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Ipea alerta para crises 
similares à de Manaus
Medidas de distanciamento estão menos rigorosas

Colapsos como o observa-
do em Manaus nos últi-
mos dias – com o aumento 

do número de casos de Covid-19 
e o esgotamento da capacidade de 
atendimento hospitalar – podem 
se repetir em outras localidades se 
não houver medidas rigorosas de 
distanciamento físico.

De acordo com o estudo “A Se-
gunda Onda da Pandemia”, entre 
abril e dezembro de 2020, o grau 
de rigor das medidas de distancia-
mento físico no país diminuiu de 
6,3 para 2,9 – em uma escala que 
vai de 0 a 10. No mesmo período, 
o número médio de novos óbitos 
aumentou de 1 para 3,1 por 1 mi-
lhão de habitantes.

“O caso do Amazonas indica 
que medidas rígidas de distancia-
mento acabam, em alguns casos, 
sendo impostas como um último 
recurso, em vez de serem adotadas 
de forma preventiva”, ponderou 
o autor da pesquisa, o economista 
Rodrigo Fracalossi, do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea).

Outros dois fatores que au-
mentam a probabilidade de agra-
vamento da crise são a desmobi-
lização de hospitais de campanha 
ao longo dos últimos meses – au-
mentando a pressão sobre os sis-

Indústria rejeita retrocesso à 
jurássica lógica colonialista
Vocação agroindustrial é ‘visão rasa’

Nações com o porte do 
Brasil necessitam de uma 
forte indústria de trans-

formação. “A constatação, tão ób-
via e praticamente consensual em 
todo o mundo, depara-se, oca-
sionalmente, com inconsistentes 
contrapontos no país, em con-
traste com o que se verifica nas 
nações ricas e nos demais inte-
grantes dos Brics”, afirmam, em 
nota, entidades que representam 
a quase totalidade do PIB indus-
trial brasileiro.

Os empresários recusam a “vi-
são muito rasa” de que o Brasil 
deveria se concentrar em supostas 
vocações inatas, “ou seja, limitá-
-la ao processamento agroindus-

trial”, como defendeu esta semana 
o presidente do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea), 
Carlos Von Doellinger.

A nota é assinada pela Coalizão 
da Indústria, composta por Anfa-
vea (automóveis), Aço Brasil (si-
derúrgicas), Abimaq (máquinas), 
Abiquim (química), Abiplast (plás-
ticos), Eletros e Abinee (elétrico), 
entre outras entidades. “Nossa 
gente merece e pode ter um fu-
turo de desenvolvimento e justiça 
social”, defendem.

“Negar-nos, enquanto economia 
e nação, a prerrogativa de desen-
volver competências e tecnologias 
significa um retrocesso à jurássica 
lógica colonialista, resignando-nos 

à condição de fornecedores de pro-
dutos primários e compradores de 
bens avançados. Essa anacrônica 
equação sintetiza-se em uma pala-
vra: subserviência.”

A nota destaca alguns números: 
nos últimos seis anos, 36,6 mil fá-
bricas fecharam as portas no Bra-
sil; em 2020, houve encerramento 
de atividades de 17 por dia.

Outro lado levantado pelos in-
dustriais, citando estudo do Movi-
mento Brasil Competitivo (MBC), 
é que  produzir no Brasil custa 
anualmente R$ 1,5 trilhão a mais 
do que na média dos países in-
tegrantes da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE).

temas de saúde – e o fim do auxí-
lio emergencial, que implica para 
muitos a necessidade de voltar a 
trabalhar presencialmente.

Com taxas de ocupação de uni-
dades de terapia intensiva (UTI) 
acima de 71%, o Governo de São 
Paulo decidiu colocar todo o es-
tado na Fase Vermelha aos finais 
de semana, feriados e no período 
noturno, sempre após as 20h nos 
dias úteis. A medida já começa a 
valer nesta segunda-feira, aniver-
sário da cidade de São Paulo. A 
Fase Vermelha deve vigorar, pelo 
menos, até 7 de fevereiro.

Aos sábados, domingos, feria-
dos e após as 20h nos dias úteis, 
só poderão funcionar os serviços 
considerados essenciais das áreas 
de logística, saúde, segurança e 
abastecimento. A medida provo-
cou protestos de donos de bares 
e restaurantes, esgotados finan-
ceiramente após dez meses de 
restrições.

A manifestação lembrou a dos 
comerciantes de Manaus ante a 
decisão do governo de restringir 
o funcionamento do comércio. A 
medida acabou revogada, e o resul-
tado pode ser visto 15 dias depois.

São Paulo volta a endurecer as restrições

Proposta 
do governo 
não atende 
caminhoneiros

A proposta feita pelo Ministé-
rio da Infraestrutura para tentar 
esvaziar a paralisação dos cami-
nhoneiros, prevista para o próxi-
mo dia 1º, é insuficiente e esconde 
uma armadilha, analisa Cláudio da 
Costa Oliveira, economista da Pe-
trobras aposentado.

