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Água será negociada no 
mercado de derivativos

Setor agrícola, 
distribuidoras 
e especuladores 
disputarão o bem

A partir da semana que vem, o 
CME Group Inc. – a maior bolsa de 
derivativos financeiros do mundo – 
lançará contratos de água no valor 
de US$ 1 bilhão (R$ 5,15 bilhões) 
na Califórnia. É mais um passo 
para tornar o líquido – essencial à 
vida – uma commodity, tal qual pe-
tróleo ou soja.

A companhia baseada em Chica-

go alega que a fórmula vai ajudar 
usuários a administrar melhor o ris-
co, além de alinhar o fornecimento 
e a demanda.

Os contratos, primeiros do tipo nos 
EUA, foram anunciados em setembro, 
quando uma onda de calor e incêndios 
afetavam a costa oeste do país. O ob-
jetivo era servir tanto como proteção 
para os maiores consumidores de água 
no estado contra grandes aumentos de 
preço, quanto como indicador de es-
cassez para investidores.

“A mudança climática, a seca, o 
crescimento populacional e a polui-
ção podem transformar a escassez 
de água e precificação em assun-
tos em pauta nos próximos anos”, 
disse Deane Dray, diretor e analista 
da RBC Capital, à agência Bloom-

berg. “Definitivamente, vamos ob-
servar como estes futuros contratos 
de água se desenvolvem.”

Os contratos vão ser liquidados 
financeiramente, em vez de reque-
rer a entrega física real da água, e 
vai se basear no Nasdaq Veles Cali-
fornia Waters (NQH20), indicador 
de referência estabelecido para os 
preços do recurso no estado, de 
acordo com a Agência Sputinik.

O CME Group não identificou 
possíveis participantes do mercado, 
porém, salientou que se registrou 
o interesse de produtores do setor 
agrícola da Califórnia, agências pú-
blicas de água e serviços públicos, 
assim como investidores institucio-
nais como gestores de ativos e fun-
dos de cobertura.

Bem essencial cada vez mais escasso

Só 28% dos brasileiros estão satisfeitos com infraestrutura 

Boris Johnson vai a Bruxelas
tentar salvar acordo do Brexit

Johnson e Ursula se encontraram antes da quarentena, em janeiro

Perde validade 
MP que permitia 
vender partes da 
Caixa até 2021

As micro e pequenas empresas 
(MPE) estão bem próximo de recu-
perar todos os empregos perdidos 
durante a pandemia do coronaví-
rus. Em outubro, de acordo com 
o Sebrae, essas empresas geraram 
um saldo líquido de 271 mil postos 
de trabalho (68,6% do total de em-
pregos gerados no país).

Com isso, no acumulado entre 
janeiro e outubro, o saldo de em-
pregos apresentado pelas MPE 
ficou negativo em apenas 26 mil 
postos de trabalho. Nos piores me-
ses da crise, os pequenos negócios 
foram os que mais demitiram, che-
gando a fechar pouco mais de 1 mi-
lhão de vagas.

Por outro lado, dois indicadores 
sobre mercado de trabalho da Fun-
dação Getulio Vargas (FGV) apre-
sentaram piora na passagem de ou-
tubro para novembro. O Indicador 
Antecedente de Emprego (Iaemp), 
que busca antecipar tendências do 
mercado de trabalho nos próximos 
meses, com base em entrevistas 
com consumidores e empresários 
da indústria e dos serviços, recuou 
0,4 ponto em novembro, para 84,5 
pontos, em uma escala de zero a 
200 pontos.

Esta foi a primeira queda do 
indicador depois seis altas conse-
cutivas. “O cenário para os próxi-
mos meses, com elevada incerteza, 
principalmente sobre a velocidade 
da retomada da economia brasi-
leira após o fim dos benefícios do 
governo, é desafiador e sugere que 
ainda não é possível vislumbrar 
uma recuperação robusta no curto 
e médio prazo”, disse o economista 
da FGV Rodolpho Tobler.

O Indicador Coincidente de De-
semprego (ICD), que mostra a ava-
liação dos consumidores sobre a si-
tuação atual do desemprego, subiu 
3,2 pontos e atingiu 99,6 pontos, o 
maior nível desde maio deste ano. 
O ICD tem uma escala invertida de 
200 a zero pontos, o que significa 
que, quanto maior a pontuação, 
mais negativa é a avaliação sobre o 
mercado de trabalho.

Em outubro foram criadas 
394.989 vagas com carteira assina-
da, resultado de 1.548.628 admis-
sões e de 1.153.639 desligamentos. 
O saldo é recorde na série histórica 
iniciada em 1992. segundo o Ca-
dastro Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged), divulgado 
na quinta-feira (3) pelo Ministério 
da Economia.

Europa aperta 
Google e outros 
provedores 
de buscas

O Google, de propriedade da Al-
phabet, a Microsoft e outras gigan-
tes da tecnologia terão de ser mais 
transparentes sobre como deter-
minam os resultados de pesquisas 
online, de acordo com diretrizes 
da Comissão Europeia divulgadas 
nesta segunda-feira.

As diretrizes, que entram em vigor 
imediatamente, serão seguidas na 
próxima semana pela publicação de 
projetos de regras que podem even-
tualmente impor mais restrições ao 
setor de tecnologia, informa a Agên-
cia Brasil, citando a Reuters.

Rivais menores e algumas em-
presas há muito reclamam das prá-
ticas arbitrárias e opacas que as 
gigantes da tecnologia empregam, 
que afetam a posição de seus pro-
dutos e serviços nos resultados de 
pesquisas, especialmente quando 
isso significa que eles ficam bem 
abaixo dos das empresas maiores.

As práticas de busca online do 
Google resultaram em multas de 
mais de € 8 bilhões aplicadas pela 
União Europeia entre 2017 e 2019.

Menos de três em cada 10 ha-
bitantes do Brasil estão satisfeitos 
com a infraestrutura nacional. É o 
que mostra a pesquisa Global In-
frastructure Index, realizada anual-
mente pela Ipsos com entrevistados 
de 27 países, sendo 1 mil brasilei-
ros. Enquanto 28% expressaram 
muita ou razoável satisfação, 23% 
declararam-se indiferentes e 48% 
disseram estar razoavelmente ou 
muito insatisfeitos. Por infraestru-
tura, entendeu-se, no estudo, coi-
sas nas quais as pessoas confiam, 
como redes rodoviárias, ferroviá-
rias e aéreas, utilidades como ener-
gia e água, banda larga e outras co-
municações.

Os chineses foram os pesquisa-
dos que demonstraram maior con-

tentamento com a infraestrutura 
de sua nação (90%). Em segundo 
lugar no ranking ficou a Arábia 
Saudita (80%) e, em terceiro, a 
Holanda (77%). Por outro lado, 
Itália (17%), Peru (18%) e Hungria 
(21%) são os menos satisfeitos. A 
média global, levando em conta os 
27 países avaliados, ficou em 43%. 
Em 2019, era de 37%.

O estudo apresentou 14 tipos de 
infraestrutura e pediu que os parti-
cipantes selecionassem quais acha-
vam que deveria ser prioridade de 
investimento em seu país. Segundo 
64% dos entrevistados brasileiros, 
o foco principal dos investimentos 
locais deveria ser o “abastecimen-
to de água e saneamento”. “Nova 
oferta de moradias” ficou na se-

gunda posição, citada por 52%. Em 
terceiro, com 51%, está “soluções 
contra enchentes”. Fecham o top 5 
“infraestrutura para energia solar” 
(43%) e “rodovias/malha rodovi-
ária” e “infraestrutura ferroviária 
- trens/estações” (empatadas com 
41%).

Onde quer que sejam alocados 
os recursos, 81% dos respondentes 
no Brasil esperam que o governo 
faça do investimento em infraes-
trutura uma prioridade ao planejar 
a recuperação pós-Covid-19, 85% 
concordam que o investimento em 
infraestrutura é vital para o cresci-
mento econômico futuro do país e 
84% acham que investir neste seg-
mento vai auxiliar na criação de 
novos empregos.

O primeiro-ministro britânico 
Boris Johnson viajará a Bruxe-
las para uma reunião olho no 
olho com a presidente da Co-
missão Europeia, Ursula von 
der Leyen, em uma tentativa de 
romper o impasse nas negocia-
ções do Brexit.

Mas uma carta que John-
son tinha em mãos foi jogada 
fora em votação na Câmara 
dos Comuns, na noite desta se-
gunda-feira. Os parlamentares 
votaram contra uma série de 
cinco emendas da Câmara dos 
Lordes, que haviam removido 
cláusulas controversas do pro-

jeto de lei do mercado interno.
O primeiro-ministro havia ace-

nado em retirar esses aspectos con-
troversos da lei, que permitem que 
o Reino Unido reescreva unilate-
ralmente partes do acordo de saída 
do Brexit.

Faltam pouco mais de três se-
manas para o final do período 
de transição do Brexit, quando 
o Reino Unido deixa o mercado 
único e a união aduaneira com ou 
sem acordo. O Banco da Inglater-
ra (BC) já alertou que uma saída 
sem acordo terá fortes efeitos na 
economia, já abalada pela pande-
mia.

Marcelo Casal Junior/ABr

Etienne Ansotte/CE

MPEs perto de 
recuperar os 
empregos extintos 
na pandemia

As micro e pequenas empresas 
(MPE) estão bem próximo de recu-
perar todos os empregos perdidos 
durante a pandemia do coronavírus. 
Em outubro, de acordo com o 
Sebrae, essas empresas geraram um 
saldo líquido de 271 mil postos de 
trabalho (68,6% do total de empre-
gos gerados no país).

Com isso, no acumulado entre 
janeiro e outubro, o saldo de empre-
gos apresentado pelas MPE ficou 
negativo em apenas 26 mil postos 
de trabalho. Nos piores meses da 
crise, os pequenos negócios foram 
os que mais demitiram, chegando a 
fechar pouco mais de 1 milhão de 
vagas.

Por outro lado, dois indicadores 
sobre mercado de trabalho da 
Fundação Getulio Vargas (FGV) 
apresentaram piora na passagem 
de outubro para novembro. O In-
dicador Antecedente de Empre-
go (Iaemp), que busca antecipar 
tendências do mercado de tra-
balho nos próximos meses, com 
base em entrevistas com consumi-
dores e empresários da indústria e 
dos serviços, recuou 0,4 ponto em 
novembro, para 84,5 pontos, em 
uma escala de zero a 200 pontos.
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Em 8 de dezembro come-
moramos, no Brasil, o Dia 
Nacional da Família. Na 
Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, no arti-
go 16, podemos ler: “A fa-
mília é o elemento natural e 
fundamental da sociedade e 
tem direito à proteção desta 
e do Estado.”

Em nossos pensamentos 
diários, observemos sem-
pre se estamos dando o jus-
to valor à família. Um país 
melhor, mais feliz e, por 
consequência, uma humani-
dade equilibrada dependem 
dos núcleos familiares bem 
constituídos, devidamente 
prestigiados por seus inte-
grantes e valorizados pela 
comunidade. A importân-
cia da família transcende a 
compreensão mais comum. 
Nela, a vida humana encon-
tra o seu refúgio, a exemplo 
da criança especial, que tem 
o seu dia celebrado em 9 de 
dezembro. É na família que 
devem florescer os senti-
mentos mais ternos e subli-
mes do ser humano.

O ilustre Espírito dr. 
Adolfo Bezerra de Menezes 
Cavalcanti (1831-1900), 
que foi prefeito da cidade 
do Rio de Janeiro no tem-
po do Império, numa men-
sagem por intermédio do 
Sensitivo Cristão do Novo 
Mandamento Chico Periot-
to, deu ênfase ao nosso tema 
de hoje. Peço-lhes a atenção 
para suas palavras:

“A existência na Terra é 
de luta – não há outra de-
nominação melhor – mas 
a tranquilidade de Alma 
existe quando vemos que 
as Forças Benditas envol-
vem a família e os casais, 
elevando-os a patamares de 
compreensão, buscando as 
sementes que germinaram 
os frutos da semeadura, por 
intermédio dos filhos.

“Apostemos na ideia das 
famílias unidas pelo Cristo 
de Deus. Apostemos nisso. 
Que a palavra da Boa Von-
tade de Deus possa fazer o 
trabalho preponderante do 
Bem e ser ouvida e seguida 
na Terra. (...)

“Falamos sobre a impor-
tância da egrégora familiar, 
assunto recorrente e sempre 
de necessária abordagem, 
porque necessitamos ofere-
cer condições de segurança, 
principalmente às mulheres 
(na humanidade), às mulhe-
res esposas e às crianças, 
com a parede, com a mu-
ralha dos bons sentimentos 
e das boas ações, fazendo 
descer sobre elas a cachoei-
ra espiritual de bons fluidos 
que vem do Etéreo.

“Muitos casais e muitas 
famílias se desfazem por-
que não se preocupam com 
o diálogo salutar, com a 
compreensão mútua, enfim, 
com a presença do símbolo 
da unidade familiar, cujos 
arroubos sempre causam 
transtornos perigosos, pro-
blemáticos e danos irrepa-
ráveis aos que postulam a 
sedimentação da família no 
planeta Terra.

“Constituímos nossas vi-
das, também no Etéreo, pelo 
espírito de família que tra-
zemos dos laços aflorados 
e traduzidos em harmonia e 
união advindos da matéria. 
Somos mais felizes no Es-
paço quando encontramos 
o nosso verdadeiro Amor na 
Terra.

“Se Jesus aproximou, 
uniu e fez com que frutifi-
casse o Amor por intermé-
dio dos filhos, dos felizes 
filhos que desabrocham, 
temos que trabalhar para 
suprir as deficiências do 
cotidiano, da convivência, 
do livre-arbítrio e de racio-
cínios que, às vezes, fogem 
do verdadeiro prumo neces-
sário ao desenvolvimento 
da família. (...)

“Saibam que, na Pátria 
da Verdade, não nos des-
cuidamos das lutas em que 
todos estão envolvidos no 
mundo. Mas queremos ain-
da maior afinação dos seres 
terrestres com seus Anjos 
da Guarda. Não deixem ví-
cios humanos atingir seus 
Espíritos nem suas famí-
lias, principalmente esses 
vícios que são fartamen-
te divulgados nas mídias. 
Desde um simples cigarro, 
aparentemente inofensivo, 
às drogas, às bebidas. Blin-
dem, blindem suas Almas. 
O corpo, o vaso físico que 
todos recebem na encarna-
ção presente, é instrumen-
to de Deus emprestado, in-
clusive os órgãos genitais, 
pois procriam, interagem a 
energia do homem com a 
da mulher para a evolução, 
a continuidade na Terra”.

Dr. Bezerra – muito co-
nhecido também como “o 
Médico dos Pobres” – con-
tinua vivo no Céu, no Mun-
do Espiritual, como Espíri-
to, Anjo da Guarda, Nume 
Tutelar, enfim, há vários 
nomes que definem a mes-
ma condição de prosseguir 
existindo.

O princípio de tolerância, 
que deve reger a convivên-
cia em sociedade, nos ins-
pira este raciocínio: ainda 
que nem todos acreditem na 
possibilidade da Vida Eter-
na ou que exista diálogo en-
tre Céu e Terra, hão de levar 
em consideração o conteúdo 
da mensagem. É um texto 
sensato e que merece refle-
xão. A segurança material e, 
sobretudo, espiritual de nos-
sas famílias significa a boa 
guarda de nós mesmos.

q  José de Paiva Netto
Jornalista, radialista 

e escritor.

Os caminhoneiros autô-
nomos do Brasil estão no 
limite de sua tolerância em 
relação ao sistema de pre-
ços imposto pela tecnocracia 
que vem comandando a Pe-
trobras desde 2017. Nós não 
estamos falando em baixas 
rendas derivadas de nossa 
atividade. Estamos falando 
em sobrevivência. Temos 
trabalhado com custos má-
ximos de derivados e preços 
mínimos de fretes. É uma 
contradição que torna insu-
portável a instabilidade de 
nossa vida doméstica.

A direção da Petrobras 
nunca justificou perante o 
povo, o Congresso e os pró-
prios caminhoneiros esse 
sistema intolerável de pre-
ços, que atende exclusiva-
mente a interesses econô-
micos externos acobertados 
de ideologia privatista. Não 
há nenhuma razão para se 
vincular o preço do diesel 
aos preços internacionais, 
nem atrelá-lo ao câmbio, já 
que os custos dos derivados 
de petróleo são basicamente 
internos, mais baixos, inclu-
sive de matéria-prima.

É um escárnio ao povo 
brasileiro que tenha constru-
ído uma das maiores empre-
sas petrolíferas do mundo, 
com seu sangue e suor, para 
torná-la um instrumento de 
operação manipulado por 

empresas e forças estrangei-
ras. Os brasileiros que fize-
ram a Petrobras para garan-
tir suprimento de derivados 
a preços justos devem estar 
se revolvendo nos túmulos 
diante da traição à Pátria 
praticada pelo sistema vi-
gente de preços de derivados 
de petróleo.

Repelimos também a po-
lítica de privatização aos 
pedaços da Petrobras, in-
felizmente acobertada pelo 
Supremo Tribunal Federal. 
Lamentamos a aparente falta 
de conhecimento técnico do 
tribunal ao aceitar a proposta 
de liquidação do monopólio 
de refino em nome, nova-
mente, da ideologia priva-
tista. É que, sem o virtual 
monopólio do refino, jamais 
poderemos voltar a ter no 
Brasil uma política básica de 
preços de derivados autôno-
ma.

Não temos uma atitude ra-
dical na discussão da políti-
ca de derivados de petróleo, 
que se confunde também 
com a política de preços da 
energia elétrica. Sustenta-
mos, tecnicamente, que a 
política de preços pelo cus-
to, tradicionalmente adotada 
no Brasil durante décadas, 
é a que melhor se aplica a 
empresas públicas monopo-
listas ou semimonopolistas. 
Não existe qualquer sentido 
em mudar os princípios des-
sa política. Portanto, temos 
que reverter a ela.

Embora os custos de ele-
tricidade não afetem dire-
tamente os caminhoneiros, 
eles encampam a demanda 
por uma política de energia 
elétrica adequada, também 
vinculada a custos, pois ela 
afeta diretamente o orça-
mento doméstico, sobretudo 
de uma família pobre. Tam-
bém aí temos uma péssima 
política que simplesmente 
segue modelos abstratos, 
mediante a radicalização da 
ideia de mercado, e que pre-
cisa ser revertida.

Em síntese, exigimos o 
imediato reposicionamento 
dos sistemas Petrobras e Ele-
trobras para que adequem  
suas políticas em nome do 
interesse público e da Nação, 
e não em nome do mercado. 
Confiamos em que não serão 

exigidas de nós iniciativas 
drásticas para ver revertido 
um quando socioeconômico 
que não diz respeito apenas a 
nós e a nossas famílias, mas 
as famílias de todos os brasi-
leiros, inclusive dos que um 
dia contribuíram para cons-
truir a Petrobras e a Eletro-
bras.

Encaminhamos essa car-
ta ao Ministério das Minas 
e Energia e, em especial, 
ao Estado-Maior das Forças 
Amadas em razão do caráter 
inequívoco da vinculação 
das questões energéticas ao 
interesse nacional e, sobre-
tudo, à segurança nacional. 
Tendo em vista a omissão 
do governo em relação a 
essa questão até o momento, 
esperamos que instituições 
nacionais e nível superior se 
manifestem para tranquilida-
de das famílias dos caminho-
neiros e do povo em geral.

q  Plínio Dias
Presidente do Conselho 

Nacional dos Transportes 
Rodoviários (CNTR).

q  José Roberto
Presidente da Associação 

Nacional de Transporte do 
Brasil.

q  José Carlos de Assis
Coordenador do Movimento 
Popular pela Justiça Social.

A alternativa 
é, por exemplo, 
introduzir um 
imposto sobre  
o carbono

Exigimos 
imediato 
reposicionamento 
em nome do 
interesse da 
Nação

A segurança 
material e 
espiritual 
significa a boa 
guarda de nós 
mesmos

Proclamação dos caminhoneiros à 
Petrobras, ao povo e à nação

Covid será instrumento de aceleração  
ou frenagem para a green economy?

Dia Nacional da Família

Nos últimos anos, a 
conscientização sobre 
sustentabilidade ambien-
tal e mudanças climáticas 
aumentou enormemente, 
e a questão da energia 
se tornou um tema cen-
tral do debate político em 
muitos países. A súbita 
emergência de saúde da 
Covid-19 corre o risco de 
desacelerar essa tendên-
cia. Mas, por outro lado, 
também representa uma 
grande oportunidade 
para acelerar a transição 
para a green economy, a 
economia verde.

