da AGD, e deverá ser 
acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua  
foto e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, 
contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com 
firma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrô-
nica. Referidas orientações expressas de voto recebidas regularmente por 
e-mail, conforme os termos acima estipulados, serão computadas para fins 
de apuração de quórum, o qual levará também em consideração eventuais 
votos proferidos durante a Assembleia. Após o horário de início da Assem-
bleia, os Debenturistas que tiverem sua presença verificada em conformi-
dade com os procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto 
na plataforma eletrônica de realização da Assembleia, verbalmente ou por 
meio do chat que ficará salvo para fins de apuração de votos. Caso não seja 
possível manifestar seu voto por meio da plataforma eletrônica de realiza-
ção da Assembleia, o Debenturista poderá manifestar seu voto por correio 
eletrônico enviado para  luciana.ribeiro@taesa.com.br  e spestruturacao@
simplificpavarini.com.br. A Companhia e o Agente Fiduciário permanecem 
à disposição para prestar esclarecimentos aos Debenturistas no ínterim da 
presente convocação e da Assembleia. Os documentos requeridos pela le-
gislação e regulamentação aplicáveis serão disponibilizados nos seguintes 
endereços e websites: 1) na sede e na página eletrônica da TAESA (http://
ri.taesa.com.br); 2) na CVM, na Rua Cincinato Braga, 340, 2º andar, em 
São Paulo - SP, na Rua Sete de Setembro, 111, 2º andar, “Centro de Con-
sultas”, no Rio de Janeiro - RJ, e no website (http://www.cvm.gov.br); e, 3) 
no website da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br). Con-
dição Suspensiva: É condição suspensiva para o exercício integral das 
matérias aprovadas na presente Assembleia, a aprovação da constituição 
e compartilhamento das garantias pela Companhia em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ocorrer em 21 de outubro de 2020 e pela TAESA em Reu-
nião do Conselho de Administração, a ocorrer em 21 de outubro de 2020. 
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2020. JANAÚBA TRANSMISSORA DE 
ENERGIA ELÉTRICA S.A. - SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

VARA de Registros Públicos  da Capital
EDITAL DE CITAÇÃO

Com o prazo de vinte dias
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Marcius da Costa Ferreira - Juiz Titular
do Cartório da Vara de Registros Públicos da Comarca da Capital,
RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte
dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que
por este Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 115- 2 ANDAR SL
221 D CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ e-mail:
capvregpub@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto
Retificação de Registro de Imóvel - Retificação Ou Cancelamento
de Registro Imobiliário / Registro de Imóveis, de nº 0225225-
11.2015.8.19.0001, movida por W.M. EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A, objetivando a retificação de registro (metragens)
do imóvel designado por Lote nº 01 do PAL 47.176 situado na Via
8, matrícula nº 363.279, registrado no 9º Ofício do Registro de
Imóveis. Assim, pelo presente edital CITA o confrontante PENEDO
ENGENHARIA LTDA, que se encontra em lugar incerto e
desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer contestação
ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão
aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) ,
caso não ofereça contestação. Dado e passado nesta cidade de
Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2019. Eu, Gilson Mendes Peixoto
Filho - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/5509, digitei e
subscrevo. Dr.(a) Marcius da Costa Ferreira - Juiz Titular do Cartório
da Vara de Registros Públicos da Comarca da Capital, RJ.