O preço do litro do diesel seria 
de R$ 2,75 mais impostos, o que 
resultaria em R$ 3,87 na bomba. 
Porém, Oliveira lembra que o 
barril do petróleo WTI, no iní-
cio de 2020, estava cotado a US$ 
61. Terminou o ano em US$ 48. 
No Brasil, o câmbio real/dolar 
chegou perto de R$ 6 e terminou 
2020 em torno de R$ 5.

“Estas oscilações ocorrem sem 
que tenhamos qualquer contro-
le sobre elas. Se o preço do WTI 
voltar ao mesmo patamar do iní-
cio de 2020, o PPI [preço de pa-
ridade de importação] seria acres-
cido de 27%. Se simultaneamente 
o câmbio voltar ao patamar de R$ 
6, o PPI seria acrescido de 20%. 
As duas oscilações provocariam 
um acréscimo no PPI de 52,4%”, 
calcula o economista.

O impacto no preço do die-
sel seria uma aumento de 8% na 
bomba, para R$ 4,19 por litro, 
mesmo com o benefício conce-
dido. “Os caminhoneiros cairiam 
no mesmo engodo de 2018. A 
proposta seria aceitável se o preço 
base de R$ 2,75 passasse a ser cor-
rigido semestralmente com base 
na evolução do custo de extração 
de petróleo (CE) da Petrobras em 
reais”, afirma Oliveira.

Os únicos beneficiados com o 
PPI, segundo o economista apo-
sentado da Petrobras, são os ne-
gociantes internacionais, importa-
dores e refinarias no exterior, que 
entram no Brasil tomando merca-
do da estatal brasileira.

“Mas o presidente Jair Bolsona-
ro tem total conhecimento deste 
problema, e durante a campanha 
eleitoral em 2018 enviou diversos 
vídeos aos caminhoneiros mos-
trando a aberração que é o PPI, 
exigindo sua extinção”, alfineta 
Oliveira.

A possibilidade de paralisação 
em 1º de fevereiro é mais uma 
ameaça ao programa de vacina-
ção contra a Covid-19. O Brasil 
depende do transporte por cami-
nhões para levar as vacinas de São 
Paulo e Rio de Janeiro para cida-
des no interior.

Em 2018, a greve durou de 21 
a 30 de maio. O governo conce-
deu subsídio no preço do óleo 
diesel, após ameaça de desabas-
tecimento.

Vantagem fiscal 
e frete fazem 
Paraguai
bater China

Importar produtos manufatu-
rados oriundos do Paraguai tem se 
tornado mais atrativo do que im-
portar produtos da China. Além 
das vantagens fiscais garantidas 
por acordos do Mercosul, o pa-
ís vizinho oferece custo baixo de 
produção e frete com valor mais 
atrativo que em países asiáticos.

“Hoje, a melhor operação é com 
o Mercosul. Além de um custo fi-
nal mais baixo, o tempo de entrega 
do Paraguai para o Brasil é bem 
menor, o que facilita na hora de 
suprirmos uma demanda, que se 
manteve aquecida”, explica Le-
andro Martins de Almeida, CEO 
e diretor de Operações da Matrix 
Importações.

As barreiras sanitárias e as restri-
ções no transporte aéreo e maríti-
mo por conta da crise do coronaví-
rus fizeram com que os custos de 
frete da China para o Brasil dispa-
rassem em 2020, elevando também 
os preços dos produtos. De acordo 
com importadores e empresas de 
navegação, o custo da importação 
de um contêiner na rota China-
-Brasil saltou de US$ 2 mil para 
US$ 10 mil entre 2019 e 2020.

Além do baixo custo de frete e 
a isenção de quase 100% dos tri-
butos, o baixo custo com mão de 
obra, energia elétrica e agilidade 
na entrega são fatores citados por 
importadores para dar preferência 
aos produtos manufaturados no 
Paraguai.

A Matrix concentrava 60% de 
seus pedidos em fornecedores da 
China e, com a pandemia, migrou 
as importações para o Paraguai, que 
hoje representa 80% dos pedidos.

Governo do Estado de SP
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Chegamos a dez meses 
de pandemia de Covid-19 
no Brasil. Dez meses de 
incertezas que impactam a 
todos, sem exceção. Mais de 
200 mil pessoas perderam 
suas vidas para o novo 
coronavírus, famílias sofre-
ram com tristes despedidas, 
empresas fecharam, trabal-
hadores foram tirados do 
mercado de trabalho sem 
perspectivas de novas opor-
tunidades profissionais em 
curto espaço de tempo, cri-
anças abandonaram um ano 
letivo inteiro.

Hoje, todas as esperanças 
estão voltadas às vacinas, e 
por mais que tenhamos fé 
de que os resultados serão 
positivos, temos de encarar 
a realidade: não teremos 
uma imunização em massa 
tão rapidamente. Somos 
quase 210 milhões de pes-
soas somente aqui, na nossa 
nação.