Nos Estados Unidos, a 
energia foi um dos temas 
centrais da campanha 
eleitoral presidencial. Do-
nald Trump defendeu o 
petróleo e o gás de xisto, 
cujo boom, nos últimos 
anos, criou muitos em-
pregos, permitindo aos 
Estados Unidos alcançar 
a independência energé-
tica, rotulando as fontes 
alternativas de custosas e 
não confiáveis. Joe Biden, 
vencedor das eleições, 
apoiou a necessidade de 
planejar a transição ener-
gética de fontes fósseis 
para renováveis, con-
cluindo-a até 2050.

Na União Europeia, o 
pacote Green New Deal, 
lançado em dezembro de 
2019, estabelece metas 
rígidas para reduzir as 
emissões – em linha com 
as metas da ONU e do 
Acordo de Paris – e limi-
tar o aquecimento global 
a +1,5°C, em comparação 
com o período pré-indus-
trial entre a atualidade e 
o ano 2050. O projeto é 
ambicioso porque diz res-
peito não apenas ao setor 
de energia, mas também 
a infraestrutura, planeja-
mento urbano, transporte 
e gestão de resíduos.

A revisão da Rede 
Transeuropeia – nascida 
na década de 1980 para 
apoiar o mercado único, 
através do desenvolvi-
mento de infraestruturas 
integradas de transpor-
tes, telecomunicações e 
energia – foi lançada no 
sentido de alargar os seus 
objetivos, por exemplo, 
prevendo a criação de 
redes digitalizadas para 
o hidrogênio, captura de 
carbono e armazenamen-
to de energia.

E para o biênio 2020-
22, estão previstas inicia-
tivas que vão desde a pro-

gressiva descarbonização 
das fontes de energia até 
a construção de cidades 
mais sustentáveis, desde 
a introdução de meios 
de transporte, menos po-
luentes, até o maior uso 
de materiais reciclados.

Projetos verdes não 
faltam, mas, para serem 
bem-sucedidos, eles de-
vem ter sentido econô-
mico e reunir consenso 
político. Isso requer a 
disponibilidade de recur-
sos financeiros e a escolha 
de ferramentas políticas 
adequadas.

A emergência de saúde, 
causada pela Covid-19, 
pode representar uma 
oportunidade para a tran-
sição energética, especial-
mente devido à possibili-
dade de alocar recursos 
financeiros substanciais.

A disponibilidade de re-
cursos é importante, mas 
assim também é a escolha 
das ferramentas adotadas 
pelos formuladores de 
políticas, para conciliar 
crescimento e sustentabi-
lidade ambiental. O leque 
de intervenções possíveis 
é muito amplo. Em algu-
mas situações, são neces-
sárias regras claras, que 
proíbam comportamentos 
insustentáveis e prevejam, 
em caso de não cumpri-
mento, sanções pesadas e 
determinadas.

A alternativa, em vez 
de sancionar, é taxar as 
externalidades negativas, 
por exemplo, introduzin-
do um imposto sobre o 
carbono, que afeta as fon-
tes de energia que emitem 
dióxido de carbono. Em 
outras circunstâncias, 
pode ser mais eficaz pro-
mover a conversão dos ci-
clos de produção e recom-
pensar economicamente 
os países que reduzirem 
as emissões, dentro do 
prazo exigido.

q  Edoardo Pacelli
Jornalista, ex-diretor de 

pesquisa do CNR (Itália), é 
editor da revista Italiamiga.
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Sesc/SP

Sind. dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio e em
Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesqui-

sas no Mun. Rio de Janeiro - CNPJ 27.903.715/0001-00 - EDITAL
Nos termos do Estatuto e do Regimento Eleitoral, convoco os associados em
dia com as obrigações sociais para a Assembléia Geral Extraordinária, na sede
da entidade (Rua André Cavalcante nº 128 – Bairro de Fátima – RJ), a realizar-
se no dia 18 de dezembro de 2020, em primeira convocação às 9:00 horas,
e em primeira convocação e às 9:00 horas segunda e última convocação, com
a seguinte Ordem do Dia: a) Eleições Gerais: Diretoria e Conselho Fiscal para o
triênio 2020/2024; Por sugestões de alguns associados, à Diretoria deve redu-
zir de 21 (vinte e um) para 11 (onze ) dirigentes b) Interesses Gerais. O registro
de chapas deve ser apresentado à Secretaria, no horário das 09:00 às 15ho-
ras, no período de 10 (dez) dias a contar da publicação deste aviso. Edital da
eleição encontra-se afixado na sede do Sindicato. Rio de Janeiro, 07 de de-
zembro de 2020. Fernando Antônio Bandeira – Presidente.

Jurássicos, EUA defendem 
cabotagem e indústrias nacionais

A navegação de cabotagem no Brasil é dominada por 
empresas brasileiras de navegação (EBN) controladas 
por grandes grupos de transporte marítimo internacional. 
Essas multinacionais ficam com 95% do mercado. “E 
isso não é culpa das empresas estrangeiras, mas nossa, 
porque não criamos as condições necessárias para o de-
senvolvimento de empresas genuinamente brasileiras”, 
analisa o jornalista e advogado Nilson de Mello, que se-
mana passada fez palestra sobre o BR do Mar, projeto 
que o Governo Bolsonaro tenta empurrar no Congresso, 
sem discussão – em plena pandemia, o governo enviou o 
projeto com pedido de urgência, o que tranca a tramita-
ção de outras pautas.

Pelo John Act, de 1920, ainda em vigor, o transporte 
de cabotagem nos Estados Unidos deve ser feito por em-
barcações construídas nos EUA, de propriedade de arma-
dores norte-americanos e com tripulantes norte-america-
nos. A reserva de mercado se deve a questões estratégicas 
atinentes à soberania, à segurança e à economia. A vincu-
lação da indústria naval é feita como forma de estímulo à 
produção e à geração de empregos. A indústria naval dos 
EUA emprega 650 mil pessoas diretamente, contribui para 
o desenvolvimento industrial e tecnológico e aporta US$ 
154 bilhões ao PIB. Nos Estados Unidos, a cabotagem 
corresponde a cerca de 20% do transporte de cargas; na 
China, cerca de 13%; no Brasil, em torno de 11%. “Ne-
nhum país, entre as economias minimante relevantes (e o 
Brasil é 8°/9° PIB do mundo), tem uma modelo de cabo-
tagem tão aberto quanto o que é proposto pelo BR do Mar 
do governo”, destaca Mello.

O especialista enumera os verdadeiros estímulos que 
beneficiariam a cabotagem brasileira:

– Redução da burocracia, com padronização da atuação 
dos órgãos intervenientes nos portos

– Redução de custos portuários
– Livre tráfego de embarcações brasileiras em portos 

nacionais
– Fim da obrigatoriedade de praticagem na cabotagem, 

dentro de determinados critérios
– ICMS (poderia ser redução ou subsídio como o diesel)
– Custos da tripulação
– Isenção de Imposto de Renda para as EBN quando 

investirem na construção de navios no Brasil

Suporte positivo
A MRD Consulting, empresa especializada em gestão 

executiva com expertise na assessoria a grandes e médias 
empresas, anuncia a chegada de Flavio Padovan, execu-
tivo com mais de 38 anos de experiência no mundo cor-
porativo – foi CEO da Jaguar Land Rover e vice da Volks 
do Brasil.

“A recuperação da economia pós pandemia acres-
centará ingredientes aos já conhecidos desafios que as 
empresas precisam enfrentar no Brasil. Queremos estar 
preparados para oferecer o suporte necessário em todas 
as áreas para que nossos clientes encontrem as melhores 
alternativas e saiam fortalecidos deste período”, afirma 
Marcos Rodrigues, sócio-fundador da MRD Consult-
ing.

“O modelo de atuação praticado MRD Consulting 
oferece a oportunidade não só de alcançar conquistas 
de ordem mercadológica para a própria companhia, mas 
também de produzir impacto social positivo num dos 
momentos mais desafiantes da história do país”, afirma 
Padovan.

Lição
Será que alguém planeja incluir, entre o público priori-

tário para vacina, os professores? Ou as escolas perman-
ecerão fechadas no ano que vem? Educação é prioridade 
apenas no discurso, mas na hora de reabertura, shoppings 
vêm na frente.

Rápidas
Renata Lima e Luciana Levacov, respectivamente, 

CEO e coordenadora do Projeto Revitaliza Rio, fazem 
palestra nesta quarta, 10h30, na Associação Comercial 
do Rio (ACRJ). Inscrições: zoom.us/meeting/register/
tJ0sc-msrTIqGdxcP2sys_C1GL8SRpBWtnlt *** O que 
faz os jovens escolherem determinadas empresas e o que 
os mantêm nelas? Respostas no webinário “Acelerando 
o Desenvolvimento de Jovens Talentos”, que será real-
izado pela consultoria LHH nesta terça, 17h, via Zoom: 
bit.ly/33QqtHX *** O presidente da Unimed Volta Re-
donda, Luiz Paulo Tostes Coimbra, venceu como CEO 
Mais Incrível entre as grandes empresas no Prêmio 
Lugares Incríveis para Trabalhar *** A FGV prossegue 
com a série de webinários sobre Ensino Médio dias 9 e 
16. Em debate as mudanças da nova BNCC nas áreas de 
Ciências da Natureza, Matemática, Linguagens e Ciên-
cias Humanas.

JUÍZO DE DIREITO DA 17ª VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO E
PRESENCIAL, com prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação
de cobrança proposta por CONDOMÍNIO DO CONJUNTO SAN
FRANCISCO em face de CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO e LEILA
SOUZA MARINHO (Processo nº 0299510-09.2014.8.19.0001): O
Dr. LEONARDO DE CASTRO GOMES, Juiz de Direito, FAZ SABER
aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, especialmente a CARLOS ALBERTO DE
ARAÚJO e LEILA SOUZA MARINHO, de que no dia 25/01/2021,
às 12:00 horas, através do portal de leilões on line do Leiloeiro
Público Jonas Rymer (www.rymerleiloes.com.br), bem como
concomitantemente no auditório do Sindicato dos Leiloeiros do
Rio de Janeiro, situado na Av. Erasmo Braga, nº 227, Sala 1.008,
Castelo/RJ., pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será
apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação de
R$ 195.000,00; ou no dia 28/01/2021, no mesmo horário e local,
a quem mais der a partir de 60% da avaliação, o Apartamento
207, do Bloco II, situado na Avenida Marechal Rondon, nº 300
(Rua São Francisco Xavier nº 889), São Francisco Xavier/RJ.
Cf. o 1º Ofício do RI, o imóvel encontra-se matriculado sob o nº
45867 e registrado em nome de Carlos Alberto de Araújo e Leila
Souza Marinho, constando: 1) R-2: Hipoteca em favor da Caixa
Econômica Federal, 2) R-14: Hipoteca em favor da Caixa
Econômica Federal, 3) R-15: Penhora oriunda do presente feito.
Cf. certidões, não existem débitos de IPTU (FRE 1911773-8). Cf.
Certidão Positiva de Débito, emitida pelo Funesbom, o imóvel
não apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços Estaduais
de Prevenção e Extinção de Incêndios (Nº CBMERJ: 1984499-
2). Débitos condominiais pendentes, no valor de R$ 15.235,93.
Débitos fiscais atrelados ao imóvel serão sub-rogados no
produto da hasta, conforme artigo 130, parágrafo único, do CTN.
Ficam os interessados intimados do leilão pelo presente edital,
suprindo a exigência contida no art. 889 do CPC. Arrematação,
adjudicação ou remição: à vista, ou no prazo de, até, 15 dias,
mediante sinal de 30%; mais 5% de comissão ao leiloeiro; e
custas de cartório de 1% até o máximo permitido. E, foi expedido
este edital. Outro, na íntegra, está afixado no Átrio do Fórum e
nos autos acima. RJ, 07/12/2020. – Eu, Marceli da Silva Argento,
Mat. 01-31466 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo.
Dr. Leonardo de Castro Gomes – Juiz de Direito.

OT BANK S.A.
CNPJ/MF n.º 35.203.533/0001-55 / NIRE 33.3.0033233-2 JUCERJA
EXTRATO DE ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO 

REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 2019
LOCAL E PRESENÇAS: sede social da Companhia, localizada na 
Cidade do Estado do Rio de Janeiro, à Av. das Américas, nº 3434 – Bloco 
07 – Sala 201 – Barra da Tijuca. Acionista representando 100% do capital 
social. DELIBERAÇÕES: Aprovada a (1) constituição da OT BANK 
S.A., cujo Estatuto Social, encontra-se consolidado na Ata; (2) eleição 
da Diretoria da Companhia, com mandato até a realização da primeira 
Assembleia Geral Ordinária, a saber: JOSÉ ALEXANDRE COSTA DE 
FREITAS brasileiro, casado, advogado, Identidade n.º 78.657, OAB/RJ 
em 08/03/2009, CPF/MF n.º 008.991.207-17, para o cargo de Diretor 
Presidente; e o Sr. ALEXANDRE LODI DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, 
empresário, Identidade RG nº 109641316, IFP em 13/05/94, CPF/MF 
nº 076.922.737-66; e (3) definição do “Monitor Mercantil” em circulação 
no Estado do Rio de Janeiro, como Jornal de Grande Circulação para 
publicações da Companhia. Arquivada na JUCERJA em 08/10/2019 sob 
o nº 33300332332, Sec. Geral Bernardo F. S. Berwanger e encontra-se 
disponível para consulta na sede social da Companhia, juntamente 
com o Estatuto Social consolidado na íntegra da ata da assembleia.

EDITAL DE ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS
E FINANCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, com CNPJ sob o nº
33.094.269/0001-33, situado na Av. Presidente Vargas 502/ 16º, 17º, 20º,
21º e 22º, andares Centro, Rio de Janeiro, por sua Presidenta abaixo assinada,
nos termos de seu  Estatuto, CONVOCA todos  os empregados do Banco do
Brasil S/A, sócios ou não sócios, que atuem na base territorial deste sindicato,
para se reunirem em Assembléia Extraordinária Específica que se realizará
de forma remota/virtual durante o período das 08:00 horas até às 22:00
horas do dia 09 de dezembro de 2020, na forma disposta no site
www.bancariosrio.org.br (página oficial do Sindicato na Internet), onde
estarão disponíveis todas as informações necessárias para deliberação
acerca da seguinte pauta: Discussão e deliberação sobre o Acordo Coletivo
de Trabalho  que regulamenta o Teletrabalho a ser celebrado com o Banco
do Brasil S/A, com vigência de dois anos a partir da data da sua assinatura.

Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2020
ADRIANA DA SILVA NALESSO

Presidenta

CEG RIO S.A.
CNPJ/MF Nº 01.695.370/0001-53 - NIRE: 3330016451-1

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Srs. Acionistas da CEG RIO S.A. a comparecer à 
Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a se realizar no próximo dia 16 de 
dezembro de 2020 às 10h (dez horas), em primeira convocação, de forma 
virtual, a fim de deliberar sobre a seguinte matéria constante da Ordem do 
Dia: Em Assembleia Geral Extraordinária: 1. Aprovação da revisão de 
proposta para distribuição de resultado do ano de 2019. Informamos aos 
Srs. acionistas que se encontram à disposição, na sede da companhia, 
os documentos constantes da Ordem do Dia, conforme previsão legal. Os 
representantes dos acionistas deverão comparecer à AGE munidos de 
instrumento de procuração.

Rio de Janeiro (RJ), 08 de dezembro de 2020
Antonio Gallart Gabás - Presidente do Conselho de Administração

Xangô e Iansã tiveram  
culpa no apagão do Amapá?

O Operador Nacional 
do Sistema Elétrico (ONS) 
apresentou relatório sobre o 
apagão ocorrido no Estado 
do Amapá em novembro. De 
acordo com o relatório, o in-
cêndio em um dos transfor-
madores foi causado por um 
curto-circuito, que pode ter 
sido provocado ou por uma 
falha interna no equipamen-
to ou por uma “coordenação 
de isolamento inadequada na 
subestação”.

Essa segunda hipótese as-
sumiria que um raio atingiu a 
subestação e ela não foi capaz 
de preservar os transformado-
res de uma descarga elétrica. 
Segundo o relatório, chovia 
muito no momento, com “des-
cargas atmosféricas intensas”. 
Ainda não há, no entanto, um 
parecer definitivo sobre o que 
ocorreu no dia 3 de novem-
bro. Esse parecer, chamado 
Relatório de Análise de Falha 
(RAF), será produzido pela 
empresa concessionária Li-
nhas de Macapá Transmissora 
de Energia (LMTE), respon-
sável pela subestação.

“(O relatório da LMTE) 
deve envolver perícias para 
os equipamentos. Com esses 
relatórios saberemos o que 
aconteceu com esses trans-
formadores”, afirmou nesta 
segunda-feira o diretor-geral 
da ONS, Luiz Carlos Cioc-
chi, no Ministério de Minas 
e Energia (MME). Um laudo 
preliminar, divulgado pela 
Polícia Civil em 11 de no-
vembro, havia concluído que 
o transformador não foi atin-
gido por um raio.

Ciocchi disse ainda que 
a LMTE devia ter conserta-
do o terceiro transformador, 
que estava avariado na data 
do apagão, mas adiou o pra-
zo algumas vezes. “O agente 
foi informando as prováveis 
datas de retorno do funcio-
namento do equipamento e 
foi postergando. A última 
data que tivemos foi 4 de 
novembro (data seguinte ao 
incêndio na subestação)”, 
disse Ciocchi.

Ele explicou que o ter-
ceiro transformador servi-
ria para entrar em operação 

apenas se um dos outros 
dois falhasse. Se ele não 
estivesse avariado, poderia 
ter minimizado o problema, 
mas haveria, ainda assim, 
alguma queda de energia, 
já que a subestação preci-
sa de dois transformadores 
funcionando para suprir a 
demanda. “Nesse evento 
perdemos dois transfor-
madores, algo muito raro. 
Ainda ficaríamos com um 
transformador e daria pra 
aguentar 60%, 70% da car-
ga”, disse ele.

Também o ministro Bento 
Albuquerque afirmou, nesta 
segunda feira que o Amapá 

não corre mais riscos de fi-
car sem luz. No momento, o 
estado conta com a geração 
emergencial de energia de 
duas termelétricas e o mi-
nistério autorizou a contrata-
ção de geradores por até 180 
dias. Além disso, o estado 
receberá ainda este mês um 
transformador que estava 
sem uso em Roraima.

“Temos a disponibilidade 
de 400 megawatts (MW), 
quando a média (do estado) 
é 240 MW. Até o natal tere-
mos o terceiro transformador 
disponível, voltando ao que 
o planejamento energético já 
previa para o estado”.

Consumo de Bens Industriais registra alta de 0,1% em outubro
O Indicador Ipea de Con-

sumo Aparente de Bens In-
dustriais cresceu 0,1% em 
outubro, na comparação 
com setembro, segundo os 
dados apresentados pelo Ins-
tituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada nesta segunda-
feira. Na comparação com 
outubro de 2019, o indica-
dor que mede a demanda 
por bens industriais definida 
como a produção industrial 
interna não exportada (bens 
nacionais), acrescida das im-
portações, apresentou queda 
de 4,5%.

Entre os componentes do 

consumo aparente, enquanto 
a produção de bens nacionais 
teve queda de 0,3% em ou-
tubro, a importação de bens 
industriais cresceu 2,4%. 
Na análise dos grandes gru-
pos econômicos, o bom de-
sempenho foi heterogêneo 
em outubro. A demanda por 
bens de capital, um dos com-
ponentes da formação bruta 
de capital fixo (FBCF), teve 
alta de 3,8%, reforçando a 
recuperação nos investimen-
tos. Enquanto a demanda 
por bens semi e não duráveis 
cresceu 0,4%, os bens inter-
mediários tiveram queda de 

0,4%. Em relação a 2019, 
todos os segmentos apresen-
taram variação negativa.

No que diz respeito às 
classes de produção, a in-
dústria extrativa mineral re-
cuou, em outubro, 1,4% na 
margem – a segunda queda 
consecutiva. A demanda por 
bens da indústria de trans-
formação registrou baixa de 
0,2% frente a setembro. Na 
análise setorial, 14 dos 22 
segmentos da indústria de 
transformação avançaram, 
com destaque para os farmo-
químicos (4,5%) e veículos 
(4,4%). Na comparação com 

outubro de 2019, apesar do 
resultado negativo do indi-
cador (-4,5%), houve cres-
cimento em oito segmentos, 
entre eles o de produtos não 
metálicos (6,4%) e produtos 
de metal (5,9%).