Décima  sexta VARA cível da CAPITAL
DÉCIMA SEXTA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de 20 dias:
A Dra. Adriana Sucena Monteiro Jara Moura, Juíza Titular da 16a.
Vara Cível da Comarca da Capital- RJ, FAZ SABER aos que o
presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo
presente INTIMA ESPÓLIO DE JOSÉ ANTONIO COSME PEREIRA,
representado por seu inventariante Carmindo da Conceição
Santos e CARMINDO DA CONCEIÇAO SANTOS que encontram-
se em local incerto e não sabido, nos autos da Ação de Cobrança
nº 0169727-61.2014.8.19.0001, movida por CONDOMINIO DO
EDIFICIO UPATUY em face de ESPOLIO DE JOSE ANTONIO
COSME PEREIRA, CARMINDO DA CONCEIÇÃO SANTOS e NEIO
LUCIO SALLES para que efetuem o pagamento do débito no prazo
de 15 dias no valor de R$ 1.226.456,44 (hum milhão, dezentos e
vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta
e quatro centavos), conforme planilha de cálculo de fls. 888. Não
sendo efetuado o pagamento no prazo de quinze dias, a contar da
intimação, o valor do débito será acrescido de multa de 10% (dez
por cento e de honorários de advogado de 10% (dez por cento),
nos termos do parágrafo único do artigo 523 do NCPC, podendo
ainda haver o protesto judicial do título e a inclusão do nome do
devedor nos cadastros de inadimplentes, acaso requerido pelo
credor (atrs. 523 § 1º c/c 517 c/c 771 e 782 § 3º, todos do NCPC.
Fica, ainda, intimado o devedor de que o prazo para a apresentação
de impugnação independerá de nova intimação e transcorrerá
após o prazo do art. 523 do NCPC.) E, para que chegue ao
conhecimento de todos os interessados foi expedido o presente,
publicado e afixado na forma da Lei. Sede do Juízo na Av. ERASMO
BRAGA N. 115, SALA 216-C. Dado e passado nesta Cidade do Rio
de Janeiro, em 24/09/2020. Eu, Renata Lopes de Mello mat. 01/
22.382, Substituta do Responsável pelo Expediente, mandei
datilografar e subscrevo. Ass. Adriana Sucena Monteiro Jara Moura,
Juíza de Direito.

Pix: começa a distribuição de chaves de acesso este mês 
Serviço permitirá 
transações 
financeiras em 
seis segundos

O Pix, também conhecido 
como pagamento instantâneo, 
estará disponível aos con-
sumidores para cadastro em 
outubro e utilização em no-
vembro. José Luiz Rodrigues, 
especialista em regulação do 
mercado financeiro e sócio da 
JL Rodrigues & Consultores 
Associados, explicou ao MO-
NITOR MERCANTIL como 
vê a chegada do Pix .

“O Pix estará disponível 
em conjunto com os demais 
meios de pagamento já exis-
tentes no mercado, como 
DOC, TED, boletos e che-
ques. O diferencial está em 
suas transações, que serão 
realizadas pelo celular e ocor-
rerão em seis segundos, em 
um serviço disponível 24h por 
dia, sete dias por semana”, 
destaca o especialista.

O lançamento oficial do 
Pix será no dia 16 de no-
vembro, mas quem tem in-
teresse em sua utilização já 
pode se cadastrar na institui-
ção financeira em que possui 
conta para obter as chaves de 
ativação em outubro. “Após 
adquirir a chave de ativação, 
a pessoa deverá acessar o 
aplicativo da instituição fi-
nanceira e fazer o registro 
dessa chave, vinculando um 
número de telefone celular, 
e-mail ou CPF/CNPJ à conta 
que já possui”, explica Ro-
drigues.

O Banco Central é o res-
ponsável pela regulação e 

acompanhamento da imple-
mentação tecnológica, mas 
a disponibilidade do serviço 
aos consumidores ficará sob 
responsabilidade de empre-
sas privadas, envolvendo 
instituições financeiras tra-
dicionais, startups e fintechs. 
“Será cada vez mais comum 
o surgimento de novos pro-
dutos ou empresas no cenário 
financeiro. Porque moderni-
zação do Sistema Financeiro 
Nacional, provocada pela 
chegada de inovações como 
o Pix, open banking e san-
dbox, está fazendo com que 
o mercado se estruture para 
atender às novas demandas 
de consumidores. Isso vem 
gerando novos processos de 
fusão, incorporação, parce-
rias, compra e venda, entre 
outros modelos de organiza-
ção ou reorganização”.

Revolução digital
José Luiz destaca que esta 

revolução digital deve ser re-
alizada com respaldo técnico 
profissional para atender as 
normas do Banco Central. 
Afinal a modernização do 
setor foi pensada para dar 
mais segurança a todos os 
envolvidos, além de maior 
agilidade.