Por mais quantas se-
manas seguiremos parali-
sados apenas esperando 
a pandemia passar sem 
planejar como agir junto 

a ela? Será que o termo 
“novo normal” tão men-
cionado há alguns meses 
– e que já caiu em desuso 
– não dizia respeito justa-
mente a conviver com o 
vírus da forma mais segu-
ra e responsável possível 
até que a ciência trouxesse 
uma solução definitiva? 
Quais são os planos para 
que a vida aconteça e pa-
ra que os prejuízos sejam 
minimizados? Uma nação 
que não se planeja, não 
se desenvolve e, também, 
não se cuida.

O setor de eventos foi 
um dos que mais sofreu du-
rante todo o ano de 2020 
com as recomendações de 
distanciamento social. Vi-
vemos de encontros pres-
enciais, de reunir grandes 
grupos e promover relacio-
namento interpessoal.

Entendemos as medi-
das emergenciais. Um vírus 
novo, desconhecido, que 
a ciência não sabia afir-
mar nem mesmo como era 
a transmissão. Bloquear 
qualquer possibilidade de 

contaminação, naquele mo-
mento em que o curso da 
doença era um enorme mis-
tério, era compreensível.

M a s , 
p a s s a -
dos dez 
meses, a 

evolução da ciência foi 
grandiosa. Hoje sabemos 
muito mais sobre o novo 
coronavírus e como blo-
queá-lo. Temos protocolos 
de tratamento mais asserti-
vos e estamos nas fases fi-
nais do desenvolvimento de 
soluções para imunidade. A 
ciência está avançando, e to-
dos os outros setores tam-
bém precisam avançar den-
tro de suas possibilidades. 
Não podemos permanecer 
sentados, sem trabalhar, 
apenas assistindo à atuação 
incansável dos cientistas e 
profissionais da saúde.

A megalópole São Paulo 
deu um passo atrás na flexi-
bilização da quarentena e, ao 
mesmo tempo em que man-
teve os shopping centers 

abertos, proibiu novamente 
a realização de eventos em 
pé, uma atitude bastante 
incoerente visto que, ape-

sar de os 
cenários 
de movi-
m e n t a -
ção de 
pessoas 

em centros comerciais e em 
eventos serem similares, em 
encontros fechados há um 
controle muito maior sobre 
a circulação. Qual o padrão 
matemático utilizado para 
que haja liberação do shop-
ping e proibição das feiras 
comerciais?

Imagine a movimen-
tação e o controle de 
frequência de um shop-
ping center. As pessoas 
entram e, por mais que 
haja a aferição de tempera-
tura na entrada, elas estão 
circulando livremente pelo 
espaço. Entrando em lojas 
com mais ou menos pes-
soas por metro quadrado, 
frequentando a praça de 
alimentação a qualquer 
hora, e dividindo o mesmo 

espaço entre crianças, jo-
vens, adultos e grupos da 
terceira idade. A rastreabi-
lidade é zero.

Em eventos corporati-
vos, o controle é mais rígi-
do. Nós sabemos quem es-
tá ali, o caminho que essa 
pessoa percorre, o tempo 
que ela permanecerá circu-
lando, o que ela foi fazer 
e até mesmo quais os con-
tatos pessoais que ela terá 
enquanto estiver conosco.

Mas e os eventos profis-
sionais, tão indispensáveis 
para a retomada dos negó-
cios e da economia? Quais 
as perspectivas? Qual o 
plano do governo para 
que esse setor possa girar 
e contribuir com a recu-
peração do país? Estamos, 
infelizmente, no escuro.

Nos preparamos, inves-
timos em rígidos proto-
colos de segurança. Cria-
mos acessos controlados e 
diferenciados. Limitamos 
a ocupação. Fortalecemos 
o distanciamento seguro. 
Apostamos em soluções 
inovadoras para higieni-

zação, inclusive trazendo 
equipamentos ultramod-
ernos para limpeza do ar. 
Estamos prontos para atuar 
com toda a segurança. Mas 
temos as limitações buro-
cráticas e governamentais 
que não nos ajudam a con-
struir a solução.

Do lado de cá somos es-
pecialistas em planejar. Uma 
feira de negócios começa 
a ser organizada com dois 
anos de antecedência. Tu-
do é muito bem pensado 
dentro de cronogramas 
extremamente eficazes. Sa-
bemos como fazer com 
segurança. Em nenhum 
momento paramos de tra-
balhar. Estamos prontos 
para colocar os eventos 
para rodar. Porém ficamos 
de mãos atadas aguardando 
posições de governantes 
que não nos apoiam e nem 
nos envolvem na tomada de 
decisões.

Malu Sevieri é CEO da Emme 
Brasil, representante da Messe 

Düsseldorf, e diretora da Medical Fair 
Brasil.
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Qual o plano do governo 
para que o setor de eventos 

possa voltar a girar?