No acumulado em 12 me-
ses até outubro, o Indicador 
Ipea de Consumo Aparente 
de Bens Industriais apresen-
tou queda de 7,1%, enquanto 
a produção industrial recuou 
5,6%, de acordo com a Pes-
quisa Industrial Mensal de 
Produção Física, do Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MONTANHISMO E ESCALADA

A Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada (CBME) convoca as
entidades filiadas e as associadas, as entidades de prática desportivas filiadas
a uma federação estadual (clubes e associações) e os atletas a se reunirem
em Assembleia Geral Ordinária no dia 16 de dezembro de 2020, às 18:30
horas em por meio eletrônico em ambiente virtual, conforme previsto pela LEI
Nº 14.010, DE 10 DE JUNHO DE 2020, a fim de deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: 1. Eleição para os cargos de Diretora para o triênio 2021-2024:
Presidente, Vice Presidente, Diretor Secretário, Diretor Financeiro, Membros
efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, com mandato iniciando em 10/01/
2020 2. Situação de entidades inadimplentes e solicitação Federação de
Montanhismo do Estado de Minas Gerais referente à anuidade de 2020. 3.
Relacionamento CBME e UIAA 4. Balanço de atividades e ações do mandato
2017-2020 5. Assuntos Gerais. Relação de entidades filiadas e
associadas e respectivas quantidade de votos: Federação de Esportes
de Montanha do Estado do Rio de Janeiro – 40 votos; Federação de Montanhismo
do Estado de São Paulo - 16 votos; Federação Paranaense de Montanhismo -
20 votos; Federação de Montanhismo do Estado de Santa Catarina - 24 votos;
Federação de Montanhismo do Estado de Minas Gerais- 16 votos; Federação
Gaúcha de Montanhismo - 16 votos; Grupo das Entidades de Prática
Desportivas filiadas à uma Federação Estadual – 12 votos; Grupo das Entidades
Locais de Prática Desportivas associadas diretas – 12 votos; Representantes
dos Atletas – 08 votos. O endereço eletrônico para a Assembleia Geral será
divulgado no dia 15 de dezembro de 2020 no website da CBME e será dada
publicidade por meios eletrônicos. Atenciosamente,

Renata Burlamaqui Bradford
Presidente
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Anfavea: ‘O risco de paralisação é muito alto’
O presidente da Associa-

ção Nacional dos Fabrican-
tes de Veículos Automotores 
(Anfavea), Luiz Carlos Mo-
raes, disse nesta segunda-fei-
ra que a produção de auto-
móveis em dezembro é algo 
que não se prevê facilmente 
e destacou alguns desafios 
que o setor enfrenta. Segun-
do ele, a falta de matéria-
-prima é o mais preocupan-
te, porque pode significar a 

paralisação das montadoras. 
“O risco de paralisação é 
muito alto”, afirmou. “Esse 
é um desafio muito difícil de 
se administrar.”

Em novembro, as opor-
tunidades de trabalho ofe-
recidas pelo setor pioraram. 
Na virada de outubro para 
o mês passado, o total de 
vagas passou de 121,4 mil 
para 120,8 mil. Moraes afir-
mou que, no período, 1.284 

funcionários deixaram as 
funções por aderir a progra-
mas de demissão voluntária 
(PDVs) ou foram demitidos 
após contratos temporários 
serem encerrados.

A quantidade de unidades 
licenciadas da indústria de 
automóveis também ficou 
abaixo da registrada ante-
riormente, de acordo com 
balanço da Anfavea. O rela-
tório mostra que a demanda 

do mercado interno dimi-
nuiu 7,1%, em comparação 
com 2019. Foram 225.010 
unidades, contra 242 mil. No 
ano, 1.814.470 automóveis 
foram emplacados.

Ao contrário das vendas, 
a produção apresentou leve 
aumento, de 0,7%, com um 
total de 238,2 mil autoveícu-
los. Conforme a Anfavea, o 
volume foi insuficiente para 
atender ao mercado.

No acumulado do ano, 
a produção chegou à mar-
ca de 1.804.759 unidades, 
35% a menos que a do ano 
passado. Em novembro, 
também saíram das esteiras 
de montadoras 11,5 mil ca-
minhões, 1,7 mil ônibus e 
5 mil máquinas agrícolas e 
rodoviárias.

A Anfavea também des-
tacou números relativos à 
exportação. Em novembro, 

44.007 unidades foram en-
viadas ao exterior, o que se 
traduziu no melhor resultado 
desde agosto de 2018. A alta 
no índice, explicaram, se deu 
em virtude do represamento 
que vem ocorrendo nos úl-
timos meses por causa da 
pandemia de covid-19. Ao 
longo de todo o ano, 285.925 
unidades foram exportadas, 
número 28,4% inferior ao de 
2019. 

Perguntas sobre LGPD não são 
respondidas por 85% das empresas

iFood registra 2,5 milhões  
de pedidos na Black FridayUm dos principais objeti-

vos da Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD) é garantir 
a transparência no relaciona-
mento entre empresas e con-
sumidores ao ponto de que as 
pessoas possam receber com 
rapidez respostas para per-
guntas como:  “Vocês tratam 
os meus dados?” ou “Quais 
são as categorias de dados 
pessoais que vocês têm so-
bre mim em seus arquivos e 
banco de dados?” ou “Quais 
são os usos específicos que 
têm feito, ou o que estão fa-
zendo ou farão com os meus 
dados pessoais?”.

A norma estabelece um 
prazo de 15 dias para que as 
corporações forneçam esse 
tipo de informação a partir 
do momento em que forem 
requisitadas por seus pro-
prietários. Apesar disso, um 
teste feito pela Sigilo, asso-
ciação de defesa dos titula-
res de dados, mostrou que a 
realidade está bem distante 
desse patamar.  Ao enviar 
cartas requisitando informa-
ções como estas a um grupo 
de companhias de 22 seto-
res, a entidade recebeu como 
melhor resultado um total de 
14% das respostas fora do 
prazo. Enquanto isso, 85% 
das organizações simples-
mente ignoraram os pedidos.

Para o presidente da Si-
gilo, Victor Hugo Pereira 

Gonçalves, o resultado mos-
tra que apesar de estarem 
anunciando grandes esforços 
e investimentos para colocar 
suas estruturas em confor-
midade com as exigências 
da LGPD, praticamente ne-
nhuma empresa estaria livre 
hoje de punição caso as mul-
tas, que só poderão passar a 
ser aplicadas em agosto do 
ano que vem, já estivessem 
valendo. “Apesar de ainda 
estarem livres das punições 
até 2021, nada impede que 
as empresas que apresentem 
esse nível de respostas evi-
denciado no teste sejam alvo 
de medidas judiciais impe-
tradas por qualquer titular de 
dados que se sinta prejudica-
do”, disse.

Ele explica que a Sigilo é 
uma associação sem fins lu-
crativos que está em opera-
ção desde 2018 e tem como 
objetivo a defesa da proteção 
de dados pessoais mediante 
a representação e defesa dos 
direitos dos titulares.

Ao todo, a associação en-
viou 80 cartas tendo como 
critério de escolha as princi-
pais marcas do E-commerce, 
Bancos, Telecomunicações, 
Fintechs, Marketing Digi-
tal, Automóveis, Plano de 
Saúde, Locação de Veículos, 
Portais de Internet, Redes 
Sociais, Cartões de Cré-
dito, Hardware, Software, 

Construtoras, Agência de 
Turismo, Bureau de Crédi-
to, Transportes, Eletrônicos, 
Laboratórios, Drogarias, 
Supermercados e Universi-
dades.

Victor Hugo explica que 
a Sigilo teve como meta na 
pesquisa analisar os sites 
desses controladores e as in-
formações que eles prestam 
aos titulares de dados tendo 
como critério os dez princí-
pios da proteção de dados e 
a forma como essas infor-
mações são disponibilizadas 
tecnológica e juridicamente. 
“Nossa constatação foi de 
que entre setembro e agosto 
de 2020 nenhuma empre-
sa está adequada à LGPD”, 
sentenciou.

De acordo com ele, uma 
das principais constatações 
da experiência foi a de que a 
maior parte dos controladores 
não fornecem ainda canais 
específicos para este tipo de 
requerimento. “Não adianta 
implementar as melhores prá-
ticas jurídicas e de segurança 
da informação se o atendi-
mento ao titular é ruim e ina-
dequado”, observa.

A Sigilo já tem o mês de 
janeiro de 2021 como marco 
para realizar uma nova roda-
da de testes e assim verificar 
a evolução da maturidade da 
cultura de proteção de dados 
ao longo do período.

Com uma campanha que 
durou todo o mês de novem-
bro, a Black Friday do iFood 
superou seus próprios recor-
des. Somente na sexta-feira, 
a empresa bateu a marca de 
2,5 milhões de pedidos, um 
aumento de 79% em rela-
ção ao ano passado, quando 
foram atingidos 1,4 milhão 
na mesma data. A crescente 
de pedidos em um único dia 
se deu pela oferta de 20 mil 
pratos a R$ 0,99, o que atraiu 
milhões de usuários para a 
plataforma. O volume tran-
sacionado no dia registrou 
R$ 110 milhões, valor maior 
que o PIB (Produto Interno 
Bruto) anual de cerca de 1,9 
mil municípios do país.

Nesta data, a média por 
hora foi de 100 mil pedidos, 
sendo o jantar o período que 
atraiu mais pedidos, alcan-
çando 58% do total, seguido 
do almoço (30%). Hambúr-
gueres, esfihas e sushis e 
sashimis lideraram a prefe-
rência do consumidor no dia. 
Para comparação, colocando 
todos os hambúrgueres pedi-
dos em linha reta daria para 
dar 30 voltas no Maracanã. 
Dentre os pedidos de super-
mercados, os itens favoritos: 

feira (21 mil), bebidas (15 
mil) e limpeza (13 mil). Nes-
ta data, mais de 735 mil itens 
diferentes foram consumi-
dos, com pedidos em 1.135 
cidades brasileiras.

Entre as cidades que ocor-
reram mais pedidos desta-
cam-se São Paulo e Rio de 
Janeiro, respectivamente, 
sendo que o número total de 
pedidos do dia 27 de novem-
bro seria capaz de atender 
todas as casas do Rio de Ja-
neiro em um jantar.

No total, 80% dos estabe-
lecimentos que participaram 
da ação também eram peque-
nos e médios restaurantes 

que puderam, por meio da 
plataforma, fazer parte e au-
mentar suas vendas na data 
que é um marco do varejo no 
mundo. Dos pedidos realiza-
dos no dia, 38% foram regis-
trados em restaurantes deste 
porte. A data impactou mais 
de um milhão de pessoas em 
todo o processo de prepara-
ção em restaurantes. Nas en-
tregas realizadas pelo iFood, 
foram 78 mil* entregadores 
parceiros envolvidos.

Número referente apenas 
aos entregadores parceiros 
do iFood. Mais de 60% dos 
pedidos foram entregues pe-
los restaurantes.

Marcelo Casal Junior/ABr
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OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. 
CNPJ/ME nº 09.114.805/0001-30 - NIRE 333.0031011-8

ATA DA AGE REALIZADA EM 7/12/2020
1. Data, Hora e Local: No dia 7/12/2020, às 10h, por meio de sala virtual organizada 
pela OceanPact Serviços Marítimos S.A. (“Cia.”), de acordo com o Art. 121, § único, da 
Lei 6.404/76, com a redação dada pela Lei nº 14.030, de 28 julho de 2020, a qual 
permite que a votação e participação dos acionistas nas Assembleias das sociedades 
seja feita à distância conforme alterada (“Lei das S.A.”). 2. Presenças: Acionistas 
representando a totalidade do capital social da Cia., conforme assinaturas no Livro de 
Presença de Acionistas. 3. Convocação: Dispensada a publicação do edital de 
convocação, nos termos do Art. 124, §4º, da Lei das S.A.. 4. Mesa: Verificado o quórum 
para instalação da Assembleia, a mesa foi composta pelo Sr. Flavio Nogueira Pinheiro 
de Andrade - Presidente; e pelo Sr. Thiago Borges Paes de Lima - Secretário.  
5. Ordem Do Dia: Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) redefinição do 
número mínimo e máximo de membros do Conselho de Administração e de seu prazo 
de mandato, bem como a fixação do número de membros para o mandato e sua 
respectiva eleição; (ii) a aprovação do Plano de Concessão de Ações Restritas da Cia.; 
(iii) a retificação e ratificação da remuneração global do conselho de administração e 
da diretoria estatutária para o exercício social de 2020; (iv) a autorização para a 
administração da Cia. realizar a abertura de capital da Cia. e submissão do pedido de 
registro de emissor de valores mobiliários, categoria “A”, perante a CVM (“CVM”);  
(v) a autorização para a administração da Cia. realizar o pedido de adesão da Cia. ao 
segmento de Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”); (vi) a realização 
de oferta pública de ações ordinárias de emissão da Cia. (“Ações”), a ser registrada 
junto à CVM (“Oferta”); (vii) a autorização para que a administração da Cia. tome todas 
as medidas necessárias à (a) obtenção do registro como emissor de valores mobiliários 
categoria “A” e do registro da Oferta, ambos perante a CVM, e da autorização pela B3 
para aderir ao Novo Mercado, e (b) aprovação de todos os termos e condições da 
Oferta aplicáveis à Cia., incluindo a celebração de todos os contratos, documentos e 
atos relacionados à Oferta;; (viii) o desdobramento das ações de emissão da Cia. na 
razão de 1 para 25, na forma do Art. 12 da Lei das S.A. (“Desdobramento”)e (ix) a 
reforma e consolidação do Estatuto Social da Cia. inclusive para adaptá-lo às novas 
regras do Novo Mercado. 6. Deliberações: Após análise e discussão das matérias 
constantes da ordem do dia, foram aprovadas, por unanimidade de votos e sem 
ressalvas: (i) a redefinição do número mínimo e máximo de membros do Conselho de 
Administração da Cia., que passará a ser composto por, no mínimo, 5 e, no máximo,  
9 membros efetivos, com mandato unificado de 2 anos, sendo permitida a reeleição, 
conforme será refletido no estatuto social a ser aprovado nesta Assembleia. Restou 
também aprovada a fixação do número de membros para o Conselho de Administração, 
em 5 membros, com a subsequente eleição, para mandato até a AGO de 2022, que 
deliberar sobre as contas do exercício social que se encerrar em 31/12/2021, a fim de 
compatibilizar os prazos de realização obrigatória de AGO, nos termos da Lei das S.A., 
sendo permitida a reeleição. Diante disso, foram eleitos, como membros do Conselho 
de Administração: (a) Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, brasileiro, casado, 
engenheiro naval, portador da carteira de identidade nº 4397450, emitida pelo IFP-RJ, 
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Economia  
(“CPF/ME”) nº 805.926.197-53, com escritório na Rua da Glória nº 122, salas 801 e 802 
(10º pavimento) e salas 901 e 902 (11º pavimento), Glória, no Rio de Janeiro/RJ, CEP: 
20.241-180; (b) Felipe Nogueira Pinheiro de Andrade, brasileiro, casado, 
empresário, portador da carteira de identidade nº 04397453-4, emitida pelo Detran-RJ, 
CPF/ME nº 887.989.097-20, com escritório na Rua da Glória nº 122, salas 801 e 802 
(10º pavimento) e salas 901 e 902 (11º pavimento), Glória, no Rio de Janeiro/RJ,  
CEP: 20.241-180; (c) Carlos Gustavo Perret Simas, brasileiro, casado, economista, 
portador da carteira de identidade nº 080985617, emitida pelo IFP-RJ,  
CPF/ME nº 006.695.727-30, com endereço profissional na Av. Ataulfo de Paiva  
nº 1.235, 6º andar, Leblon, no Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22440-034; (d) Marcelo 
Fernandez Trindade, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade 
nº 63295364, emitida pelo IFP-RJ, CPF/ME nº 776.785.247-49, com endereço 
profissional na Av. Borges de Medeiros, 633, grupo 701, no Rio de Janeiro/RJ,  
CEP: 22430-042; e (e) Luis Antonio Gomes Araujo, brasileiro, casado, engenheiro, 
CPF/ME nº 741.945.267-91, residente na P.T. Mallings Vei 48, Oslo, 0286, Noruega. 
Os Srs. Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, Felipe Nogueira Pinheiro de Andrade e 
Carlos Gustavo Perret Simas e Marcelo Fernandez Trindade foram imediatamente 
empossados em seus cargos, mediante assinatura dos respectivos termos de posse 
lavrados em livro próprio, tendo declarado, sob as penas da lei que não estão impedidos 
por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a 
propriedade, ou condenados à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do Art. 147 da Lei das S.A. e na 
Instrução CVM nº 367, de 29/05/2002. Com relação ao Sr. Luis Antonio Gomes Araujo, 
que possui residência no exterior, sua posse fica sujeita à constituição de representante 
residente no país, para as finalidades do art. 146, §3º da Lei das S.A., a qual (juntamente 
com a celebração do termo de posse), deverá ocorrer até a data de entrada em vigor 
do Contrato de Participação no Novo Mercado. Os acionistas aprovaram, ainda, a 
designação dos Srs. Marcelo Fernandez Trindade e Luis Antonio Gomes Araujo como 
membros independentes do Conselho de Administração da Cia., tendo em vista que, 
após a análise de seus currículos e histórico profissional, restou verificado que, uma 
vez celebrado o Contrato de Participação do Novo Mercado, ambos estarão 
enquadrados nos critérios de independência estabelecidos no regulamento de 
listagem do Novo Mercado da B3. (ii) a aprovação do Plano de Concessão de Ações 
Restritas da Cia., nos termos do Anexo I desta ata; (iii) a retificação da remuneração 
global dos membros do conselho de administração e da diretoria estatutária da Cia. 
para o exercício social de 2020 aprovada na AGO realizada em 3/08/2020, e ratificação 
do novo valor global anual de até R$15.000.000,00 (iv) a autorização para a realização 
da abertura de capital da Cia. e, consequentemente, a submissão, pela administração 
da Cia., do pedido de registro de emissor de valores mobiliários na categoria “A” 
perante a CVM, nos termos da Instrução da CVM nº 480, de 29/12/2009, conforme 
alterada; (v) a autorização para a administração da Cia. realizar a submissão do pedido 
de admissão à negociação e listagem da Cia. no segmento de Novo Mercado da B3, 
bem como a celebração com a B3 do Contrato de Participação no Novo Mercado, 
ficando a administração da Cia. autorizada a tomar todas as medidas necessárias 
junto à B3 com vistas à formalização da adesão ao Novo Mercado e ao cumprimento 
de todas as regras previstas no Regulamento do Novo Mercado; (vi) a realização da 
Oferta que compreenderá a distribuição pública primária de ações ordinárias de 
emissão da Cia. a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos 
termos da Instrução da CVM nº 400, de 29/12/2003, conforme alterada e demais 
normativos aplicáveis, com esforços de colocação das Ações no exterior, de acordo 
com certas isenções de registro sob o Securities Act of 1933 dos Estados Unidos da 
América. A exclusivo critério dos acionistas, a Oferta poderá contar, ainda, com parcela 
de distribuição secundária de ações de emissão da Cia. e de titularidade dos acionistas; 
(vii) a autorização para a administração da Cia. tomar todas as medidas necessárias à 
implementação das matérias aprovadas nos itens (iv) a (vi) acima, e à aprovação de 
todos os termos e condições da Oferta pela Cia., podendo negociar, aprovar e celebrar 
todos os contratos, documentos e atos relacionados à Oferta em nome da Cia., 
incluindo escolher e contratar as instituições intermediárias da Oferta, autorizar os 
prospectos preliminar e definitivo e os offering memoranda, bem como representar a 
Cia. perante a CVM, B3, agente escriturador e quaisquer outros nos assuntos 
relacionados à Oferta; (viii) o Desdobramento, sem modificação do valor do capital 
social da Cia., com a resultante substituição de cada ação ordinária nominativa e sem 
valor nominal atualmente emitida pela Cia. por 25 ações de emissão da Cia., todas ON 
e sem valor nominal, na forma do Art. 12 da Lei das S.A.. Desta forma, o capital social 
da Cia. anteriormente dividido em 5.128.427 ações passará a ser divido em 
128.210.675; e (ix) em decorrência das deliberações acima e visando também a 
atender às novas regras do Regulamento do Novo Mercado, a alteração e consolidação 
do Estatuto Social da Cia., nos termos do Anexo II desta ata, observadas as 
disposições transitórias descritas em sua cláusula 57. 7. Lavratura: Foi autorizada, 
por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme 
o disposto no §1º do Art. 130 da Lei das S.A.. 8. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo autorizada a lavratura da presente ata na 
forma de sumário, nos termos do §1º do Art. 130 da Lei das S.A., que, lida e aprovada, 
foi assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 7/12/2020. Flavio Nogueira 
Pinheiro de Andrade - Presidente. Thiago Borges Paes de Lima - Secretário. 
Acionistas Presentes: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade; Dyna II Fundo de 
Investimento em Participações Multiestratégia; Thiago Borges Paes de Lima; 
Haroldo Nogueira Solberg, Arthur Octavio de Ávila Kós Filho, Maurício Mauro 
Rocha Latado, Adriano Ranieri Cervinho Viana, Felipe Nogueira Pinheiro de 
Andrade, Gustavo Lutz Menezes Petry, Marcelo Côrtes Monteiro da Silva, Luiz 
Izidório Soares Pinto, Pedro Rafael 9ªto Perez, Ricardo Lutz da Cunha e Menezes, 
Erik Fabian Gomes Cunha, Chen Li Cheng, Júlio Cesar de Souza Junior, 
Alessandro Silva Monte, Gustavo Amarante Gabriel, Jorge Luiz Elias Geraldo, 
Fernando D’Ambros Lucchesi, Pedro de Moraes Rego Martins, Leonardo 
Sant’Anna Antunes Maciel, Ana Paula Lopes Coelho de Castro Lyra, Natália de 
Menezes Fonseca, Fagner Augusto de Magalhães, Luciane Atella Bastos, Vitor 
Kume e e Carlos Frederico Friendenberg de Brito Silva Marins e Maxim 
Medvedovsky, todos representados por Flávio Nogueira Pinheiro de Andrade. 
Estatuto Social. Capítulo I. Denominação, objeto, sede e duração. Cláusula 1ª.  
A OceanPact Serviços Marítimos S.A. (“Cia.”) é uma S.A. que se rege pelo presente 
Estatuto Social e pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis. §1º. Com o 
ingresso da Cia. no Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“Novo Mercado” 
e “B3”, respectivamente), sujeitam-se a Cia., seus acionistas, incluindo acionistas 
controladores (se houver), administradores e membros do conselho fiscal, quando 
instalado, às disposições do Regulamento do Novo Mercado (“Regulamento do Novo 
Mercado”). §2º. A Cia. seus acionistas, incluindo acionistas controladores, membros 
do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal, quando instalado, 
deverão observar os prazos, as obrigações e os procedimentos previstos no 
Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores 
Mobiliários da B3, no Manual do Emissor da B3 e no Regulamento do Novo Mercado. 
Cláusula 2ª. A Cia. tem como objeto social (i) o treinamento e consultoria em serviços 
de meio ambiente, energia, logística e marítimos; (ii) serviços em campo na aquisição 
de dados, medições e monitoramento ambiental; (iii) a criação e invenção de produtos 
e soluções nas áreas marítimas e ambiental; (iv) especificação, execução e análise de 
levantamentos hidrográficos; (v) operação, manutenção e aluguel de equipamentos 
de combate a derramamento de óleo e emergências ambientais; (vi) proteção 
ambiental; (vii) navegação de apoio marítimo e apoio portuário; (viii) afretamento ou 
aluguel de embarcações próprias ou de terceiros para apoio as operações de 
exploração e produção de petróleo, energia eólica, ondomotriz e maremotriz ou 
qualquer outra atividade marítima, com ou sem tripulação; operação e locação de 
Veículos de Operação Remota (ROV); (ix) serviços de aquisição de imagens e dados 
através de embarcações e veículos tripulados ou não, e (x) a participação no capital 
social de outras sociedades. Cláusula 3ª. A Cia. tem sede e foro no Rio de Janeiro/RJ, 
na Rua da Glória, nº 122, salas 801 e 802 (10º pavimento) e salas 901 e 902  
(11º pavimento), Glória, CEP: 20.241-180, podendo, por deliberação de sua Diretoria, 
abrir, manter e fechar filiais, escritórios e agências em todo o território nacional e no 
exterior. Cláusula 4ª. O prazo de duração da Cia. é indeterminado. Capítulo II.  
Capital social e ações. Cláusula 5ª. O capital social da Cia. é de R$42.999.411,44, 
dividido em 128.210.675 ações ON, sem valor nominal. §1º. A Cia. está autorizada a 
aumentar o seu capital social até o limite total de 300.000.000 ações ordinárias, por 
deliberação do Conselho de Administração, independentemente de reforma 
estatutária, hipótese em que competirá a este órgão a fixação do preço de emissão e 
do número de ações a ser emitido, bem como as demais condições da respectiva 
subscrição e integralização, inclusive a eventual destinação de parte do preço de 
emissão à conta de reserva de capital. §2º. Todas as ações de emissão da Cia. são 
escriturais e mantidas em conta de depósito, junto à instituição financeira autorizada 
pela CVM (“CVM”), em nome de seus titulares, sem emissão de certificados. §3º.  
O custo de transferência das ações escriturais poderá ser cobrado diretamente do 
acionista pela instituição escrituradora, conforme venha a ser definido no contrato de 
escrituração de ações. Cláusula 6ª. É vedada à Cia. a emissão de ações preferenciais 
e de partes beneficiárias. §1º. A Cia. poderá, dentro do limite do capital autorizado, 
emitir bônus de subscrição, a serem alienados ou atribuídos como vantagem adicional 
quando da emissão de outros valores mobiliários, e que conferirão aos seus titulares o 
direito de subscrever ações da Cia.. §2º. Em caso de mora do acionista na integralização 
do capital subscrito, a dívida será atualizada monetariamente com base da variação do 
IGP-M da Fundação Getúlio Vargas e sobre o valor assim apurado incidirão tanto juros 