“O Pix gira em torno de 
um mesmo propósito da Lei 
Geral de Proteção de Dados, 
que é a segurança das infor-
mações. Quando aconteceu 
o boom da internet, as em-
presas estavam se adaptando 
a um ambiente praticamente 
sem legislação - tanto que há 
inúmeros relatos de invasão 
de privacidade, cibercrimes 
e pessoas utilizando a inter-
net sem entender o quanto 
estavam sendo expostas. 
Hoje, existe uma preocupa-
ção sobre os dados dos con-
sumidores, que podem estar 

disponíveis na internet para 
atender a diversos interesses. 
A LGPD, por ser um conjun-
to de regras que visam o tra-
tamento de dados pessoais, 
fortalecerá o Pix com mais 
segurança tanto para o con-
sumidor, quanto para as ins-
tituições, que deverão estar 
em conformidade com essas 
regras, a fim de evitar irregu-
laridades”. 

Tem alguma crítica em 
relação a condução da re-
gulação pelo Banco Cen-
tral sobre essa modalidade 
de pagamento online?

- Não, quando o Banco 
Central criou a AgendaBC#, 
ele assumiu um posiciona-
mento de entender a impor-
tância em modernizar o mer-
cado, por isso estruturou um 
conjunto de ações para apri-
morar o Sistema Financeiro, 
que seriam implementadas 
simultaneamente. Entre es-
sas ações está o Pix. A ideia 
de trazer diversas inovações 
em um período próximo 
implica em encabeçar uma 
mudança de comportamen-
to ao mercado financeiro e 
todos os seus envolvidos. 
Empresas e consumidores 
necessitarão se adaptar às 
tecnologias e oportunidades 
que chegarão no fim do ano, 
e poderão fazer isso conjun-
tamente.

O que deveria ter sido 
contemplado e não foi?

- Na realidade, a grande 
defasagem não está nos ser-
viços que entrarão em vigor 
até o final do ano, mas sim 
na educação financeira, é 
preciso ensinar as pessoas 
que estão acostumadas a li-
dar apenas com o físico. E 
não são poucas essas pesso-
as. As dimensões do país e a 
grande diferença social fa-

zem com que a experiência 
de pessoas de classe social 
mais alta seja completamen-
te diferente daquele usuário 
de baixa renda que reside em 
locais menos centrais. O en-
tendimento sobre o que é um 
banco digital, sua seguran-
ça, como o dinheiro fica em 
um banco digital e como são 
realizados os pagamentos 
por meio dessas instituições 
ainda é algo difícil para essa 
população. E esse cenário de 
dúvidas pode se intensificar 
quando mais inovações che-
garem, se de fato não forem 
disponibilizadas interfaces 
de fácil acesso.

O Banco Central entende 
a importância de conscienti-
zar o mercado, e vem se reu-
nindo com representantes de 
instituições bancárias e fin-
techs, ouvindo a sociedade, 
principalmente por meio de 
consultas públicas, analisan-
do modelos internacionais 
e avaliando internamente a 
viabilidade da implementa-
ção tecnológica. Além disso, 
o regulador coordena grupos 
formados pelas associações 
que representam cada se-
tor do sistema financeiro, 
incluindo as fintechs, para 
traçar um modelo de admi-
nistrações das inovações 
que chegarão em breve. Mas 
essa não é apenas uma res-
ponsabilidade do regulador, 
envolve também sindicatos, 
associações e a própria ini-
ciativa privada, que devem 
exercer uma atuação edu-
cativa também. Afinal, para 
que os produtos e serviços 
sejam bem aceitos e ampla-
mente utilizados, é neces-
sário que o consumidor os 
compreenda.