Inviável permanecermos estagnados, sem planejamento, sem perspectivas
Por Malu Sevieri

5 pilares para uma liderança bem-sucedida
Por Flavio Padovan

Liderar é uma arte que 
poucas pessoas conseguem 
desempenhar com efe-
tividade, especialmente em 
momentos de crise. Torna-
se ainda mais difícil quan-
do enfrentamos uma tur-
bulência sem precedentes, 
uma pandemia com efeitos 
devastadores na economia 
global.  Em tese, liderar en-
volve atrair e engajar colab-
oradores em torno de pro-
jetos e objetivos comuns, 
atuando de forma positiva 
no desenvolvimento pro-
fissional de cada um deles, 
com atitudes e comporta-
mentos adequados e ader-
entes à cultura da organiza-
ção. Na prática, não é fácil.

O trabalho do líder 
começa com um bom 
planejamento. Ou seja, par-
timos sempre do desenho 
de um bom plano de voo 
para chegar com sucesso 
e segurança aonde se pre-
tende. Um bom plano es-
tratégico se embasa em um 
conjunto de informações 
valiosas e em estudos que 
passam por análise e pro-
jeções macroeconômicas, 

mercado, segmentações, 
produto, serviço, estratégia 
de preço e modelos de co-
mercialização. Além, claro, 
de projeções para os resul-
tados no curto e no longo 
prazo.

Para tanto, deve-se levar 
em conta as oportunidades, 
mas também os riscos e as 
ameaças. O ato de voar ou 
de comandar uma aeronave 
segue esta mesma lógica. O 
plano de voo leva em conta 
todas as variáveis e os ob-
stáculos a serem vencidos, 
ou seja: a localização de 
partida e de destino, a dura-
ção da viagem, as condições 
meteorológicas em rota, 
como manter a aeronave 
na altitude e velocidade ad-
equadas, sempre em segu-
rança e no espaço de tempo 
desejado.

Quando o equipamento 
está com a manutenção em 
ordem, o tempo bom e o 
céu azul e sem nuvens car-
regadas, o voo costuma ser 
tranquilo e sem intercorrên-
cias. Mas e quando algo dá 
errado?

É nesse momento que a 

competência, o preparo e a 
experiência do comandante 
e de sua tripulação são co-
locados à prova para que se 
consiga controlar a situação 
e evitar o pior. E agora o 
que fazer? Qual seria um 
bom roteiro a seguir quan-
do enfrentamos uma crise?

Os 5 principais pilares de 
sustentação para um líder ter 
sucesso em sua gestão são:

#1. Confiança

Além do conhecimento 
e da experiência, um bom 
líder precisa estabelecer 
uma relação de confiança 
dentro de sua organiza-
ção. Como o comandante 
poderia ariscar-se a voar 
se ele não confiar na com-
petência e no compromis-
so da equipe? Para isso, é 
necessário construir uma 
relação de confiança em 
rede, ou seja, tanto in-
ternamente, com os co-
laboradores e as equipes, 
como com todos os stake-
holders: fornecedores, 
governo, distribuidores e 
consumidores.

#2. Priorização & 
Tomada de decisão

É essencial tomar as de-
cisões corretas, no tempo 
certo para evitar a perda do 
controle, e manter o foco nos 
itens realmente importantes. 
Também é importante sus-
tentar a disciplina com uma 
a g e n d a 
que re-
s p e i t e 
t empos 
e prazos 
das ativi-
dades planejadas. O plane-
jamento e o cumprimento 
da agenda permitem usar 
melhor o tempo e concen-
trar os esforços e o foco nas 
questões estratégicas e na 
execução do plano definido 
e, economizando o desgaste 
com ações emergenciais, do 
tipo “apagar incêndio” que 
causam dispersão e não agre-
gam valor ao resultado.

#3. Comunicação

Comunicar de forma clara 
e objetiva o plano ou a ação a 
ser tomada para que a equipe 

saiba exatamente o que pre-
cisa ser feito. O engajamento 
de todos no processo é ab-
solutamente essencial para 
o sucesso da operação e a 
comunicação com a torre de 
comando é crucial em todo 
o tempo. A comunicação é 
uma via de duas mãos, por-
tanto é importante saber (e 

praticar) 
ouvir e 
b u s c a r 
d e n t r o 
da orga-
nização 

e fora dela as informações 
relevantes para alimentar os 
estudos e as analises para a 
tomada de decisão.

#4. Execução perfeita

Cuidar para que a ex-
ecução seja feita de acordo 
é tão importante quanto 
definir o plano estratégico 
pois de nada adianta ter um 
bom plano se ele não for ex-
ecutado de acordo e o resul-
tado não aparecer. Figurati-
vamente falando, o plano de 
voo pode ter sido muito bem 
feito, mas se o comandante e 

a tripulação não seguirem os 
passos definidos no processo 
e não ajustarem os controles 
adequadamente, tudo pode 
dar errado e a chegada no 
destino pode ser seriamente 
comprometida.