de 1% ao mês, observado o limite total da taxa legal de juros aplicável, se houver, e 
quanto multa moratória de 10%, sem prejuízo das alternativas asseguradas à Cia. em 
lei e no boletim de subscrição e das sanções legais aplicáveis. Cláusula 7ª. Na 
emissão de valores mobiliários cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de 
valores, subscrição pública ou permuta por ações em oferta pública de aquisição de 
controle, a Cia. poderá excluir o direito de preferência para os antigos acionistas ou 
reduzir o prazo de seu exercício. Cláusula 8ª. A Cia. poderá outorgar ações ou opções 
de compra de ações de sua emissão nos termos de planos de outorga de ações ou de 
opções de compra de ações de sua emissão aprovados pela Assembleia Geral, em 
favor de administradores, empregados e suas cooperativas e prestadores de serviços 
da Cia. ou de suas controladas. Cláusula 9ª. Nas deliberações da Assembleia Geral, 
cada ação ordinária conferirá um voto a seu titular. Capítulo III. Assembleia geral. 
Cláusula 10. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 meses 
seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que o 
interesse social o exigir, 2º as regras deste Estatuto, e observado o disposto na Lei  
nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”). §1º. A Assembleia Geral poderá ser realizada 
presencialmente, de modo parcialmente digital ou exclusivamente digital, conforme a 
regulamentação aplicável. §2º. Os documentos pertinentes à matéria a ser deliberada 
nas Assembleias Gerais deverão ser colocados à disposição dos acionistas, na sede 
da Cia., na data da publicação do 1º anúncio de convocação, ressalvadas as hipóteses 
em que a lei ou a regulamentação vigente exigirem a observância de prazo maior. §3º. 
A Assembleia Geral instalar-se-á, em 1ª convocação, com a presença de acionistas 
representando ao menos 25% do capital social, salvo quando a lei exigir quórum mais 
elevado, e, em 2ª convocação, com qualquer número de acionistas, sem prejuízo, em 
ambos os casos, do quórum de deliberação estabelecido em lei ou neste Estatuto. 
Cláusula 11. A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração da 
Cia. e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou por quem este 
indicar. Na ausência do Presidente e de indicação deste, a Assembleia Geral será 
presidida pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração, ou por quem este 
indicar. Na ausência do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração 
bem como de qualquer indicação destes, o Presidente da Assembleia será escolhido 
pela maioria dos acionistas presentes. O Presidente da Mesa escolherá um dos 
presentes para secretariar os trabalhos. Cláusula 12. O acionista que desejar 
participar da Assembleia Geral da Cia. deverá, com no mínimo 48h de antecedência, 
apresentar: (i) comprovante expedido pela instituição depositária das ações escriturais 
ou em custódia de sua titularidade; (ii) os documentos que comprovem os poderes do 
representante legal do acionista, se aplicável; e (iii) na hipótese de representação do 
acionista por procuração, o respectivo instrumento de mandato outorgado na forma da 
lei e deste Estatuto Social. O acionista ou seu representante legal deverão comparecer 
à Assembleia Geral munidos de documentos que comprovem sua identidade. §1º. 
Sem prejuízo do disposto no caput, o acionista que comparecer presencialmente à 
Assembleia Geral, realizada de modo presencial ou parcialmente digital, munido dos 
documentos referidos na Cláusula 12 acima, com antecedência suficiente para que 
sua identificação seja realizada até o momento da abertura dos trabalhos, poderá 
participar e votar, ainda que tenha deixado de apresentá-los previamente. §2º.  
O acionista que pretender participar digitalmente de Assembleia Geral em que isto seja 
permitido, deverá necessariamente realizar o depósito prévio antecipado dos 
documentos, como estabelecido no caput, fornecendo ainda as eventuais informações 
e documentos adicionais necessários à viabilização da participação digital, sob pena 
de não ser admitido no conclave. Cláusula 13. Ressalvadas as exceções previstas em 
lei, neste Estatuto Social ou no Regulamento do Novo Mercado, as deliberações da 
Assembleia Geral serão tomadas por maioria de votos dos presentes, não se 
computando as abstenções e os votos nulos ou em branco. Cláusula 14. Dos trabalhos 
e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata, a qual será assinada pelos 
integrantes da mesa e pelo menos por acionistas suficientes à formação da maioria, 
observando-se a legislação e a regulamentação aplicáveis em relação aos acionistas 
que enviem boletim de voto a distância ou participem por meio digital. Cláusula 15. 
Consideram-se presentes à Assembleia Geral e subscritores da respectiva ata os 
acionistas que tenham enviado boletim de voto a distância válido ou que registrem sua 
presença a distância, na forma prevista pela regulamentação da CVM. Cláusula 16.  
A Assembleia Geral fixará o montante global da remuneração dos administradores e 
do Conselho Fiscal. § Único. Observado o limite da remuneração global aprovado 
pela Assembleia Geral, caberá ao Conselho de Administração fixar a remuneração 
individual de seus membros e a remuneração individual do Diretor Presidente, a quem 
caberá fixar a remuneração individual dos demais membros da Diretoria. Cláusula 17. 
Compete à Assembleia Geral, além das demais atribuições previstas em lei ou neste 
Estatuto Social, deliberar sobre as seguintes matérias: (i) contas dos administradores 
e demonstrações financeiras; (ii) destinação do lucro líquido do exercício e distribuição 
de dividendos, ressalvado o disposto na Cláusula 44 abaixo; (iii) eleição e destituição 
dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, se instalado;  
(iv) alteração do Estatuto Social da Cia.; (v) aumento ou redução do capital social da 
Cia., sem prejuízo da autorização constante no §1º da cláusula 5ª; (vi) fusão, cisão, 
incorporação ou incorporação de ações envolvendo a Cia.; (vii) proposta de saída da 
Cia. do Novo Mercado e cancelamento do registro de Cia. aberta; (viii) suspensão do 
exercício de direitos de acionista, na forma do disposto no Art. 120 da Lei das S.A.;  
(ix) dissolução, liquidação (incluindo a cessação do estado de liquidação), pedido de 
falência ou recuperação judicial ou extrajudicial da Cia., ou de suas controladas; e  
(x) negociação, pela Cia., de ações de sua própria emissão, se o Conselho de 
Administração não for competente 2º a regulamentação em vigor. § único.  
Em nenhuma hipótese o Presidente da Assembleia computará voto proferido com 
infração a acordo de acionistas devidamente arquivado na Cia., qualquer que seja a 
alegação formulada pelo acionista visando à aceitação de seu voto. Capítulo IV. 
Administração da Cia. Cláusula 18. A Cia. será administrada por um Conselho de 
Administração e uma Diretoria. § Único. A investidura dos administradores independerá 
de caução ou outra garantia, e dar-se-á pela assinatura do respectivo termo de posse, 
que deverá contemplar sua sujeição à cláusula compromissória estabelecida na 
Cláusula 55. Cláusula 19. Os cargos de presidente do Conselho de Administração e 
de Diretor Presidente ou principal executivo da Cia. não poderão ser acumulados pela 
mesma pessoa, exceto em decorrência de vacância, observados os prazos e 
obrigações de divulgação e regularização previstos no Regulamento do Novo 
Mercado. Cláusula 20. Os administradores poderão participar nos lucros, na forma da 
lei. Conselho de Administração. Composição. Cláusula 21. O Conselho de 
Administração será composto por, no mínimo, 5 e, no máximo, 9 membros titulares e 
até igual número de suplentes, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral para 
mandatos unificados de 2 anos, sendo permitida a reeleição. §1º. O Presidente e o 
Vice-Presidente do Conselho de Administração serão eleitos pelo Conselho de 
Administração na 1ª reunião após a posse de seus membros para um novo mandato, 
ou posterior à eleição do substituto, em caso de vacância de qualquer daqueles cargos. 
§2º. O Conselho de Administração adotará um Regimento Interno que disporá, dentre 
outras matérias julgadas convenientes, sobre seu próprio funcionamento, direitos e 
deveres dos seus membros e seu relacionamento com a Diretoria e demais órgãos 
sociais. §3º. A indicação de membros ao Conselho de Administração deverá observar 
os requisitos previstos na Política de Indicação da Cia., no Estatuto Social, no 
Regulamento do Novo Mercado, na Lei das S.A., bem como nas demais legislações e 
regulamentações aplicáveis. §4º. Respeitado o disposto no caput desta Cláusula, o 
número de membros que integrarão o Conselho de Administração em cada gestão 
deverá ser fixado em cada Assembleia Geral, cuja ordem do dia inclua a eleição da 
totalidade de seus membros. Cláusula 22. Dos membros do Conselho de 
Administração, no mínimo, 2 ou 20% , o que for maior, deverão ser conselheiros 
independentes, conforme a definição do Regulamento do Novo Mercado, devendo a 
caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como conselheiros 
independentes ser examinada na Assembleia Geral que os eleger. § Único. Quando, 
em decorrência da aplicação do percentual referido no caput desta Cláusula, resultar 
número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número 
inteiro imediatamente superior. Eleição. Cláusula 23. Ressalvada a hipótese de 
adoção do procedimento de voto múltiplo, a eleição dos membros do Conselho de 
Administração dar-se-á pelo sistema de chapas. §1º. Na eleição de que trata esta 
Cláusula, somente poderão concorrer as chapas: (a) indicadas pelo Conselho de 
Administração; ou (b) que sejam indicadas, na forma prevista no §3º desta Cláusula, 
por qualquer acionista ou conjunto de acionistas. §2º. O Conselho de Administração 
deverá, na data da convocação da Assembleia Geral destinada a eleger a totalidade 
dos membros do Conselho de Administração, disponibilizar aos acionistas as 
informações e declarações relativas a cada um dos integrantes da chapa por ele 
indicada, nos termos exigidos pela legislação e regulamentação vigentes, bem como 
pela Política de Indicação da Cia., inclusive com relação à caracterização dos 
candidatos como independentes nos termos do Regulamento do Novo Mercado. §3º. 
Os acionistas ou conjunto de acionistas que desejarem apresentar outra chapa para 
concorrer aos cargos no Conselho de Administração deverão encaminhar à Cia. as 
informações, documentos e declarações a que se refere o § anterior, cabendo à Cia., 
após a devida conferência, proceder à respectiva divulgação nos termos da regulação 
vigente. §4º. A mesma pessoa poderá integrar duas ou mais chapas, inclusive aquela 
indicada pelo Conselho de Administração. §5º. Cada acionista somente poderá votar 
em uma chapa, sendo declarados eleitos os candidatos da chapa que receber maior 
número de votos na Assembleia Geral. Cláusula 24. Não obstante o disposto na 
Cláusula 23 acima, na eleição do Conselho de Administração é facultado aos acionistas 
requerer, na forma da lei, a adoção do processo de voto múltiplo, desde que o façam, 
no mínimo, 48h antes da Assembleia Geral. §1º. A Cia., imediatamente após o 
recebimento válido do pedido de adoção do voto múltiplo, deverá divulgar comunicação 
informando a sua adoção, nos termos da regulamentação aplicável. §2º. Na hipótese 
de adoção do processo de voto múltiplo, deixará de haver a eleição por chapas, 
passando a ser considerados candidatos os integrantes das chapas de que trata a 
Cláusula 23, bem como os candidatos que vierem a ser indicados por acionistas para 
eleição pelo processo de voto múltiplo, desde que sejam apresentadas à Assembleia 
Geral as informações e declarações referentes a tais candidatos a que se refere o §2º 
da Cláusula 23 deste Estatuto. Cláusula 25. Caso a Cia. venha a estar sob controle de 
determinado acionista ou grupo de acionistas, será permitido a acionistas 
representando 10% do capital social requerer e promover a eleição em separado de 
um membro do Conselho de Administração e seu respectivo suplente, na forma 
prevista no §4º do Art. 141 da Lei das S.A., desde que, para tais fins, tais acionistas 
comprovem a titularidade ininterrupta do referido percentual mínimo de participação 
acionária durante o período de 3 meses, no mínimo, imediatamente anterior à 
realização da respectiva Assembleia Geral. Reuniões e Substituições. Cláusula 26.  
O Conselho de Administração deverá se reunir, ordinariamente, no mínimo a cada 3 
meses, conforme calendário aprovado por seus membros anualmente, e, 
extraordinariamente, quando necessário aos interesses sociais, mediante convocação 
por escrito entregue aos demais membros do Conselho de Administração. §1º. As 
convocações das reuniões do Conselho de Administração deverão ser realizadas 
com, no mínimo, 5 dias de antecedência, em 1ª convocação, e 2 dias, em 2ª 
convocação, por escrito, por meio de carta, telegrama, fax, e-mail ou outra forma que 
permita a comprovação do recebimento pelo destinatário, contendo a indicação de 
data, hora, local da reunião e ordem do dia. §2º. As reuniões serão convocadas pelo 
Presidente ou pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração ou por 2 de seus 
membros em conjunto. §3º. As reuniões do Conselho de Administração instalar-se-ão 
com a presença da maioria dos seus membros em exercício, e suas deliberações 
serão tomadas por maioria de votos dos presentes. §4º. Independentemente das 
formalidades de convocação, será considerada regular a reunião a que comparecerem 
todos os membros do Conselho de Administração. Cláusula 27. As reuniões do 
Conselho de Administração serão realizadas preferencialmente na sede social da Cia., 
podendo também ser realizadas em outros locais no município do Rio de Janeiro, e 
serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, 
pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração. Na ausência de ambos, a reunião 
será presidida por um conselheiro indicado pela maioria dos conselheiros presentes à 
referida reunião. §1º. O Conselho de Administração poderá convidar membros da 
Diretoria da Cia. e eventuais terceiros para fins de discussão, apresentação de 
informações e esclarecimentos de assuntos do interesse da Cia. e de suas Controladas, 
ou que sejam úteis ou necessários à deliberação de matéria que constar da ordem do 
dia. §2º. Os membros do Conselho de Administração poderão participar das reuniões 
por meio de vídeo conferência ou conferência telefônica, ou por qualquer outro meio de 
comunicação que permita a identificação do conselheiro e a comunicação simultânea 
com todas as demais pessoas presentes à reunião. Nesse caso, os conselheiros serão 
considerados presentes à reunião e deverão assinar a correspondente ata ou enviar 
por escrito, inclusive por meio eletrônico, sua concordância com o respectivo conteúdo. 
§3º. Das reuniões do Conselho de Administração, serão lavradas atas em livro próprio, 