Agora, a cada dia surgem 
inovações pensadas para fa-

José Luiz Rodrigues: “O Pix gira em torno de um  
mesmo propósito da Lei Geral de Proteção de Dados,  

que é a segurança das informações”

cilitar a vida do consumidor 
e do empreendedor. Um bom 
exemplo foi o debate em 
torno do WhatsApp Pay. O 
Banco Central não vai proibir 
nenhum novo modelo de ne-
gócio de atuar, mas essas no-
vas funcionalidades devem se 
adaptar à regulação existente 
para operar no Brasil. Então, 
o que o regulador pode fazer 
nesse cenário? Conhecer, ana-
lisar e ponderar, ou seja, deter-
minar o que e como pode ser 
implementado.

O sistema financeiro 
brasileiro tem capacidade 
de atender a todas as exi-
gências de regulação até 
2021, data fixada pela BC 
para que todo o processo 
esteja em pleno funciona-
mento?

- Sim, apesar de ser um 
processo complexo, estão 
todos muito empenhados em 
atender todas as demandas, 
até porque ninguém quer fi-
car de fora e muito do que diz 
respeito ao posicionamento 
das empresas no mercado 
está relacionado à capacida-
de de adaptação e, principal-

mente, em estar aderente às 
normas. O que vemos hoje 
já é uma grande mudança 
até no DNA das empresas. 
Ouvi há pouco que até a de-
finição de banco hoje está 
começando a ficar compli-
cada, porque, na verdade, 
vemos atribuições que eram 
prerrogativas de marketpla-
ces de prestação de servi-
ços e venda sendo exercidas 
por bancos, e atribuições de 
bancos, mais precisamente 
instituições de pagamentos, 
sendo exercidas por esses 
marketplaces. Então, a capa-
cidade de criação e adapta-
ção hoje é muito rápida, gra-
ças à tecnologia empregada, 
e isso tende a ficar muito 
mais intenso depois do Pix 
e do open banking. Por isto 
acredito que a maioria das 
empresas estará apta a aten-
der ao arcabouço regulatório 
em tempo, até por uma ques-
tão de necessidade, para não 
perder mercado diante de 
tantas oportunidades que já 
estão surgindo, mesmo antes 
de implementados o Pix e o 
open banking.

Plataformas do Alibaba atraem mais de 68 milhões de empresas no mundo
As plataformas de comér-

cio do gigante de comércio 
eletrônico chinês Alibaba 
Group atraíram mais de 68 
milhões de pequenas e mé-
dias empresas (SMEs, em 
inglês) de mais de 200 países 
e regiões, informou a empre-
sa em um evento. 

O Alibaba é um grupo 
de empresas privadas con-
siderado o sétimo maior do 
mundo. Fundado em 4 de 
abril de 1999, a companhia 
foi avaliada em março deste 
ano em US$ 131,2 bilhões. 
A empresa é uma das res-
ponsáveis pela revolução do 

mercado digital global e do-
mina 60% do mercado chi-
nês de e-commerce.

O Alibaba Group fez a 
declaração no Dia dos In-
vestidores 2020, celebrado 
de segunda a quarta-feira em 
Hangzhou, capital da Provín-
cia de Zhejiang, leste da Chi-

na. A empresa disse que suas 
duas principais plataformas 
- Alibaba.com e 1688.com, 
que se focam respectivamen-
te em comércio estrangeiro e 
comércio doméstico - têm re-
gistrado um rápido desenvol-
vimento desde 1999.

O número diário médio 

de compradores no Alibaba.
com aumentou 100% anual-
mente em junho, enquanto o 
do 1688.com cresceu 50%.

A empresa lançou um sis-
tema de comércio digital que 
abrirá um enorme mercado 
online para as SMEs no mun-
do, disse Trudy Dai, presidente 

do Negócio B2B do Alibaba 
Group. A plataforma de comér-
cio estrangeiro Alibaba.com 
fornece uma série de serviços 
como pagamento em múltiplas 
moedas para resolver os proble-
mas de confiança e segurança 
no comércio transfronteiriço, 
junto com outros serviços.


	MM01_RIO
	MM02_RJ
	mm03_RJ
	mm04_RJ
	mm05_RJ
	mm06_RJ
	MM07_RJ
	MM08_RJ