#5. Foco na solução

A equipe precisa estar fo-
cada na solução, nunca no 
problema, e evitar distrações 
com assuntos que não per-
tencem ao escopo da questão. 
Foco é fundamental. Além 
dos conceitos tradicionais e 
desses atributos intrínsecos e 
essenciais para uma liderança 
efetiva e uma boa gestão, a 
pandemia nos traz outros de-
safios em que outros fatores 
e habilidades são primordiais.

O que estes cinco pontos 
trazem, em resumo, é uma 
mensagem simples: tenha 
sempre um bom plano de 
voo e esteja preparado para 
lidar com as turbulências 
e com as tempestades no 
meio do caminho.

Flavio Padovan é sócio da MRD 
Consulting.

Tenha sempre um bom pla-
no de voo e esteja preparado 

para as turbulências
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Incerteza da população  
ou dos mercados?

O índice de incerteza mundial – indicador trimestral 
do FMI que abrange 143 países – mostra que, em-

bora a incerteza tenha diminuído cerca de 60% em relação 
ao máximo observado no início da pandemia de Covid-19 
no primeiro trimestre de 2020, quando atingiu níveis sem 
precedentes, continua cerca de 50% acima de sua média 
histórica no período de 1996 a 2010.

Três pesquisadores do FMI criaram então um índice que 
mede a extensão das “repercussões da incerteza” nos países 
do G-7 e na China sobre o resto do mundo. Duas conclusões 
deles: primeiro, “é verdade que a incerteza nas economias 
sistêmicas é relevante para a incerteza em todo o mundo”.

“Segundo, somente a incerteza nos Estados Unidos e 
no Reino Unido tem repercussões significativas, ao passo 
que a incerteza em outras economias sistêmicas tem, em 
média, poucas repercussões.”

Nos últimos 4 anos, a incerteza relacionada aos EUA 
contribuiu com quase 13% da incerteza em outros países, 
com picos próximos de 30% e em torno de 20% do au-
mento da incerteza mundial em relação à média histórica, 
segundo o indicador.

Não por acaso, EUA e Reino Unido são os principais 
centros mundiais da especulação financeira. O que faz a 
coluna perguntar: esses índices que medem a incerteza de 
um país ou um setor (indústria, comércio…) não refletem 
apenas os interesses dos centros financeiros?

12 anos de prisão

Quem for denunciado por furar a fila da vacinação con-
tra Covid pode responder por crimes de corrupção ativa 
ou passiva, além de peculato, com penas que vão de 2 a 12 
anos. O alerta é do presidente da Associação Nacional de 
Desembargadores (Andes), Marcelo Buhatem. Políticos 
que forem coniventes com essas irregularidades podem 
ser processados por improbidade administrativa.

Chora, Guedes

Diante da queda na popularidade do governo – antecipada 
por esta coluna e captada pelas pesquisas – não precisa ser 
vidente para prever que a renda emergencial voltará. De que 
forma e qual valor é o que falta ser definido.

Rápidas

O livro Memórias de filhos de exilados políticos (editora 
Mourthé), dos autores Bayard Do Coutto Boiteux, Bruno 
Ferreira Lima, Claudia Mourthé, Denise Mourthé, Edu-
ardo Ferreira Lima, Lula Arraes, Mariana Arraes Alencar, 
Olga Mourthé, Vanessa Campos e Vanuza Monteiro Cam-
pos será lançado via YouTube (youtube.com/channel/
Ucvy_3UhRKF_l1AiYd8aYOEA) dia 30, às 19h *** Julian 
Tonioli, sócio da Auddas, participa do T.CONNECT - Con-
struindo Empresas Exponenciais, nesta terça-feira *** O 1º 
Congresso de Compliance para Pequenas e Médias Empre-
sas acontecerá de forma virtual. O início será nesta segunda-
feira e vai até dia 29. O evento contará com a participação 
do presidente do Conselho Empresarial de Governança e 
Compliance da ACRJ, Humberto Mota Filho. Inscrições: 
compliancepme.com.br/1-congresso-de-compliance-para-
pequenas-e-medias-empresas *** O Fórum Social Mundial 
da Pessoa Idosa começará nesta segunda e vai até 29. Mais 
informações: even3.com.br/fsm2021 *** Entre 27 e 31 de 
janeiro, a PUC do Paraná promoverá a 12ª edição da Global 
Game Jam Curitiba (#ggjcwb), maratona de criação de jogos. 
Mais informações: bit.ly/2XB4zVG

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DE 2021 e PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA DE 2021 DA COOPROLAGOS - COOPERATIVA
DE CONSUMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

A Presidenta da COOPROLAGOS - COOPERATIVA DE CONSUMO DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ 31.727.108/0001-04, NIRE
334.0005696-5, Inscrição Estadual nº 11.270.735, com sede na Travessa
Mário Fischer nº 471, área A quadra 4, lote 28, sala 03, bairro Passagem,
Cabo Frio/RJ, CEP 28906-390, convida seus vinte e um (21) associados,
para a PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2021 a ser
realizada em sua sede no dia 06 de fevereiro de 2021 com primeira
chamada as 8:00h, segunda chamada as 09:00h e terceira e última
chamada as 10:00h onde a seguinte pauta será deliberada e votada: (1)
A prestação de contas dos órgãos diretivos da cooperativa no exercício
2020; (2) O balanço e da destinação das sobras apuradas ou rateio das
perdas decorrentes, caso exista, com todos os relatórios comprovatórios
necessários no exercício 2020 e (3) Efetuar a eleição com rodízio
obrigatório anual de 2/3 dos componentes do Conselho Fiscal para o
exercício 2021/2022, e logo em seguida para a PRIMEIRA ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2021, com a seguinte pauta: (1) Alteração
estatutária; (2) Entrada e saída de associados; (3) Candidatura, eleição e
posse de cargos vacantes. Cabo Frio/RJ, 25 de janeiro de 2021.