tornando-se válidas e efetivas com a assinatura ou concordância expressa, nos termos 
do §2º desta Cláusula, de tantos membros quantos bastem para constituir o quórum 
requerido para aprovação das matérias constantes da respectiva ordem do dia. 
Cláusula 28. Em caso de impedimento definitivo ou vacância de qualquer dos cargos 
de membro do Conselho de Administração, caberá aos conselheiros remanescentes 
nomear o substituto, que servirá até a 1ª Assembleia Geral subsequente, quando um 
novo membro titular e, se for o caso, seu respectivo suplente, serão eleitos e 
permanecerão no cargo até o final do mandato do membro substituído. Ocorrendo 
impedimento definitivo ou vacância da maioria dos cargos do Conselho de 
Administração, deverá ser imediatamente convocada Assembleia Geral para eleger 
os substitutos, os quais deverão completar o mandato dos substituídos. Cláusula 29. 
Em caso de ausência, impedimento ou vacância do cargo de Presidente do Conselho 
de Administração, as funções de presidência do órgão serão assumidas pelo Vice-
Presidente do Conselho de Administração durante a ausência ou impedimento ou 
após a vacância, sem prejuízo, se aplicável, da eventual indicação de substituto para 
sua posição de Conselheiro, nos termos da Cláusula 28 acima. Competência. 
Cláusula 30. Compete ao Conselho de Administração da Cia., além das demais 
atribuições previstas em lei ou neste Estatuto Social: (i) fixar a orientação geral dos 
negócios da Cia. e das sociedades sob seu controle; (ii) eleger e destituir Diretores da 
Cia. e fixar-lhes as atribuições, observado o disposto no presente Estatuto Social;  
(iii) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da 
Cia., solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração pela 
Cia. ou pelas sociedades sob seu controle, e quaisquer outros atos; (iv) convocar as 
assembleias gerais; (v) manifestar-se sobre o relatório da administração, as contas da 
Diretoria e todas as demonstrações financeiras da Cia., submetendo-as à aprovação 
da Assembleia Geral quando for o caso; (vi) fixar a remuneração dos membros do 
Conselho de Administração e da Diretoria, observado o limite da remuneração global 
aprovado pela Assembleia Geral; (vii) definir os critérios gerais de remuneração e 
política de benefícios dos administradores da Cia., e, sempre que julgar necessário, 
das sociedades sob seu controle; (viii) aprovar programas de remuneração com base 
em ações, observados os planos aprovados em Assembleia Geral; (ix) apresentar à 
assembleia geral chapa para eleição dos membros do Conselho de Administração, na 
forma da Cláusula 23 deste Estatuto Social; (x) propor à assembleia geral a destinação 
do resultado do exercício, observado o disposto na Cláusula 43 deste Estatuto Social; 
(xi) aprovar levantamento de balanços em períodos inferiores ao exercício social, bem 
como a distribuição de dividendos intercalares e intermediários e o pagamento ou 
crédito de juros sobre o capital próprio, nos termos da legislação aplicável e da Cláusula 
44 deste Estatuto; (xii) deliberar sobre a emissão pública ou privada de debêntures não 
conversíveis, notas promissórias e outros títulos e valores mobiliários não conversíveis 
em ações; (xiii) deliberar sobre a emissão de ações, debêntures conversíveis em 
ações e bônus de subscrição, dentro do limite do capital autorizado da Cia.;  
(xiv) deliberar sobre a celebração de instrumentos, contratos, protocolos e quaisquer 
outros documentos relativos a operações de incorporação, fusão, cisão, incorporação 
de ações ou quaisquer reorganizações societárias que envolvam a Cia., bem como 
sobre a submissão à Assembleia Geral de propostas relativas a tais temas;  
(xv) submeter à Assembleia Geral propostas que envolvam dissolução, liquidação 
(incluindo a cessação do estado de liquidação), pedido de falência ou recuperação 
judicial ou extrajudicial da Cia., ou de suas controladas, bem como acerca de reforma 
deste Estatuto; (xvi) autorizar a aquisição de ações da Cia. para permanência em 
tesouraria, cancelamento ou posterior alienação, observadas as disposições e 
restrições legais e regulamentares aplicáveis; (xvii) aprovar e alterar o Plano de 
Negócios Anual da Cia. e de suas controladas; (xviii) aprovar a tomada de empréstimos, 
obtenção de financiamentos e qualquer ato que implique endividamento da Cia. que 
não esteja previsto no Plano de Negócios Anual da Cia., (a) em montante igual ou 
superior, em uma única operação ou em um conjunto de operações relacionadas, a 
5% do total de endividamento da Cia. com base em suas últimas informações 
financeiras trimestrais divulgadas com revisão do auditor independente (ou de suas 
demonstrações financeiras anuais auditadas, se forem mais recentes), ou (b) em 
montante igual ou superior, em uma única operação ou em um conjunto de operações 
relacionadas, a 2,5% do total de endividamento da Cia., com base em suas últimas 
informações financeiras trimestrais divulgadas com revisão do auditor independente 
(ou de suas demonstrações financeiras anuais auditadas, se forem mais recentes), 
caso o índice de endividamento líquido consolidado da Cia. e suas controladas, 
consideradas em conjunto, resultante da divisão de sua dívida líquida pelo EBITDA, 
seja superior a 2,5x; (xix) aprovar a aquisição ou alienação de ativos da Cia. ou a 
criação de quaisquer ônus ou gravames sobre os ativos da Cia. que não esteja prevista 
no Plano de Negócios Anual da Cia., em montante igual ou superior, em uma única 
operação ou em um conjunto de operações relacionadas, a R$25.000.000,00;  
(xx) aprovar a participação em novas sociedades em montante superior a 
R$5.000.000,00; (xxi) aprovar a celebração de transações com partes relacionadas 
cujo valor envolvido, em uma única operação ou em um conjunto de operações 
relacionadas, exceda R$1.000.000,00, se limite mínimo de valor inferior a este não for 
imposto pela Política de Transações com Partes Relacionadas da Cia.; (xxii) aprovar a 
celebração pela Cia. de acordos de acionistas em sociedades nas quais detenha 
participação; (xxiii) aprovar a outorga de garantias de qualquer natureza pela Cia. em 
favor de controladas ou coligadas da Cia. que não esteja previsto no Plano de Negócios 
Anual da Cia., (a) em montante igual ou superior, em uma única operação ou em um 
conjunto de operações relacionadas, a 5% do total de endividamento da Cia. com base 
em suas últimas informações contábeis trimestrais divulgadas com revisão do auditor 
independente (ou de suas demonstrações financeiras anuais auditadas, se forem 
mais recentes), ou (b) em montante igual ou superior, em uma única operação ou em 
um conjunto de operações relacionadas, a 2,5% do total de endividamento da Cia. com 
base em suas últimas informações contábeis trimestrais divulgadas com revisão do 
auditor independente (ou de suas demonstrações financeiras anuais auditadas, se 
forem mais recentes), caso o índice de endividamento líquido consolidado da Cia. e 
suas controladas, consideradas em conjunto, resultante da divisão de sua dívida 
líquida pelo EBITDA, seja superior a 2,5x; (xxiv) ressalvadas as demais atribuições 
previstas nesta Cláusula, aprovar a celebração de quaisquer outros contratos, de 
qualquer natureza, pela Cia., que não estejam previstos no Plano de Negócios Anual 
da Cia., em montante igual ou superior, em uma única operação ou em um conjunto de 
operações relacionadas, a R$25.000.000,00; (xxv) aprovar a prestação de garantias 
em favor de suas controladas ou coligadas, em montante igual ou superior, em uma 
única operação ou em um conjunto de operações relacionadas, a R$25.000.000,00. 
(xxvi) escolher e destituir os auditores independentes da Cia., considerada a 
manifestação do Comitê de Auditoria e Compliance; e (xxvii) deliberar sobre a escolha 
de empresa especializada responsável pela determinação do valor econômico da Cia. 
para fins da OPA por Atingimento de Participação Relevante; (xxviii) manifestar-se 
favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de 
ações que tenha por objeto as ações de emissão da Cia., por meio de parecer prévio 
fundamentado, divulgado em até 15 dias da publicação do edital da oferta pública de 
aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (i) a conveniência e oportunidade 
da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse da Cia. e do conjunto de 
seus acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos para a 
liquidez das ações; (ii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à 
Cia.; (iii) eventuais alternativas à aceitação da oferta pública de aquisição de ações 
disponíveis no mercado; (xxix) aprovar as políticas corporativas, conforme propostas 
que lhe sejam submetidas pelos órgãos competentes; e (xxx) aprovar a criação de 
comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, permanentes ou 
temporários, e eleger os membros que irão compor tais comitês. Diretoria. Cláusula 
31. A Diretoria será composta por, no mínimo, 3 e, no máximo, 12 diretores, residentes 
no país, eleitos pelo Conselho de Administração, dos quais 1 Diretor Presidente, 1 
Diretor Vice-Presidente, 1 Diretor de Relação com Investidores, 1 Diretor Financeiro e 
os demais com sua designação e competência estabelecidas pelo Conselho de 
Administração. §1º. Os Diretores serão eleitos para mandatos unificados de 2 anos, 
admitida a reeleição, e continuarão no exercício dos cargos até eleição e posse de 
seus substitutos. §2º. Um mesmo Diretor poderá, a critério do Conselho de 
Administração, acumular duas ou mais Diretorias da Cia.. §3º. A indicação de membros 
para a Diretoria deverá observar a Política de Indicação da Cia., o Regulamento do 
Novo Mercado, a legislação e a regulamentação aplicáveis, devendo observar os 
critérios de ilibada reputação no mercado e reconhecida competência. Cláusula 32. 
Competirá à Diretoria a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Cia. 
e à gestão dos negócios sociais, bem como decidir sobre matérias que não sejam de 
competência privativa da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração 
(ressalvadas as competências individuais de cada membro da Diretoria), devendo os 
Diretores atuar de acordo com as suas atribuições estabelecidas em lei, neste Estatuto 
Social, pelo Conselho de Administração e nas políticas corporativas da Cia., quando 
aprovadas pelo Conselho de Administração. § Único. A Diretoria poderá aprovar a 
prestação de garantias em favor de suas controladas ou coligadas, em montante que 
não exceda, em uma única operação ou em um conjunto de operações relacionadas, 
R$25.000.000,00. Cláusula 33. A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses da 
Cia. o exigirem e suas decisões, quando colegiadas, serão tomadas por maioria 
simples de votos, observado o quórum de instalação de metade dos membros eleitos, 
cabendo ao Diretor Presidente, além de seu voto, o de desempate. Cláusula 34.  
Sem prejuízo de funções, competências e poderes adicionais a serem atribuídos para 
cada um dos Diretores pelo Conselho de Administração, compete, especificamente:  
a) ao Diretor Presidente: (i) dirigir e orientar as atividades da Cia., inclusive pela 
coordenação da atuação dos demais Diretores; (ii) dirigir as atividades relacionadas 
com o planejamento geral da Cia. e de suas controladas, traçando a estratégia global 
da Cia. (observadas as orientações do Conselho de Administração); (iii) atribuir a 
qualquer dos Diretores atividades e tarefas especiais, independentemente daquelas 
que lhes couberem ordinariamente; (iv) convocar e presidir as reuniões da Diretoria;  
(v) zelar pela execução das deliberações da Assembleia Geral, Conselho de 
Administração e da própria Diretoria. b) ao Diretor Vice-Presidente: (i) apoiar o Diretor 
Presidente no exercício de suas funções, (ii) conduzir a elaboração e execução dos 
planos estratégicos e operacionais em todas as áreas da Cia., e (iii) definir a atuação e 
objetivos específicos de cada área. c) ao Diretor de Relações com Investidores: (i) a 
prestação de informações aos investidores, à CVM e à bolsa de valores ou mercado 
de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Cia., (ii) a manutenção do 
registro da Cia. atualizado e em conformidade com a regulamentação da CVM, 
zelando pelo cumprimento dos requisitos e exigências regulamentares aplicáveis;  
(iii) representar a Cia. perante a CVM, a bolsa de valores e demais entidades do 
mercado de capitais; (iv) a supervisão dos serviços realizados pela instituição financeira 
depositária das ações relativas ao quadro acionário, tais como, sem se limitar, o 
pagamento de dividendos e bonificações, compra, venda e transferência de ações; e 
(v) o exercício das demais funções que lhe forem atribuídas pela regulamentação 
aplicável ou por determinação do Conselho de Administração. d) ao Diretor Financeiro: 
(i) coordenar a elaboração das demonstrações financeiras da Cia.; (ii) dirigir e liderar a 
administração e gestão das atividades financeiras da Cia.; (iii) orientar e realizar a 
análise de investimentos e definição dos limites de exposição a risco, propositura e 
contratação de empréstimos e financiamentos, operações de tesouraria e o 
planejamento e controle financeiro da Cia.. § Único. Os diretores sem designação 
específica prevista no Estatuto Social, além de suas atribuições estatutárias, 
desempenharão as funções que lhes forem atribuídas pelo Conselho de Administração. 
Cláusula 35. Na ausência ou impedimento temporário do Diretor Presidente, suas 
funções serão exercidas temporária e cumulativamente por Diretor estatutário a ser 
designado pelo próprio Diretor Presidente ou, na ausência de tal indicação, por Diretor 
a ser designado pelo Conselho de Administração. Na ausência ou impedimento 
temporário de qualquer outro Diretor, suas funções serão exercidas temporária e 
cumulativamente pelo Diretor Presidente ou por outro Diretor indicado pelo Diretor 
Presidente. Cláusula 36. Ressalvadas as exceções previstas neste Estatuto Social, a 
Cia. será representada e somente será considerada validamente obrigada por ato ou 
assinatura: (i) do Diretor Presidente ou do Diretor Vice-Presidente isoladamente para 
a prática de atos e para assinatura de documentos cujo valor envolvido não ultrapasse 
R$250.000,00; ou (ii) independentemente do valor envolvido (a) de quaisquer 2 
Diretores agindo em conjunto; (b) de 1 Diretor agindo em conjunto com 1 procurador 
constituído na forma prevista neste Estatuto Social; ou, ainda, (c) por 2 procuradores 
constituídos na forma prevista neste Estatuto. §1º. A Cia. também poderá ser 
representada isoladamente por 1 Diretor, qualquer que seja, ou 1 procurador com 
poderes específicos nomeado por assinatura de qualquer Diretor, permitido o 
substabelecimento apenas com reserva de poderes, para a prática dos seguintes atos: 
(a) a representação da Cia. em assembleias e reuniões de sócios de sociedades da 
qual participe; (b) recebimento de citações ou notificações judiciais, bem como 
representação da Cia. em juízo, sem poder de confessar ou renunciar a direitos, sendo 



n Monitor Mercantil Financeiro6 Terça-feira, 8 de dezembro de 2020

certo que a representação para prestar depoimento em juízo, sempre que a Cia. for 
regularmente intimada, deverá ser feita por Diretor designado pela Diretoria para tal 
fim; (c) a representação da Cia. em licitações públicas e processos de contratação 
junto a empresas privadas, sem prejuízo das regras de representação para a efetiva 
assinatura dos respectivos contratos; (d) a prática de atos de simples rotina 
administrativa, inclusive perante repartições públicas, sociedades de economia mista, 
juntas comerciais, Justiça do Trabalho, INSS, FGTS, RFB (RFB), Secretarias de 
Fazenda, Prefeituras, cartórios em geral, inclusive marítimo e outras da mesma 
natureza, podendo, nesta hipótese, o procurador substabelecer para terceiros;  
(e) representação da Cia. perante autarquias, órgãos e agências reguladoras e 
autorreguladoras tais como CVM (CVM), Agência Nacional de Transportes Aquaviários 
(ANTAQ), Agência Nacional do Petróleo (ANP), Autoridade Marítima (Marinha do 
Brasil), B3 e outras de mesma natureza; ou (f) assinatura de correspondências, cartas 
e atos de simples rotina. §2º. Adicionalmente às hipóteses previstas no caput e no §1º 
desta Cláusula, a Diretoria poderá, excepcionalmente, autorizar a representação da 
Cia. por um único diretor ou um único procurador constituído especialmente, 
discriminando, na ata da reunião, a justificativa, a finalidade e os limites dos poderes 
outorgados, e em seguida comunicando o fato ao Conselho de Administração. §3º.  
A nomeação de procurador pela Cia. deverá observar o disposto nesta Cláusula 36, 
sendo certo que os mandatos não poderão ter prazo superior a 1 ano, salvo aqueles 
para representação em processos administrativos e judiciais, que vigorarão enquanto 
tramitar o respectivo processo ou até sua revogação ou renúncia, e somente permitirão 
substabelecimento com reserva de poderes. Capítulo V. Órgãos Auxiliares da 
Administração. Cláusula 37. O Conselho de Administração e a Diretoria, para melhor 
desempenho de suas funções, poderão criar comitês adicionais, permanentes ou não, 
para assessorá-los no cumprimento de suas respectivas atribuições, com objetivos 
específicos, designando os seus respectivos membros. Cláusula 38. Sem prejuízo de 
outros comitês que o Conselho de Administração venha a criar, a Cia. terá, 
obrigatoriamente, um Comitê de Auditoria e Compliance vinculado ao Conselho de 
Administração, de funcionamento permanente. Comitê de Auditoria e Compliance. 
Cláusula 39. O Comitê de Auditoria e Compliance contará com um regimento interno 
próprio, aprovado pelo Conselho de Administração, para regular as questões relativas 
a seu funcionamento e definir o papel de seu coordenador. Cláusula 40. O Comitê de 
Auditoria e Compliance será formado por, no mínimo, 3 membros, sendo: a) ao menos 
1 deles membro independente do Conselho de Administração da Cia., como definido 
pelo Regulamento do Novo Mercado; b) a maioria deles independente, como definidos 
pela Instrução CVM 308/99; c) ao menos 1 deles com reconhecida experiência em 
assuntos de contabilidade societária, como definida pela Instrução CVM 308/99.  
§ Único. Um mesmo membro do Comitê de Auditoria poderá preencher 
cumulativamente os requisitos descritos nas alíneas (a), (b) e (c) do caput.. Cláusula 
41. Ao Comitê de Auditoria e Compliance competirá: a) opinar sobre a contratação e 
destituição do auditor independente para a elaboração de auditoria externa 
independente ou para qualquer outro serviço; b) supervisionar as atividades dos 
auditores independentes, a fim de avaliar a sua independência, a qualidade dos 
serviços prestados e a adequação dos serviços prestados às necessidades da Cia., 
bem como as atividades da área de controles internos da Cia., da área de auditoria 
interna da Cia. e da área responsável pela elaboração das demonstrações financeiras 
da Cia.; c) monitorar e avaliar a qualidade e integridade dos mecanismos de controles 
internos, das informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações 
financeiras da Cia. e das informações e medições divulgadas com base em dados 
contábeis ajustados e em dados não contábeis que acrescentem elementos não 
previstos na estrutura dos relatórios usuais das demonstrações financeiras; d) avaliar 
e monitorar as exposições de risco da Cia., podendo inclusive requerer informações 
detalhadas de políticas financeiras e de risco e dos procedimentos relacionados com 
a remuneração da administração, a utilização de ativos da Cia. e as despesas 
incorridas em nome da Cia.; e) avaliar e monitorar, juntamente com a administração e 
a área de auditoria interna, a adequação das transações com partes relacionadas 
realizadas pela Cia. e suas respectivas evidenciações, conforme previsto na Política 
de Transações com Partes Relacionadas da Cia.; f) emitir pareceres e recomendações 
a respeito da conformidade das transações com partes relacionadas submetidas à 
deliberação do Conselho de Administração nos termos da Política de Transações com 
Partes Relacionadas da Cia.; g) avaliar, monitorar e recomendar à administração a 
correção ou o aprimoramento das políticas internas da Cia., incluindo a Política de 
Transações com Partes Relacionadas da Cia.; h) elaborar relatório anual resumido, a 
ser apresentado juntamente com as demonstrações financeiras, contendo a descrição 
de suas atividades, os resultados e conclusões alcançados e as recomendações feitas 
e quaisquer situações nas quais exista divergência significativa entre a administração 
da Cia., os auditores independentes e o Comitê de Auditoria e Compliance em relação 
às demonstrações financeiras da Cia.; e i) assegurar que a Cia. possua meios para 
recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos 
legais e normativos aplicáveis à Cia., além de regulamentos e códigos internos, 
inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do denunciante e 
da confidencialidade da informação. § Único. Caso o Conselho Fiscal venha a ser 
instalado na forma da Lei das S.A. e da Cláusula 42 abaixo, o Comitê de Auditoria e 
Compliance conservará suas atribuições, respeitadas as competências outorgadas 
por lei ao Conselho Fiscal. Capítulo VI. Conselho fiscal. Cláusula 42. A Cia. terá um 
Conselho Fiscal de funcionamento não permanente. §1º. O Conselho Fiscal será 
instalado e colocado em funcionamento nas hipóteses previstas em lei e, neste caso, 
será composto por 3 membros titulares e igual número de suplentes, eleitos pela 
assembleia geral com mandato unificado até a 1ª AGO que se realizar após a sua 
eleição, admitindo-se a reeleição. §2º. A remuneração do Conselho Fiscal será fixada 
pela Assembleia Geral que o instalar e eleger, observando-se as determinações do art. 
162, §3º, da Lei das S.A.. §3º. Uma vez instalado o Conselho Fiscal, a posse de seus 
membros, efetivos e suplentes, fica condicionada à assinatura de termo de posse, que 
contemplará sua sujeição à cláusula compromissória estabelecida na Cláusula 55 
deste Estatuto. §4º. O Conselho Fiscal, quando instalado, reunir-se-á ordinariamente 
a cada trimestre e, extraordinariamente, sempre que necessário, lavrando-se atas 
dessas reuniões em livro próprio. Capítulo VII. Exercício social, demonstrações 
financeiras e destinação dos resultados. Cláusula 43. O exercício social encerra-
se em 31/12 de cada ano, quando serão levantadas as demonstrações financeiras na 
forma da lei. §1º. Após a dedução dos eventuais prejuízos acumulados e da provisão 
para o pagamento do IR, 5% do lucro líquido verificado será destinado à constituição 
da reserva legal, até que alcance o limite previsto em lei. §2º. O lucro remanescente 
após a destinação à reserva legal, ajustado por eventual constituição de reservas de 
contingência e as respectivas reversões, se for o caso, terá a seguinte destinação: a) 
0,1% será necessariamente distribuído aos acionistas, como dividendos obrigatórios; 
b) por proposta da administração, até 99,9% poderão ser destinados para a constituição 
de Reserva de Lucros para a Expansão e Investimentos, com a finalidade de preservar 
a integridade do patrimônio social, financiar a expansão das atividades da Cia. e 
permitir a realização de novos investimentos, até o limite de 100% do capital social; e 
c) o saldo remanescente, se houver, terá a destinação fixada pela Assembleia Geral, 
consoante proposta dos órgãos da administração. Cláusula 44. O Conselho de 
Administração poderá deliberar: a) a distribuição de dividendos com base nos lucros 
apurados em balanços semestrais; b) o levantamento de balanços relativos a períodos 
inferiores a um semestre e a distribuição de dividendos com base nos lucros neles 
apurados, desde que o valor total dos dividendos pagos em cada semestre do exercício 
social não exceda o montante das reservas de capital de que tratam o §1º do art. 182, 
da Lei das S.A.; c) a declaração de dividendos intermediários, à conta de lucros 
acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral; 
e d) o crédito ou pagamento aos acionistas, na periodicidade que decidir, juros sobre o 
capital próprio. §1º. Os dividendos intermediários e os juros sobre o capital próprio 
declarados em cada exercício social serão, até o limite aplicável, imputados ao 
dividendo mínimo obrigatório do resultado do exercício social em que forem declarados. 
§2º. Prescrevem e revertem em favor da Cia. os dividendos não reclamados em 3 anos 
a contar da data em que tenham sido colocados à disposição dos acionistas.  
Capítulo VIII. Ofertas Públicas. Alienação de Controle. Cláusula 45. A alienação 
direta ou indireta de controle da Cia., tanto por meio de uma única operação, como por 
meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o 
adquirente do controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição de ações tendo 
por objeto as ações de emissão da Cia. de titularidade dos demais acionistas, 
observando as condições e os prazos previstos na legislação e na regulamentação em 
vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento 
igualitário àquele dado ao alienante. Cláusula 46. O adquirente do controle fica 
obrigado, após a liquidação financeira da oferta pública a que se refere o caput, a tomar 
as medidas cabíveis para, se necessário, recompor, nos 18 meses subsequentes, o 
percentual mínimo de ações em circulação previsto no Regulamento do Novo 
Mercado. Atingimento de Participação Relevante. Cláusula 47. Qualquer Pessoa 
ou Grupo de Pessoas, que adquira ou se torne titular, de forma direta ou indireta, por 
meio de uma única operação ou de diversas operações (inclusive, sem limitação, por 
meio de qualquer tipo de associação que dê origem a um Grupo de Pessoas ou adesão 
a Grupo de Pessoas pré-existente), de ações de emissão da Cia. ou Outros Direitos de 
Natureza Societária sobre ações de emissão da Cia., que representem, em conjunto, 
20% ou mais do total das ações de emissão da Cia. (excluídas ações mantidas pela 
Cia. em tesouraria) (“Participação Relevante”) (“Ofertante”) deverá (i) imediatamente 
divulgar tal informação à Cia., e (ii) realizar uma oferta pública de aquisição de ações 
da totalidade das ações de emissão da Cia. nos termos previstos nesta Cláusula  
(“OPA por Atingimento de Participação Relevante”). §1º. O preço de aquisição por ação 
de emissão da Cia. a ser ofertado na OPA por Atingimento de Participação Relevante 
deverá ser pago em moeda corrente nacional e à vista e não poderá ser inferior ao 
maior valor entre (i) o maior preço por ação, se houver, pago pelo Ofertante nos 6 
meses que antecederam o atingimento da Participação Relevante (incluídas também 
em tal período as operações que tenham resultado no referido atingimento), em 
negociação privada ou pública, atualizado pela Taxa SELIC até a data do efetivo 
lançamento da OPA por Atingimento de Participação Relevante; e (ii) o valor econômico 
das ações de emissão da Cia., apurado em laudo de avaliação elaborado por empresa 
especializada selecionada pelo Conselho de Administração da Cia., mediante a 
utilização de metodologia reconhecida ou com base em outro critério que venha a ser 
definido pela CVM; valores que, em ambos os casos, deverão ser ajustados por 
eventos societários posteriores, tais como a distribuição de dividendos ou juros sobre 
o capital próprio, grupamentos, desdobramentos, bonificações. §2º. Para fins de 