Deyse Passos de Almeida Aguiar - CPF nº 112.921.447-85
Diretora Presidenta.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DE 2021 E DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA

EXTRAORDINÁRIA DE 2021 DA COPCONTERERJ COOPERATIVA
DE CONSUMO DE TERESÓPOLIS/RJ.

O Presidente da COPCONTERERJ COOPERATIVA DE CONSUMO DE
TERESÓPOLIS/RJ, CNPJ nº 21.203.405/0001-05, Inscrição estadual nº
11.461.000, NIRE nº 334.0005351-6, com sede na Avenida Lúcio Meira
nº 330, sala 105, Edifício Comercial Person, Várzea, Teresópolis/RJ,
CEP 25953-001, convida a presença de todo o quadro societário
composto de (27) vinte e sete cooperantes para comparecer em sua
sede no dia 06 de fevereiro de 2021 com primeira chamada as 17:00h,
segunda chamada as 18:00h e terceira e última chamada as 19:00h,
para participar da PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE
2021 para votar e deliberar a seguinte pauta: (1) A prestação de contas
dos órgãos diretivos da cooperativa no exercício 2020; (2) O balanço e
da destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes,
caso exista, com todos os relatórios comprovatórios necessários no
exercício 2020 e (3) Efetuar a eleição com rodízio obrigatório anual de
2/3 dos componentes do Conselho Fiscal para o exercício 2021/2022, e
logo em seguida para a PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2021, com a seguinte pauta: (1) Alteração
estatutária; (2) Entrada e saída de associados; (3) Candidatura, eleição
e posse de cargos vacantes. Teresópolis/RJ, 25 de janeiro de 2021.
Franco Cossetti Carvalho - Diretor Presidente - CPF 103.113.557-06.

SPE21 GLOBAL GEO CONDOCLUBE EMPREENDIMENTO S.A.
CNPJ/ME nº 13.218.518/0001-48 - NIRE 33.300.332.251

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os acionistas da SPE21 Global Geo Condoclube Empreendimento S.A., 
CNPJ/ME sob o nº 13.218.518/0001-48 e NIRE 33.300.332.251 (“Companhia”), 
convocados para participar da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, 
a ser realizada no dia 02 de fevereiro de 2021, às 10h00min, remotamente, por 
meio de sistema eletrônico, nas formas permitidas na Instrução Normativa DREI 
nº 79, de 14 de abril de 2020, e na Lei Federal nº 14.030, de 28 de julho de 2020. 
Em conformidade com o disposto no artigo 1º, §3º da referida instrução normativa, 
considera-se que a presente assembleia será realizada na sede social da SPE21, 
localizada na Avenida Marechal Câmara, nº 160, sala 1519, Centro, Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.020-907, tendo por objeto a seguinte 
Ordem do Dia: deliberar sobre (a) o aumento do capital social da Companhia no va-
lor de R$ 54.025.088,56 (cinquenta e quatro milhões, vinte e cinco mil, oitenta e oito 
reais e cinquenta e seis centavos), mediante a emissão de 54.025.088 (cinquenta 
e quatro milhões, vinte e cinco mil, oitenta e oito) novas ações ordinárias, nomina-
tivas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 (um real) cada, com a 
consequente alteração do caput do Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia; (b) 
a destituição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; (c) a 
eleição dos novos membros do Conselho de Administração da Companhia; e (d) a 
consolidação do Estatuto Social da Companhia, em razão da alteração constante 
do item anterior, bem como outras julgadas convenientes.

Rio de Janeiro (RJ), 25 de janeiro de 2021.
BRUNO SILVEIRA MARTINS - Presidente do Conselho de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DE 2021 E DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA

EXTRAORDINÁRIA DE 2021 DA COOPERATIVA DE CONSUMO DOS
PROPAGANDISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - COOPROP.