apuração do valor indicado no item (ii) do §1º acima, o Conselho de Administração da 
Cia. deverá selecionar a empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação, 
com experiência comprovada, em até 15 dias da comunicação pelo Ofertante do 
atingimento da Participação Relevante. Caso, por qualquer razão, o Conselho de 
Administração utilize prazo adicional para seleção da referida empresa, igual número 
de dias adicionais deverá ser acrescido ao prazo máximo para o Ofertante publicar o 
edital da OPA por Atingimento de Participação Relevante, nos termos do §4º desta 
Cláusula. Os custos de elaboração do laudo de avaliação correrão integralmente pelo 
Ofertante. §3º. Caso o atingimento da Participação Relevante envolva, ainda que 
parcialmente, a aquisição de participações indiretas na Cia. durante o período 
abrangido pelo item (i) do §1º desta Cláusula, o Ofertante deverá apresentar a 
demonstração justificada da parcela do valor pago correspondente ao preço por ação 
ou lote de ações de emissão da Cia. na referida aquisição indireta. §4º. O edital da OPA 
por Atingimento de Participação Relevante deverá ser publicado pelo Ofertante no 
prazo máximo de 60 dias a contar da data de atingimento da Participação Relevante e 
deverá incluir a obrigação do Ofertante de adquirir, por 90 dias a contar da liquidação 
da OPA por Atingimento de Participação Relevante, até a totalidade das ações de 
titularidade dos acionistas remanescentes que não venderem ações na OPA por 
Atingimento de Participação Relevante, pelo mesmo preço da OPA por Atingimento de 
Participação Relevante, atualizado pela taxa SELIC, ficando tal obrigação condicionada 
a que, com a liquidação da OPA por Atingimento de Participação Relevante, o Ofertante 
tenha atingido participação acionária superior a 50% do capital social. §5º. A OPA por 
Atingimento de Participação Relevante deverá ser: (i) dirigida indistintamente a todos 
os acionistas da Cia.; (ii) efetivada em leilão a ser realizado na B3; e (iii) lançada pelo 
preço determinado de acordo com o previsto no §1º desta Cláusula, a ser pago à vista, 
em moeda corrente nacional. §6º. A obrigação de realização da OPA por Atingimento 
de Participação Relevante não se aplica: a) ao atingimento individual de Participação 
Relevante por pessoa que integre Grupo de Pessoas que já detenha, em conjunto, 
Participação Relevante; b) ao atingimento de Participação Relevante em decorrência 
(i) da incorporação de outra sociedade ou de parcelas cindidas de outra sociedade pela 
Cia. ou (ii) da incorporação de ações de outra sociedade pela Cia.; c) caso o atingimento 
de Participação Relevante na Cia. decorra de realização de oferta pública voluntária de 
aquisição de ações que tenha tido por objeto todas as ações de emissão da Cia. 
(inclusive com a finalidade de aquisição do controle da Cia.), desde que o preço pago 
na referida oferta tenha sido no mínimo equivalente ao que seria pago em uma OPA 
por Atingimento de Participação Relevante que tivesse se tornado obrigatória ao 
Ofertante no momento em que a oferta voluntária tenha sido anunciada; d) ao 
atingimento de Participação Relevante em decorrência da transferência de ações ou 
Outros Direitos de Natureza Societária por força de sucessão hereditária de uma 
Pessoa que já detivesse Participação Relevante ou de transferência, por esta Pessoa, 
a seus herdeiros legítimos, desde que exclusivamente para fins de planejamento 
sucessório e devidamente comunicada à Companhia; e) ao caso de atingimento 
involuntário da Participação Relevante por força de eventos que não dependam nem 
resultem da prática de quaisquer atos pela Pessoa ou Grupo de Pessoas que venha a 
atingir a Participação Relevante, além daqueles já descritos em outros itens deste §6º, 
tais como recompra de ações pela Cia., resgate de ações de emissão da Cia., desde 
que, nas hipóteses de atingimento involuntário abarcadas exclusivamente por esse 
item “e” (não atingindo as demais dispensas previstas nesse §6º), a Pessoa ou Grupo 
de Pessoas que tenha atingido Participação Relevante de forma involuntária, 
cumulativa e tempestivamente: (i) comunique à Cia. sua intenção de utilizar a faculdade 
prevista nesta alínea (d) em até 5 dias contadas do momento em que se tornar titular 
da Participação Relevante; e (ii) aliene em bolsa de valores a quantidade de ações 
representativas do capital social da Cia. que exceda a Participação Relevante no prazo 
estabelecido pelo Conselho de Administração, que não poderá ser superior a 90 dias 
contados da data da notificação de que trata o item (i) anterior; f) à subscrição de ações 
da Cia., realizada em uma única emissão primária, que tenha sido aprovada em 
Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração dentro do limite do capital 
autorizado, e cuja proposta de aumento de capital tenha determinado a fixação do 
preço de emissão das ações com base no preço justo das ações, na forma estabelecida 
na legislação societária; g) a aquisições adicionais de ações de emissão da Cia. ou 
Outros Direitos de Natureza Societária sobre ações de emissão da Cia. por determinada 
Pessoa ou Grupo de Pessoas (ou adesão de ações adicionais a acordos mantidos por 
Grupo de Pessoas) que, no momento de tal aquisição ou elevação da participação já 
fosse titular de Participação Relevante; h) aos empréstimos (e respectivas devoluções) 
de ações de emissão da Cia. realizados para o fim exclusivo de viabilizar o processo 
de estabilização de preço no âmbito de ofertas públicas de distribuição de ações de 
emissão da Cia.; e i) caso, no momento da aquisição da Participação Relevante por 
determinada Pessoa ou Grupo de Pessoas, outra Pessoa ou Grupo de Pessoas já seja 
titular de mais da metade do capital social da Cia.. §7º. A assembleia geral da Cia. 
poderá deliberar a dispensa de realização da OPA por Atingimento de Participação 
Relevante ou alterações em suas características em relação ao previsto nesta 
Cláusula, desde que: (i) a Assembleia Geral seja realizada antes do atingimento da 
Participação Relevante; e (ii) nela não votem as Pessoas ou Grupo de Pessoas que 
pretendam atingir Participação Relevante e, ainda, aqueles acionistas que com eles 
tenham acordo para alienação ou transferência, a qualquer título, de participação. §8º. 
A realização da OPA por Atingimento de Participação Relevante não excluirá a 
possibilidade de outra Pessoa, ou, se for o caso, a própria Cia., formular uma oferta 
pública de aquisição de ações concorrente, nos termos da regulamentação aplicável. 
§9º. Na hipótese de a Pessoa ou Grupo de Pessoas que venha a atingir Participação 
Relevante não cumprir as obrigações impostas nesta Cláusula, inclusive no que 
concerne ao atendimento dos prazos (i) para a realização ou solicitação do registro da 
OPA por Atingimento de Participação Relevante, ou (ii) para atendimento das eventuais 
solicitações ou exigências da CVM, o Conselho de Administração da Cia. convocará 
AGE, na qual tal Pessoa ou Grupo de Pessoas não poderá votar, para deliberar sobre 
a suspensão do exercício de seus direitos, conforme disposto no Art. 120 da Lei das 
S.A., sem prejuízo da adoção adicional de quaisquer medidas judiciais cabíveis. §10º. 
Para os fins do disposto nesta Cláusula, os seguintes termos terão os significados a 
seguir definidos: “Pessoa” significa qualquer pessoa ou entidade, incluindo, sem 
limitação, qualquer pessoa natural ou jurídica, fundo de investimento, condomínio, 
carteira de títulos, universalidade de direitos, ou qualquer outra forma de organização. 
“Grupo de Pessoas” significa o grupo de pessoas ou entidades (incluindo, sem 
limitação, qualquer pessoa natural ou jurídica, fundo de investimento, condomínio, 
carteira de títulos, universalidade de direitos, ou qualquer outra forma de organização): 
(i) vinculadas por contratos ou acordos de qualquer natureza relativos ao exercício de 
direitos como acionistas da Cia. ou das próprias Pessoas, inclusive acordos de 
acionistas, seja diretamente ou por meio de sociedades controladas, controladores ou 
sob controle comum; ou (ii) entre as quais haja relação de controle; ou (iii) sob controle 
comum; ou (iv) que atuem representando um interesse comum; ou (v) que estejam sob 
a gestão de uma mesma pessoa, entidade ou grupo. “Outros Direitos de Natureza 
Societária” significa (i) usufruto ou fideicomisso sobre as ações de emissão da Cia.; (ii) 
opções de compra, subscrição ou permuta, a qualquer título, que possam resultar na 
aquisição de ações de emissão da Cia.; ou (iii) contratos derivativos com liquidação 
física ou financeira; ou (iv) qualquer outro direito que lhe assegure, de forma permanente 
ou temporária, direitos políticos ou patrimoniais de acionista sobre ações de emissão 
da Cia.. Dever Geral de Informação sobre Participação na Cia. Cláusula 48. 
Adicionalmente às obrigações de divulgação de negociações relevantes previstas na 
regulamentação, qualquer Pessoa ou Grupo de Pessoas, que venha a deter, direta ou 
indiretamente, ações de emissão da Cia. ou Outros Direitos de Natureza Societária 
sobre ações de emissão da Cia. em quantidade igual ou que ultrapasse 15% do capital 
social estará obrigada a divulgar imediatamente, mediante comunicação ao Diretor de 
Relações com Investidores da Cia., as mesmas informações exigidas pela 
regulamentação, sempre que, por meio de qualquer negociação ou operação, de 
qualquer natureza, passe a deter participação final que corresponda a mais 1% do 
capital da Cia. ou múltiplos de tal percentual, até o limite de 20% (i.e. sempre que tal 
Pessoa ou Grupo de Pessoas cruzar, para cima ou para baixo, os patamares de 15%, 
16%, 17%, 18%, 19% e 20% do capital social da Cia.). Cancelamento de Registro de 
Cia. Aberta e Saída do Novo Mercado. Cláusula 49. O cancelamento do registro de 
Cia. aberta deverá ser precedido de oferta pública de aquisição de ações, por preço 
justo, a qual deverá observar os procedimentos e as exigências estabelecidas na Lei 
das S.A. e na regulamentação editada pela CVM sobre ofertas públicas de aquisição 
de ações para cancelamento de registro de Cia. aberta. Cláusula 50. A saída da Cia. 
do Novo Mercado, seja por ato voluntário, compulsório ou em virtude de reorganização 
societária, deverá observar as regras constantes do Regulamento do Novo Mercado. 
Cláusula 51. Nos termos do Regulamento do Novo Mercado e ressalvado o disposto 
na Cláusula 52 abaixo, a saída voluntária da Cia. do Novo Mercado deverá ser 
precedida de oferta pública de aquisição de ações que observe os procedimentos 
previstos na regulamentação editada pela CVM sobre ofertas públicas de aquisição de 
ações para cancelamento de registro de Cia. aberta e os seguintes requisitos: a) o 
preço ofertado deverá ser justo, calculado de acordo com os parâmetros estabelecidos 
no Art. 4º-A da Lei das S.A. e na regulamentação aplicável da CVM; e b) acionistas 
titulares de mais de 1/3 das ações em circulação deverão aceitar a oferta pública de 
aquisição de ações ou concordar expressamente com a saída do segmento sem 
efetuar a venda das ações. § Único. Para fins da alínea (b) do caput, consideram-se 
ações em circulação apenas as ações cujos titulares concordem expressamente com 
a saída do Novo Mercado ou se habilitem para o leilão da oferta pública de aquisição 
de ações, na forma da regulamentação editada pela CVM aplicável às ofertas públicas 
de aquisição de Cia. aberta para cancelamento de registro. Cláusula 52. A saída 
voluntária do Novo Mercado poderá ocorrer, independentemente da realização de 
oferta pública de aquisição de ações, na hipótese de dispensa aprovada em Assembleia 
Geral, que deverá ser instalada: a) em 1ª convocação com a presença de acionistas 
que representem, no mínimo, 2/3 do total das ações em circulação; ou b) em 2ª 
convocação, com a presença de qualquer número de acionistas titulares de ações em 
circulação. § Único. A deliberação sobre a dispensa de realização da oferta pública de 
ações, na forma do caput, deve ocorrer pela maioria dos votos dos acionistas titulares 
de ações em circulação presentes na Assembleia Geral. Cláusula 53. É facultada a 
formulação de uma única oferta pública de aquisição, visando a mais de uma das 
finalidades previstas neste Capítulo, no Regulamento do Novo Mercado, na Lei das 
S.A. ou na regulamentação emitida pela CVM, desde que seja possível compatibilizar 
os procedimentos de todas as modalidades de oferta pública, não haja prejuízo para 
os destinatários da oferta e seja obtida a autorização da CVM quando exigida pela 