O Presidente da COOPERATIVA DE CONSUMO DOS PROPAGANDISTAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO - COOPROP, CNPJ 29.478.746/0001-97,
NIRE 354.0017758-6, Inscrição Estadual nº 454.562.232.110, com sede
na Rua Cabo Diogo Oliver nº 449, Sala 02, Bairro Vila Mogilar, Mogi das
Cruzes, SP, CEP 08773-000, convida a presença de todo o quadro
societário composto de (21) vinte e um cooperantes para comparecer em
sua sede no dia 27 de março de 2021 com primeira chamada as 08:00h,
segunda chamada as 09:00h e terceira e última chamada as 10:00h, para
participar da PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2021 para
votar e deliberar a seguinte pauta: (1) A prestação de contas dos órgãos
diretivos da cooperativa no exercício 2020; (2) O balanço e da destinação
das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes, caso exista, com
todos os relatórios comprovatórios necessários no exercício 2020 e (3)
Efetuar a eleição com rodízio obrigatório anual de 2/3 dos componentes
do Conselho Fiscal para o exercício 2021/2022, e logo em seguida para a
PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2021, com a
seguinte pauta: (1) Entrada e saída de associados; (2) Candidatura, eleição
e posse de cargos vacantes. Mogi das Cruzes/SP, 25 de janeiro de 2021.

Ailton Lopes da Silva - CPF 146.797.708-05. Diretor Presidente.

Biden dobra salário mínimo
Medidas para combater a fome que afeta 1 em 7 lares dos EUA

O presidente dos 
Estados Unidos, 
Joe Biden, assi-

nou nesta sexta-feira duas 
ordens executivas (equiva-
lente a decretos presiden-
ciais), uma para expandir 
a assistência alimentar aos 
cidadãos de baixa renda e 
outra para dobrar o salário 
mínimo atual de US$ 7,25 
para US$ 15 por hora para 
funcionários federais.

“Precisamos enfrentar 
a crescente crise de fome 
nos Estados Unidos”, dis-
se Biden antes de assinar os 
pedidos, observando que 
um em cada sete lares na 
América – mais de um em 

cada cinco lares de negros 
e latinos na América – re-
latam que não têm comida 
suficiente para comer. Isso 
inclui 30 milhões de adultos 
e até 12 milhões de crianças, 
continuou o presidente.

Com a assinatura de uma 
das ordens executivas, o 
Departamento de Agricul-
tura considerará tomar me-
didas imediatas para tornar 
mais fácil para as famílias 
mais afetadas se inscrever e 
reivindicar benefícios mais 
generosos nas áreas críticas 
de assistência alimentar e 
nutricional, disse ele.

Biden também destacou a 
necessidade de o Congresso 

implantar uma ajuda mais 
abrangente, dizendo que 
o Plano de Resgate Ame-
ricano de US$ 1,9 trilhão 
que ele propôs na semana 
passada ganhou o apoio de 
economistas de ambos os 
partidos e de analistas de 
Wall Street.

O pacote inclui mais 
de US$ 400 bilhões para 
combater a pandemia dire-
tamente, como mais finan-
ciamento para testes e dis-
tribuição de vacinas, cerca 
de US$ 1 trilhão em ajuda 
direta às famílias e mais de 
US$ 400 bilhões para pe-
quenas empresas e comuni-
dades duramente atingidas.

“Não podemos, não va-
mos deixar as pessoas pas-
sarem fome. Não podemos 
permitir que as pessoas se-
jam despejadas por nada 
que elas mesmas fizeram. 
Não podemos ver as pes-
soas perderem seus empre-
gos. Temos que agir”, disse 
Biden. “Devemos agir com 
decisão e ousadia para fazer 
a economia crescer.”

“O resultado final é o 
seguinte: estamos em uma 
emergência nacional. Temos 
que agir como se estivésse-
mos em uma emergência 
nacional”, acrescentou. As 
informações são da agência 
Xinhua.

Apoio ao impeachment avança

Pesquisa da Modal-
mais/AP Exata 
mostra que a se-

mana foi de desgaste para 
o presidente da República. 
Nos posts que mencionam 
o termo Bolsonaro, no 
Twitter, uma média de 4% 
foram menções positivas e 
66% foram negativas. O go-
verno não conseguiu impor 
uma narrativa que ajudasse 
a recuperar a imagem, que 
segue desgastada.

A narrativa do impeach-
ment se consolidou, com 
fortes ações de rede, pres-
sionando os deputados a 
se posicionarem a favor da 
saída do presidente da Re-
pública. Movimentos de di-
reita não alinhados com o 
governo, além da oposição 
à esquerda, se movimenta-
ram para fortalecer a ideia 
de impeachment. Cidadãos 
comuns passaram a comen-
tar  possibilidade, acirrando 
a polarização política entre 
bolsonaristas e oposição, 
fazendo com que o tema 
pautasse as conversações.

As principais hashtags 

encontradas em posts que 
mencionaram o presidente 
da República ao longo da 
semana citaram o impeach-
ment, numa proporção de 
58% a favor e 42% contra. 
Os destaques foram #Fo-
raBolsonaro e #Queremos-
BolsonaroAte2026.

A avaliação negativa do 
governo se mantém em 
destaque, com uma média 
de 37,2% na classificação 
ruim/péssimo e de 34,8% 
de bom/ótimo. Houve 
uma leve melhora ao longo 
da semana, mas ainda não 
podemos classificar como 
tendência, diante dos dados 
negativos que se apresen-
tam.