legislação ou regulamentação aplicáveis. Cláusula 54. As disposições do 
Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as disposições estatutárias, nas 
hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas 
neste Estatuto. Capítulo IX. Arbitragem. Cláusula 55. A Cia., seus acionistas, 
administradores e os membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, se houver, 
obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do 
Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre 
eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissora, acionistas, 
administradores e membros do Conselho Fiscal, em especial, decorrentes das 
disposições contidas na Lei nº 6.385/76, na Lei das S.A., no presente Estatuto, nas 
normas editadas pelo CMN, pelo BACEN 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. Capítulo X. Disposições gerais. 
Cláusula 56. A Cia. observará os acordos de acionistas arquivados na sede social, 
cabendo à Administração abster-se de registrar transferências de ações ou outros 
valores mobiliários contrárias aos respectivos termos e, ao Presidente das Assembleias 
Gerais ou de órgão colegiado de deliberação da Cia., abster-se de computar os votos 
proferidos em sentido contrário ao estabelecido em tais acordos, qualquer que seja a 
alegação ou justificativa apresentada. Cláusula 57. A Cia. dissolver-se-á e entrará em 
liquidação nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral (i) deliberar 
sobre o processo de liquidação; (ii) nomear o liquidante e eleger o Conselho Fiscal, que 
deverá funcionar durante o período de liquidação; e (iii) fixar a remuneração do 
liquidante e dos conselheiros fiscais. Cláusula 58. As regras referentes ao 
Regulamento do Novo Mercado constantes dos §§1º e 2º da cláusula 1ª; §§2º e 3º da 
cláusula 21; §2º da cláusula 23; §3º da cláusula 31; e §3º da cláusula 42 deste Estatuto 
Social, bem como, em sua integralidade, as Cláusulas 19, 22, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 
50, 51, 52, 53, 54 e 55 somente terão eficácia a partir da data de entrada em vigor do 
Contrato de Participação no Novo Mercado, a ser celebrado entre a Cia. e a B3. Por 
sua vez, o disposto no §2º da Cláusula 5ª somente terá eficácia a partir da data da 
entrada em vigor do contrato de escrituração a ser celebrado entre a Cia. e o 
escriturador, de modo que, até tal data, as ações de emissão da Cia. serão nominativas 
stricto sensu e sem valor nominal. Plano de Concessão de Ações Restritas da 
Oceanpact Serviços Marítimos S.A. 1. Objetivo. 1.1. O presente Plano de 
Concessão de Ações Restritas da OceanPact Serviços Marítimos S.A. (“Cia.”), 
instituído de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis, (“Plano”) estabelece 
as condições gerais para a concessão de ações de emissão da Cia. (“Ações”) a 
determinadas pessoas elegíveis nos termos deste Plano. 1.2. Este Plano tem como 
objetivo: (i) estimular a expansão, o êxito e a consecução dos objetivos sociais da Cia.; 
(ii) proporcionar e estimular a participação dos Beneficiários da Cia. no seu capital 
social; (iii) alinhar os interesses dos Beneficiários aos interesses sociais da Cia. bem 
como aos interesses dos seus acionistas; (iv) manter os Beneficiários vinculados à Cia. 
e sociedades sob seu controle comum, incentivando a criação de valor à Cia.; e  
(v) compartilhar riscos e ganhos de forma equitativa entre acionistas e administradores 
e empregados. 2. Pessoas Elegíveis. 2.1. Poderão ser elegíveis como Beneficiários 
do presente Plano, administradores, empregados e prestadores de serviço da Cia. 
definidos pelo Conselho de Administração nos termos de programas de concessão de 
Ações a serem oportunamente aprovados pelo órgão (“Programas”). 3. Administração 
do Plano. 3.1. O Plano será administrado pelo Conselho de Administração da Cia., o 
qual, observadas as diretrizes e condições gerais do Plano, será detentor de autonomia 
e amplos poderes para adotar medidas para organização e administração do Plano e 
das respectivas concessões das Ações, como, por exemplo: (i) aprovar a criação, 
alteração ou extinção de Programas, assim como definir seus termos e condições;  
(ii) determinar os administradores, empregados ou prestadores de serviço da Cia. que 
serão Beneficiários dos respectivos Programas; e (iii) aprovar os contratos de 
concessão de Ações celebrados entre a Cia. e cada um dos Beneficiários, observadas 
as determinações do Plano e dos respectivos Programas que vierem a ser aprovados. 
3.2. No exercício de sua competência, o Conselho de Administração estará sujeito aos 
limites previstos em lei, na regulamentação da CVM (“CVM”), e no presente Plano, e 
não estará obrigado por qualquer regra de isonomia ou analogia, podendo, dessa 
forma, tratar de maneira distinta cada um dos Beneficiários, na medida de suas 
particularidades. 3.3. As deliberações do Conselho de Administração atinentes às 
matérias relacionadas ao Plano têm força vinculante para a Cia. e os Beneficiários.  
4. Ações Restritas Sujeitas ao Plano. 4.1. As Ações que poderão ser concedidas aos 
Beneficiários, no âmbito do presente Plano, não excederão o limite total de 3% do 
capital social da Cia. na data da concessão das Ações objeto do Plano. 4.2. As Ações 
outorgadas nos termos do Plano manterão todos os direitos intrínsecos à sua espécie, 
salvo se o Conselho de Administração aprovar disposição em contrário. 4.3. Nos 
termos da Instrução CVM nº 567/2015, para que as Ações sejam outorgadas aos 
Beneficiários, como previsto no presente Plano, a Cia. transferirá, mediante operação 
privada, Ações de sua emissão mantidas em tesouraria, sem qualquer custo para os 
Beneficiários. 5. Concessão de Ações Restritas. 5.1. A quantidade de Ações que 
será concedida a cada um dos Beneficiários será definida pelo Conselho de 
Administração no âmbito dos respectivos Programas, assim como também serão 
definidos os termos e condições relacionadas às concessões. 5.2. Sem prejuízo dos 
demais termos e condições estabelecidos nos respectivos Programas, a concessão 
das Ações objeto de cada Programa poderá ser dividida em lotes anuais, conforme 
disciplinado pelo Conselho de Administração no respectivo Programa.  
5.3. A concessão de ações será formalizada mediante a celebração de contrato entre 
a Cia. e o respectivo Beneficiário, que deverá especificar o número de Ações a serem 
concedidas ao Beneficiário bem como o prazo, preço e demais condições para a 
transferência das ações, inclusive eventuais restrições impostas a tais ações e opções 
de recompra pela Cia., observadas as disposições deste Plano e do respectivo 
Programa. 5.3.1. A assinatura do respectivo contrato de concessão de Ações pelo 
Beneficiário implicará a aceitação, por parte deste, de todas as condições ali 
estabelecidas bem como daquelas estabelecidas no presente Plano. 5.4. A efetiva 
transferência das Ações ao Beneficiário apenas se dará mediante o implemento de 
todos os prazos e requisitos estabelecidos neste Plano, no Programa, e no contrato de 
concessão, de forma que a simples previsão da concessão das ações em si (sem a 
verificação ou superação dos demais termos, condições e restrições estabelecidos) 
não representa qualquer direito sobre as Ações objeto deste Plano ou dos respectivos 
Programas ou a garantia do seu recebimento. 5.5. Os contratos de concessão, 
celebrados individualmente com cada um dos Beneficiários, poderão ter termos e 
condições diferenciados, sem necessidade de aplicação, pelo Conselho de 
Administração, de qualquer regra de isonomia ou analogia entre os Beneficiários.  
5.6. O Conselho de Administração poderá impor aos Beneficiários restrições 
temporárias à negociação, alienação, cessão, transferência ou oneração das Ações 
recebidas nos termos deste Plano e hipóteses de recompra pela Cia. das Ações 
concedidas. 6. Desligamento, Falecimento, Invalidez Permanente ou 
Aposentadoria do Beneficiário. 6.1. O desligamento de Beneficiário da Cia. por 
qualquer motivo durante a vigência deste Plano poderá implicar a modificação ou 
extinção dos direitos conferidos a ele nos termos deste Plano, observando-se o 
disposto a esse respeito no respectivo Programa. 6.2. Da mesma forma, em caso de 
falecimento do Beneficiário ou invalidez permanente do Beneficiário, deverá ser 
observado o que for disposto a esse respeito no respectivo Programa. 6.3. O Conselho 
de Administração poderá, a seu exclusivo critério e sempre que julgar que os interesses 
sociais serão melhor atendidos por tal medida, deixar de observar as regras estipuladas 
nos Programas ou contratos de concessão de Ações, conferindo tratamento 
diferenciado mais favorável a determinado Beneficiário, em caso de desligamento da 
Cia., falecimento ou invalidez. 7. Mudanças Na CIA. 7.1. Se o número de Ações 
representativas do capital social da Cia. for aumentado ou diminuído como resultado 
de bonificações em ações, grupamentos, desdobramentos e cancelamento de ações, 
o Conselho de Administração poderá realizar os ajustes apropriados nas concessões 
de ações a serem realizadas na forma deste Plano. 7.2. Caso a Cia. seja objeto de 
transação que implique a sua dissolução, transformação, incorporação, fusão, cisão 
ou reorganização, na qual a Cia. não seja a sociedade remanescente, as concessões 
de Ações realizadas na forma deste Plano poderão, a exclusivo critério do Conselho de 
Administração, (a) ser transferidas para a sociedade remanescente, em condições 
similares às previstas no presente Plano; ou (b) ter a concessão dos lotes 
remanescentes antecipada, total ou parcialmente. 7.3. Os Programas ou contratos de 
concessão de Ações a serem celebrados no âmbito deste Plano poderão estabelecer 
disposições sobre eventuais alterações nas concessões de Ações, bem como seus 
prazos, na hipótese de o controle acionário da Cia. ser transferido a 3º. 8. Vigência do 
Plano. 8.1. O Plano entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia Geral 
da Cia., e permanecerá vigente por prazo indeterminado, podendo ser extinto, a 
qualquer tempo, por decisão da Assembleia Geral ou do próprio Conselho de 
Administração. 8.2. Em nenhuma hipótese a extinção deste Plano afetará as 
concessões de Ações já realizadas na forma deste Plano, ou as correspondentes 
restrições aqui impostas, que permanecerão em vigor, de acordo com os termos e 
condições previstos nos respectivos Programas e contratos de concessão.  
9. Disposições Gerais. 9.1. O Plano constitui negócio oneroso de natureza 
exclusivamente cível e mercantil e não cria qualquer obrigação de natureza salarial, 
trabalhista ou previdenciária entre a Cia. e os Beneficiários. 9.2. Nenhuma disposição 
deste Plano ou concessão de ações realizada na forma deste Plano conferirá aos 
Beneficiários o direito de permanecer em qualquer cargo da Cia., nem interferirá, de 
qualquer modo, no direito de a Cia., a qualquer tempo e sujeito às condições legais e 
contratuais, interromper o mandato dos administradores. 9.3. Salvo mediante 
aprovação prévia e escrita do Conselho de Administração, os direitos e obrigações 
decorrentes deste Plano e dos correspondentes Programas e contratos de concessão, 
não poderão ser cedidos ou transferidos, no todo ou em parte, nem dados como 
garantia de obrigações. 9.4. Qualquer concessão de Ação realizada na forma deste 
Plano fica sujeita a todos os termos e condições aqui estabelecidos, termos e condições 
estes que prevalecerão, em caso de inconsistência, sobre as disposições de qualquer 
outro contrato ou documento. 9.5. Toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa 
surgir entre a Cia. e o Beneficiário, relacionada com, ou oriunda do presente Plano ou 
de contratos de concessão de ações realizadas nos termos deste Plano, inclusive 
quanto à sua interpretação, execução, inadimplemento, rescisão ou nulidade, deverão 
ser resolvidos por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado 
da B3, na forma de seu regulamento.
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APOIO DESTE VEÍCULO

MINOTAURO, LUTADORMINOTAURO, LUTADOR

O coronavírus chegou 
ao Brasil .  Vamos ficar 
atentos, mas tranquilos. 
Informação e boa 
higiene são as melhores 
formas de se prevenir 
do vírus e proteger 
sua família

FIQUE ATENTO, 
E JUNTOS VAMOS 
LUTAR CONTRA 
O CORONAVÍRUS.
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PROCURE UM 
POSTO DE SAÚDE 
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DIFICULDADE 
PARA RESPIRAR
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CORONAVÍRUS
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JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

Dormir bem, escolher alimentos saudáveis 
e praticar atividades físicas regularmente 
também são boas dicas. Só considere as 
informações corretas. Vamos nos prevenir 
com tranquilidade. 

CVM encaminhou 260  
comunicados até setembro ao MP

A Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) divulga 
hoje o Relatório de Ativida-
de Sancionadora com dados 
do 3º trimestre de 2020 (e 
acumulado dos nove primei-
ros meses do ano). Um dos 
destaques diz respeito ao nú-
mero de comunicações que a 
autarquia fez aos Ministérios 
Públicos (MPs) dos Estados 
e Federal (MPF) a respeito 
de índicos de crimes finan-
ceiros entre janeiro e setem-
bro/2020. O total chegou a 
260.

De julho a setembro, 
foram 40 comunicações 
envolvendo informações 
relativas a indícios de cri-
me identificados para os 
Ministérios Públicos Esta-
duais e 34 para o Ministé-
rio Público Federal. Entre 
os indícios de crimes fi-
nanceiros mais frequentes 
em 2020, destacaram-se as 
pirâmides financeiras, pre-
sentes em 139 dos 260 co-
municados. No 3º trimes-
tre, além das pirâmides (em 
36 dos 74 comunicados), 
destacaram-se também os 
casos de intermediação sem 
autorização (em 17 dos 74) 
e de ofertas de valores mo-
biliários sem registro (em 
12 dos 74 comunicados).

A CVM tem o dever de 
comunicar ao Ministério 
Público indícios de “ilícito 
penal de ação pública” de-
tectados nos processos em 

que apura irregularidades 
no mercado ou identificados 
em outras atividades de fis-
calização e supervisão. Em 
2019, a CVM enviou 184 
ofícios para os Ministérios 
Públicos. Em 2018, foram 
130. Nos anos anteriores, 
121 (2017), 93 (2016) e 76 
(2015).

 No 3º trimestre de 2020, 
a CVM emitiu 8 Stop Or-
ders. Por meio desta ação, a 
autarquia proíbe em caráter 
cautelar, sob pena de multa 
diária, a prática de atos irre-
gulares, como os relaciona-
dos à inadequada divulgação 
de informações ao público, 
principalmente com relação 
a ofertas públicas ou à atu-
ação profissional sem auto-
rização.

As áreas técnicas da CVM 
também realizaram 106 
emissões de ofícios de aler-
ta. Trata-se de instrumento 
educativo e orientador que 
comunica sobre irregulari-
dades observadas e, se for o 
caso, determina prazo para a 
correção do problema sem 
a abertura de procedimento 
sancionador.

 
Procedimentos

Foram iniciados 26 pro-
cedimentos administrativos 
investigativos, sendo um 
inquérito administrativo, 
23 termos de acusação de 
rito ordinário e dois de rito 

simplificado. No mesmo 
período, as áreas técnicas 
concluíram 23 processos 
administrativos (inquéritos 
ou termos de acusação) que 
resultaram em algum tipo 
de acusação. Tais proces-
sos passaram ao status de 
processos administrativos 
sancionadores (PAS) e se-
rão julgados pelo Colegiado 
da CVM ou encerrados por 
meio de termo de compro-
misso.

Entre julho e setem-
bro/2020, o Colegiado apre-
ciou propostas de Termos 
de Compromisso (TCs) 
referentes a 15 processos, 
envolvendo 52 proponen-
tes. Destas propostas anali-
sadas nas Reuniões do Cole-
giado, foram aprovados TCs 
relacionados a 4 processos, 
envolvendo 9 proponen-
tes. Desses quatro acordos 
aprovados pelo Colegiado 
da CVM, três foram, previa-
mente, objeto de negocia-
ções realizadas pelo Comitê 
de Termo de Compromisso 
(CTC) da Casa. Nesses ca-
sos, os proponentes e CTC 
apresentam contrapropostas 
para encerrarem os proces-
sos.

 
Julgamentos

O Colegiado da CVM 
realizou 14 julgamentos de 
processos de rito ordinário 
e 2 de rito simplificado, de 

julho a setembro deste ano. 
Nesses julgamentos, dentre 
outras conclusões, 25 acu-
sados foram multados, 4 
inabilitados, 2 advertidos e 
12 absolvidos. O valor total 
aplicado aos acusados pena-
lizados por meio de multa 
foi R$ 8,12 milhões, no 3º 
trimestre.

Ao final do período, o es-
toque de processos a serem 
julgados pelo Colegiado 
(tendo diretor relator defi-
nido) manteve-se no mesmo 
nível do final de 2019 - 132 
processos administrativos 
sancionadores (PAS) – ape-
sar das restrições impostas 
pela pandemia, refletindo 
a agilidade e capacidade de 
adaptação demonstradas 
pela Autarquia.

 
Videoconferência

O Relatório de Ativida-
de Sancionadora também 
ressalta uma mudança rele-
vante na atuação da CVM 
no 3º trimestre. O Colegia-
do regulamentou os proce-
dimentos para a realização 
de depoimentos por vide-
oconferência no âmbito da 
atuação sancionadora da 
Autarquia, considerando a 
intensificação da importân-
cia das atividades digitais de 
trabalho, no atual contexto 
de evolução tecnológica. A 
medida entrou em vigor em 
3 de agosto. 

Petrobras fará nova rodada de ofertas do Polo Urucu
A Diretoria Executiva 

da Petrobras aprovou nesta 
segunda-feira uma nova ro-
dada de ofertas vinculantes 
para o Polo Urucu, na Bacia 
do Solimões (AM). Os parti-
cipantes do processo compe-
titivo habilitados receberão 
carta-convite com instruções 
detalhadas para o envio das 
propostas vinculantes. Na 
sexta-feira, a estatal recebeu 
propostas de duas empresas, 
da 3R Petroleum e da Eneva.

Segundo a estatal, este 
é um desdobramento natu-
ral nos projetos de desin-
vestimento, não havendo 

previsão de divulgação ao 
mercado, de acordo com a 
Sistemática de Desinves-
timentos da companhia. 
“A Petrobras reforça o seu 
compromisso com a ampla 
transparência de seus pro-
jetos de desinvestimento e 
de gestão de seu portfólio e 
informa que as etapas sub-
sequentes serão divulgadas 
ao mercado de acordo com 
a sua Sistemática de Desin-
vestimentos”, destacou co-
municado da petroleira.

A 3R Petroleum fez a 
maior oferta pela compra do 
Polo de Urucu, na Bacia do 

Solimões, informou a Pe-
trobras, na sexta-feira, com 
uma proposta de cerca de 
US$ 1 bilhão. A Eneva fez 
a segunda maior oferta, de 
cerca de US$ 600 milhões.

Os valores foram ante-
cipados na imprensa, le-
vando a Petrobras a publi-
car um fato relevante. “A 
Petrobras informa ainda 
que leva em considera-
ção na análise das ofertas 
todas as componentes de 
valor e demais condições 
refletidas nas propostas, 
incluindo pagamentos fir-
mes, pagamentos contin-

gentes e outras condições 
contratuais relevantes, de 
tal forma que os valores 
veiculados na mídia não 
proporcionam uma base 
suficiente para compa-
ração das ofertas recebi-
das”, diz o comunicado.

O polo Urucu reúne 
conjunto de sete conces-
sões de produção terres-
tres – Araracanga, Arara 
Azul, Carapanaúba, Cupi-
úba, Leste do Urucu, Rio 
Urucu e Sudoeste Urucu– 
todas localizadas no Ama-
zonas, nos municípios de 
Tefé e Coari.

Diretores financeiros globais 
elevam perspectiva econômica  
da China para 4° trimestre

Diretores financeiros 
(CFOs) globais elevaram a 
perspectiva econômica da 
China para “Melhorando 
modestamente” no último 
trimestre do ano, ante “Es-
tável” no terceiro trimestre, 
mostrou uma pesquisa re-
cente do Conselho de CFO 
Globais da CNBC

Conforme a agência Xi-
nhua, o conselho, que reúne 
cerca de 150 CFOs de algu-
mas das maiores empresas 
públicas e privadas do mun-
do, disse que os CFOs que 
responderam à pesquisa des-
te trimestre se sentem mais 
otimistas sobre a economia 
chinesa, já que o país está 
adotando uma recuperação 
econômica estável da Co-
vid-19.

Enquanto isso, os CFOs 
também melhoraram as 
perspectivas econômicas 

para os Estados Unidos, Ca-
nadá e Grã-Bretanha de “Em 
declínio modesto” para “Es-
tável”, mostrou a pesquisa 
divulgada na quarta-feira.

No trimestre atual, o Ja-
pão, o restante da Ásia e a 
zona do euro mantiveram a 
classificação de “Estável”, 
enquanto a África, o Oriente 
Médio, a América Latina e 
a Rússia mantiveram a “Em 
declínio modesto”.

Cerca de 65% dos CFOs 
pesquisados consideram a 
pandemia como o maior de-
safio externo para suas em-
presas, enquanto 86% acre-
ditam que a esperança de 
uma vacina contra Covid-19 
amplamente disponível no 
próximo ano e o aumento 
atual de casos confirmados 
têm o maior impacto sobre 
os planos de suas empresas 
para 2021.

Inflação deve 
bater 4,21%, prevê 
mercado financeiro 

A última reunião deste 
ano do Comitê de Políti-
ca Monetária (Copom), 
responsável por definir a 
Selic, está marcada para 
esta terça e quarta-feira. 
A estimativa do merca-
do financeiro para o Ín-
dice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 
(IPCA) subiu de 3,54% 
para 4,21%, de acordo 
com o boletim Focus, di-
vulgado nesta segunda-
feira, pelo Banco Cen-
tral (BC). O documento, 
divulgado às segundas-
feiras, reúne as projeções 
para os principais indica-
dores da economia.

Conforme mostra a 
instituição, essa é a 17ª 
alta seguida da estimativa 
e extrapola, pela primei-
ra vez, o centro da meta 
de inflação definida pelo 
Conselho Monetário Na-
cional (CMN) para este 
ano, de 4%. Se considera-
da a margem de 1,5 ponto 
percentual para cima ou 
para baixo, o índice, po-
rém, permanece dentro 
da meta, já que pode va-
riar de 2,5% a 5,5%.

A projeção para 2021 
também foi atualizada, 
ao cair de 3,47% para 
3,34%, destoando da 
tendência verificada 
até a semana passada, 
que era de crescimento. 
As previsões para 2022 
e 2023 mantiveram-se 
estáveis em 3,50% e 
3,25%, respectivamente.

Outra referência que 
consta do boletim é a taxa 
básica de juros, a Selic, 
que consiste no principal 
instrumento usado pelo 
BC para alcançar a meta 
de inflação. Nesta edi-
ção, também foi manti-
da inalterada, de 2% ao 
ano para o final de 2020. 
Segundo as estimativas, 
a taxa deverá ser de 3% 
ao ano, ao final de 2021, 
conforme o BC já havia 
informado no boletim 

anterior. Em relação ao 
fim de 2022 e 2023, o va-
lor estimado é de 4,5% 
ao ano e 6% ao ano.

A redução da Selic fa-
vorece o barateamento 
do crédito e um menor 
controle da inflação, o 
que estimula a produção 
e o consumo da popu-
lação. Apesar disso, os 
bancos consideram tam-
bém outros fatores na 
hora de definir os juros 
cobrados dos consumi-
dores, como o risco de 
inadimplência, a mar-
gem de lucro e despesas 
administrativas.

Quando o Copom au-
menta a taxa básica de 
juros, o objetivo é conter 
a demanda aquecida, e 
isso causa reflexos nos 
preços porque os juros 
mais altos encarecem 
o crédito e estimulam 
a poupança. Quando a 
Selic é mantida, o comi-
tê considera que ajustes 
anteriores foram sufi-
cientes para manter a in-
flação sob controle.

Atividade econômica 
O mercado financei-

ro também ajustou de 
4,50% para 4,40% a pre-
visão referente à retração 
da economia, neste ano. 
Da semana passada para 
cá, a expectativa de cres-
cimento, em 2021, foi mo-
dificada de 3,45% para 
3,5%. Para os anos de 
2022 e 2023, espera-se que 
o Produto Interno Bru-
to (PIB), que resulta da 
soma de todas as riquezas 
do país, cresça 2,50%.

Ainda segundo o bole-
tim Focus, a cotação do 
dólar para o final deste 
ano está em R$ 5,22 – valor 
inferior ao registrado no 
último levantamento, feito 
há uma semana, quando 
estava em R$ 5,36. Para 
2021, o mercado financeiro 
baixou de R$ 5,20 para R$ 
5,10 e, para 2022, manteve 
em R$ 5.
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Ações da Engie Brasil compõem o Índice de 
Sustentabilidade da B3 pelo 16º ano consecutivo
Companhia integra 
a carteira da bolsa 
de valores desde o 
seu lançamento,  
em 2005

As ações da Engie Bra-
sil Energia (geradora pri-
vada de energia do Brasil 
com participação de 6,2% 
no mercado) foram incluí-
das na carteira do Índice de 
Sustentabilidade (ISE) da 
Brasil, Bolsa, Balcão (B3) 
pelo 16º ano consecutivo, 
informou a empresa nesta 
segunda-feira.

A nova carteira terá vi-
gência de 04 de janeiro de 
2021 a 30 de dezembro de 
2021 e reunirá 46 ações de 
39 companhias, pertencentes 
a 15 setores, que correspon-
dem a 38% do valor total ne-
gociado na B3. O índice re-
flete o retorno médio de uma 
carteira teórica de ações das 
companhias listadas, com as 
melhores práticas ambien-
tais, sociais e de governança 
(ESG).

“O ambiente extrema-
mente desafiador vivenciado 
em 2020, marcado pelo ce-
nário pandêmico, trouxe im-

portantes reflexões e apren-
dizados a todos. A Engie se 
colocou de forma bastante 
cooperativa neste grande 
projeto coletivo, que foi o 
combate aos efeitos diretos e 
indiretos da pandemia, o que 
nos mostrou um caminho 
importante a seguir na coor-
denação de esforços coleti-
vos em outras frentes, como 
as mudanças climáticas e a 
preservação de ecossistemas 
e da biodiversidade” comen-
ta o diretor-presidente e de 
Relações com Investidores 
da companhia, Eduardo Sat-
tamini.

“Continuamos traba-
lhando para ser vanguar-
da no uso de tecnologias 
inovadoras que permitam 
minimizar impactos am-
bientais em nossos empre-
endimentos, e tal objetivo 
passa também pela criação 
coletiva junto a parceiros 
e a sociedade”, acrescenta 
Sattamini. 

Importância do índice

A Engie Brasil Energia in-
tegra a carteira do ISE desde 
o seu lançamento, em 2005. 
Apenas outras cinco empre-
sas listadas na B3 também 
integram o índice desde a 
sua concepção. O ISE é con-
siderado o mais importante 
índice de sustentabilidade 

empresarial do Brasil e o 
quarto do mundo. Seu prin-
cipal objetivo é manter a pe-
renidade e internalização do 
tema dentro das empresas. 
“O setor elétrico tem sido 
um dos motores da descar-
bonização global e a Engie 
se propõe a liderar este mo-
vimento, com oferta de solu-
ções renováveis e próximas 
aos clientes”, destaca Satta-
mini.

Capacidade

A Engie é a maior em-
presa privada de energia 
do Brasil, atuando em ge-
ração, comercialização e 
transmissão de energia elé-
trica, transporte de gás e 
soluções energéticas. Com 
capacidade instalada pró-
pria de 10.430MW em 61 
usinas, o que representa 
cerca de 6% da capacidade 
do país, a empresa possui 
quase 90% de sua capaci-
dade instalada no país pro-
veniente de fontes renová-
veis e com baixas emissões 
de GEE, como usinas hi-
drelétricas, eólicas, solares 
e biomassa.

Com a aquisição da TAG, 
a Engie é agora também 
detentora da mais extensa 
malha de transporte de gás 
natural do país, com 4,5 mil 
quilômetros, que atravessam 

10 estados e 191 municípios. 
Além disso, o grupo atua no 
Brasil na comercialização 
de energia no mercado li-
vre e está entre as maiores 
empresas em geração foto-
voltaica distribuída.  No ter-
ceiro trimestre de deste ano, 
divulgado em novembro, o 

lucro da Engie recuou 34% e 
somou R$ 490 milhões. No 
mesmo trimestre de 2019, o 
lucro da empresa foi de R$ 
742,7 milhões.

O Grupo é negociado nas 
bolsas de Paris e Bruxelas 
(ENGI) e representado nos 
principais índices financei-

ros (CAC 40, DJ Euro Sto-
xx 50, Euronext 100, FTSE 
Eurotop 100, MSCI Europe) 
e índices não-financeiros 
(DJSI World, DJSI Euro-
pe e Euronext Vigeo Eiris 
- World 120, Eurozone 120, 
Europe 120, France 20, CAC 
40 Governance).

Operações de crédito somam concessões de R$ 2,9 trilhões 
Entre 16 de março e 20 

de novembro, o setor ban-
cário realizou concessões 
de crédito para as micro e 
pequenas empresas de cer-
ca de R$ 278,1 bilhões, 
incluindo novos contratos 
e renovações. Nesse perío-
do, o setor renegociou 1,7 
milhão de contratos de mi-
cro e pequenas empresas, 
no valor total de R$ 102,8 
bilhões, com carência en-
tre 60 a 180 dias para o 
pagamento, com alívio no 
pagamento de parcelas de 
R$ 17,2 bilhões, informou 
nesta segunda-feira a Fede-

ração Brasileira de Bancos 
(Febraban).

A federação acredita que 
a postergação permitiu que 
estas empresas mantives-
sem esses recursos em seu 
poder para honrar outros 
compromissos. Importan-
te registrar que no âmbito 
do Pronampe ((Programa 
Nacional de Apoio às Mi-
croempresas e Empresas 
de Pequeno Porte) já foram 
realizadas 475,9 mil opera-
ções, com desembolsos de 
R$ 32,8 bilhões.

As concessões de cré-
dito, para o período 

de 01 de março a 20 de 
novembro de 2020, to-
talizam R$ 2,9 trilhões, 
incluindo contratações, 
renovações e suspensão 
de parcelas. Estes dados 
incluem os números ofi-
ciais já divulgados pelo 
Banco Central (BC) para 
os meses de março a ou-
tubro, que atingiram R$ 
2,7 trilhões, consideran-
do o total das operações 
de crédito.  E também in-
cluem dados consolidados 
pela Febraban até o dia 20 
de novembro, que já so-
mam R$ 160 bilhões. 

Considerando apenas 
as operações no segmen-
to livre de crédito para PJ 
(empresas). E, no caso de 
pessoa física (PF), os nú-
meros de novembro con-
sideram o imobiliário, mas 
não as operações de crédito 
rotativo.

No período de 16 de mar-
ço a 20 de novembro, o 
setor já renegociou 16,1 mi-
lhões de contratos com ope-
rações em dia, que têm um 
saldo devedor total de R$ 
937 bilhões. A soma das par-
celas suspensas dessas ope-
rações repactuadas totaliza 

R$ 134,5 bilhões. “Esses va-
lores trazem alívio financei-
ro imediato para empresas 
e consumidores, que passa-
ram a ter uma carência en-
tre 60 a 180 dias para pagar 
suas prestações, sendo que a 
maioria dos agentes benefi-
ciados com prorrogação de 
parcelas é representada por 
pequenas empresas e pesso-
as físicas (R$ 71,8 bilhões)”, 
destacou a Febraban em co-
municado.

Campanha

A Febraban lançou nesta 

segunda-feira uma campa-
nha nacional de orientação 
financeira, unindo a educa-
ção financeira com os as-
suntos preferidos dos con-
sumidores nas redes sociais: 
música, games, beleza e via-
gem.

A ação chamada de TV 
Meu Bolso em Dia Febra-
ban seguirá até março de 
2021, por meio do YouTu-
be, no portal Meu Bolso 
em Dia e nas redes sociais 
da Federação, e contará 
com a participação dos 
bancos associados à enti-
dade.

JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - ELETRÔNICO, com prazo de 05 dias, extraído dos autos da Carta Precatória proposta por
ZAPPONI SERVIÇOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA em face de JOSE CARLOS ROCHA LIMA e SYN DA AMAZONIA LTDA - ME
(Processo nº 0010309-35.2020.8.19.0209) oriunda da Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida por Zapponi Serviços e Assessoria
Empresarial Ltda em face de Jose Carlos Rocha Lima e Syn da Amazonia Ltda - ME processo nº 0042590-47.2005.8.07.0001, em
trâmite na 2ª Vara Cível de Brasília : A Dra. BIANCA FERREIRA DO AMARAL MACHADO NIGRI, Juíza de Direito na Primeira Vara Cível
Regional da Barra da Tijuca, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente
a JOSE CARLOS ROCHA LIMA, a MARIA CRISTINA DE TEVES ROCHA LIMA e a SYN DA AMAZONIA LTDA – ME, através do seu representante
legal, de que no dia 01/02/2021, às 12:00 horas, através do portal de leilões on-line do Leiloeiro Público Oficial JONAS RYMER
(www.rymerleiloes.com.br), pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação de
R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), ou no dia 04/02/2021, no mesmo horário e portal de leilões, a quem mais der
independente da avaliação, o Apartamento 1.402, situado na Avenida Lúcio Costa (antiga Av. Sernambetiba), nº 3.600, bloco 01,
Condomínio Atlântico Sul – Edifício Vieira Souto, Bloco I - Barra da Tijuca/RJ. Cf. o 9º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado
sob o nº 53.493, em nome de José Carlos Rocha Lima c/c Maria Cristina Rocha Lima, constando os seguintes gravames: 1) Av-10: Ação
de execução proposta por BRB Banco de Brasília S/A em face de SYN da Amazônia Ltda, processo nº 2007.01.1.064994-0, 2ª Vara de
Fazenda Pública do Distrito Federal; 2) R-11: Penhora, em 1º Grau, determinada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara de Fazenda Pública,
decidida nos autos da ação de execução fiscal movida pelo Município do Rio de Janeiro (processo número 2004.120.029945-7); 3) R-
12: Penhora em 2º Grau, ação de execução proposta por Maria Lídia Salgado de Freitas em face de Jose Carlos Rocha Lima, processo
nº 583.00.2007.177893-0, 31ª Vara Cível de São Paulo - SP; 4) Av-13: Ação de execução movida por Zapponi Serviços e Assessoria
Empresarial Ltda em face de Syn da Amazonia Ltda, processo 2005.01.1.097792-3, 2ª Vara Cível de Brasília; 5) R-14: Penhora, em 3º
Grau, ação movida por Zapponi Participações e Empreendimentos Ltda em face de Jose Carlos Rocha Lima, processo 2005.01.1.097792-
3, 2ª Vara Cível de Brasília; 6) R-15: Penhora, em 4º Grau, determinada pela 76ª Vara do Trabalho decidida nos autos da ação de
execução trabalhista movida por Cristiane Aparecida Fagundes Ribeiro em face de José Carlos Rocha Lima, processo nº 000074-
85.2011.5.01.0076, 7) R-18: Penhora, em 5º Grau, determinada pela 82ª Vara do Trabalho, decidida nos autos da ação trabalhista
movida por Máximo Alves em face de José Carlos Rocha Lima, processo nº 0811-70.2011.5.01.0082, 8) R-19: Penhora, em 6º Grau,
determinada pela 80ª Vara do Trabalho, decidida nos autos da ação trabalhista movida por Carlos Antônio da Silva em face de José
Carlos Rocha Lima, processo nº 0000138-15.2013.5.01.0080; 9) R-22: Penhora, em 7º Grau, determinada pelo Juízo de Direito da 4ª
Vara Cível da Barra da Tijuca, decidida nos autos da ação de cobrança movida por Condomínio do Edifício Vieira Souto em face de José
Carlos Rocha Lima, processo nº 0011697-85.2011.8.19.0209; 10) Av-23: Indisponibilidade em face de José Carlos Rocha Lima,
decidida nos autos da ação oriunda da 5ª Vara do Trabalho de São José dos Campos – SP, processo nº 01765200713215002; 11) Av-
24: Indisponibilidade em face de José Carlos Rocha Lima, decidida nos autos da ação oriunda do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª
Região – DF, processo nº 01238003820085100016; 12) Av-25: Indisponibilidade do imóvel em face de José Carlos Rocha Lima,
decidida nos autos da ação oriunda da 3ª Vara do Trabalho de São José dos Campos – SP, processo nº 01367004220075150083; 13)
Av-26: Indisponibilidade do imóvel em face de José Carlos Rocha Lima, decidida nos autos da ação oriunda da 11ª Vara de Execuções
Fiscais – SP, processo nº 00376924320104036182; 14) Av-27: Indisponibilidade do imóvel em face de José Carlos Rocha Lima,
decidida nos autos da ação oriunda da 2ª Vara do Trabalho de São José dos Campos – SP, processo nº 00352001320085150045; 15)
Av-28: Indisponibilidade do imóvel em face de José Carlos Rocha Lima, decidida nos autos da ação oriunda da 19ª Vara do Trabalho
de Brasília, processo nº 00008440620115100019; 16) Av-29: Indisponibilidade do imóvel em face de José Carlos Rocha Lima, decidida
nos autos da ação oriunda da 5ª Vara do Trabalho de Brasília, processo nº 01032006320075100005; 17) Av-30: Indisponibilidade do
imóvel em face de José Carlos Rocha Lima, decidida nos autos da ação oriunda da 11ª Vara do Trabalho de Brasília - DF, processo nº
00265009120085100011; 18) R-32: Penhora, em 8º Grau, determinada pela 9ª Vara Cível, decidida nos autos da ação movida por Sony
Brasil Ltda em face de Jose Carlos Rocha Lima, processo  nº 0234380-18.2007.8.26.0100; 19) Av-33: Indisponibilidade do imóvel em
face de José Carlos Rocha Lima, decidida nos autos da ação oriunda da 3ª Vara do Trabalho de São José dos Campos – SP, processo
nº0 1556000520095150083; 20) Av-34: Penhora, em 9º Grau, determinada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara de Fazenda Pública,
decidida nos autos da ação de execução fiscal movida pelo Município do Rio de Janeiro (processo número 0327936-41.2008.8.19.0001);
21) Av-35: Indisponibilidade do imóvel em face de José Carlos Rocha Lima, decidida nos autos da ação oriunda da 8ª Vara do Trabalho
de Brasília - DF, processo nº 00171006220085100008; 22) Av-38: Indisponibilidade em face de José Carlos Rocha Lima, decidida nos
autos da ação oriunda do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo - SP, processo nº 01198008420085020026. Débitos de IPTU: R$
757.776,85, mais acréscimos legais (2000 a 2005, 2007 a 2020 - FRE 1415176-5). Débitos Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção
e Extinção de Incêndios: R$ 709,80 (2016 a 2018 Nº CBMERJ: 2410818-5). Conforme planilha apresentada pelo Condomínio Vieira
Souto, constam débitos condominiais pendentes sobre a referida unidade no valor de R$ 2.056.503,29. Os créditos que recaem sobre
o imóvel, inclusive os de natureza propter rem, serão sub-rogados sobre o preço da alienação, sendo observada a ordem de preferência,
conforme preceituam o § 1º do artigo 908, do CPC e o artigo 130 do CTN. Caso o devedor, o coproprietário, os usufrutuários, o credor
pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada e o promitente comprador e vendedor, não
sejam encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça, ficam pelo presente edital intimados da hasta pública, cf. art. 889 do CPC. – E, para que
chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, que será publicado e afixado no local de costume, cientes de que
a arrematação, adjudicação ou remição far-se-á à vista, mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante, na forma do art.
892, CPC; acrescida de comissão ao Leiloeiro, de acordo com o parágrafo único, do art. 24, Decreto nº 21.981/32; e custas de cartório
de 1% até o máximo permitido. E, foi expedido este edital. Outro, Bianca Orosco Bullaty, Mat. 01-18828 – Chefe de Serventia, o fiz
datilografar e subscrevo. Dra. Bianca Ferreira do Amaral Machado Nigri – Juíza de Direito.

CLUBE DE ENGENHARIA
CNPJ 33.489.469/0001-95

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIA 14/12/2020

Em conformidade com os termos da alínea b do parágrafo 3º do artigo 22 do 
Estatuto, convoco os Senhores Sócios para a Assembleia Geral Ordinária a 
realizar-se no dia 14/12/2020, 2ª feira, às 17:30 h, no formato não presencial 
através de reunião por videoconferência, para deliberar sobre o RELATÓRIO 
DA DIRETORIA, BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRATIVO DE 
RECEITAS E DESPESAS, pareceres do Conselho Fiscal, dos auditores 
independentes e da resolução correspondente do Conselho Diretor. A 
Assembleia será instalada às 17:30 h em primeira convocação ou em 
segunda convocação às 18 h, nos termos do Artigo 26 do Estatuto. Rio, 30 de 
novembro de 2020. Pedro Celestino Pereira - Presidente.

CARTÓRIO DA 18ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL/RJ
EDITAL DE CITAÇÃO. Com o prazo de vinte dias. O MM Juiz de Direito, 
Dr.(a) Mabel Christina Castrioto Meira de Vasconcellos - Juiz Titular do 
Cartório da 18ª Vara Cível 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, Cor. C - S/215/219 - CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro 
- RJ, Tel.: 3133-2299, e-mail: cap18vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos 
da Classe/Assunto Procedimento Comum - Cobrança de Aluguéis - Sem 
despejo / Locação de Imóvel / Espécies de Contratos / Obrigações, de nº 
0392815-76.2016.8.19.0001, movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 
ALESSANDRA em face de HILDA ROSA VIEIRA, objetivando a condenação 
do Réu ao pagamento das cotas condominiais vencidas no período de 
05/02/2016 a 07/10/2016, totalizando até 10/10/2016 o montante de R$ 
12.662,54 (doze mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro 
centavos), bem como, das cotas condominiais que vencerem no curso 
do processo até a satisfação da obrigação, já acrescidas de multa de 2% 
(dois por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidamente 
corrigidas a contar da data de seus respectivos vencimentos, até a data 
do efetivo pagamento e, acrescidas ainda, de custas judiciais e honorários 
advocatícios pelo máximo previsto em Lei. Assim, pelo presente edital 
CITA o réu HILDA ROSA VIEIRA, brasileira, divorciada, funcionária pública 
federal, inscrita no CPF sob o nº 246.445.607-15, 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, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial 
(Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, 08 
de setembro de 2020. Eu, Marcel de Carvalho Ribeiro Dias - Técnico de 
Atividade Judiciária - Matr. 01/22792, digitei. E eu, Thabatta Leandro Veites 
- Chefe de Serventia - Matr. 01/32666, o subscrevo.

Banco Classico S.A.
CNPJ 31.597.552/0001-52

Convocação – Ficam convidados os Senhores Acionistas, a se reunirem em nossa 
sede social, sito a Av. Presidente Vargas, 463/13º andar, centro Rio de Janeiro – RJ. 
Em AGE, no dia 14.12.2020 as 10:00hs, para deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: a) Alteração do seu Estatuto Social, em seus artigos 13, 23 e 24. b) Outros 
assuntos de interesse social. RJ, 02.12.2020. A Diretoria.
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