A pesquisa, orientada por 
dados (média móvel de 5 
dias entre 18 e 22 de janeiro) 
apontou que o movimento 
de parte dos caminhoneiros 
tem ganhado ares ideológi-
cos, de oposição ao gover-
no. A categoria está dividi-
da. O Conselho Nacional 
do Transporte Rodoviário 
de Cargas (CNTRC) reite-
rou a intenção da paraliza-

ção no dia 1º de fevereiro, 
mas a Confederação Na-
cional dos Transportadores 
Autônomos (CNTA) se po-
sicionou contra.

O governo tem atuado 
para evitar desgastes com 
a categoria. Em grupos de 
Whatsapp circula a infor-
mação de haverá uma redu-
ção de 16% na importação 
de pneus para caminhões 
de carga. Já a imprensa no-
ticiou que caminhoneiros 
poderão ser privilegiados na 
fila da vacinação. No entan-
to, diante do crescimento 
do movimento pró-impea-
chment, é possível que par-
te dos caminhoneiros para-
lisem as atividades.

No entanto, o movimen-
to até o momento não se 
mostra forte ao ponto de 
parar o país. A categoria es-
tá dividida, mas movimen-
to pró-impeachment pode 
mudar o cenário.

A oposição tem buscado 
argumentos para defender 
a volta do auxílio emergen-
cial, mas o governo segue 
afirmando que não há con-

dições de manter o benefí-
cio. A pressão dos partidos 
opositores vem alinhada 
com o discurso de que o 
governo falhou na condu-
ção da crise da pandemia. 
É um movimento que visa 
a criar a ideia de que o go-
verno não tem um plano 
adequado de vacinação e 
que tem cometido crimes 
de responsabilidade.

Por enquanto, o movimen-
to pela volta do auxílio está 
restrito às esferas político-par-
tidárias, sem grande destaque 
nos temas suscitados nas re-
des. A disputa em torno dos 
holofotes por conta da vacina 
contra a Covid levou a um 
acirramento da disputa por 
espaços políticos entre bol-
sonaristas e o governador de 
São Paulo, João Dória. Tam-
bém fez surgir uma crise de 
imagem em torno da política 
internacional do governo, que 
precisou atenuar as críticas à 
China e ainda teve que atuar 
de forma mais veemente para 
garantir que um lote de doses 
da vacina de Oxford fosse en-
viado pela Índia.
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Vinhos varietais de almas 
franco-alemãs

Seguindo a nossa cobertura da Alsácia e seus belís-
simos vinhos brancos, é importante notar que em 
alguns aspectos a Alsácia vitivinícola se distingue 

do perfil francês, se aproximando mais do alemão – afinal, 
se as fronteiras políticas são excludentes, o histórico so-
ciocultural permanece híbrido. Por exemplo, boa parte dos 
vinhos Alsácia são varietais (de apenas uma variedade de 
uva), assim como os alemães. A identificação das cepas no 
rótulo é um importante indicador da qualidade do vinho, o 
que nem sempre acontece na França, onde muitas regiões 
com vinhos varietais nem exibem a cepa no rótulo e sim a 
Denominação de Origem.

Explico isso melhor. Trabalhar com uma só variedade não 
é exclusividade da Alsácia, pelo contrário, ultimamente é o que 
predomina globalmente para as regiões de recente vitivinicul-
tura ou que estão numa fase de resgate de sua produção. O no-
vo consumidor consegue se apropriar melhor das qualidades 
dos vinhos por meio das cepas do que pelo conhecimento de 
cada região e seus perfis vitivinícolas.

No entanto, dentro de regiões mais consagradas da Eu-
ropa, o fato de ser varietal não é determinante para indicar 
a qualidade de um vinho. Por exemplo, o vinho Barolo não 
é Barolo só por ser feito da Nebbiolo, mas por uma série 
de fatores, que incluem origem, clima, solo, métodos de 
produção etc. Isso requer um conhecimento das particula-
ridades de cada Denominação de Origem. Na verdade, em 
nenhum lugar o que dita a qualidade é só a uva, mas pode 
ser que esse fator seja mais cultuado e por isso as pessoas 
buscam o vinho pela cepa e não pelos outros fatores.

É o que acontece na Alsácia e na Alemanha. Sete são as 
cepas permitidas para levar o nome da AOC Alsace: Ries-
ling, Gewurztraminer, Pinot Blanc, Pinot Gris, Sylvaner e 
Muscat d’Alsace para os brancos e Pinot Noir para os tin-
tos. Os vinhos aportam forte mineralidade, decorrente da 
justaposição local de camadas de solos e subsolos de dife-
rentes formações geológicas. A barreira natural do Maciço 
de Vosges limita a pluviometria nos vinhedos e favorece 
ainda a excelente maturação das cepas alsacianas. Somados, 
clima, solo e cepas afins justificam a complexidade e rique-
za aromática e gustativa dos vinhos de bons produtores.

A Riesling é considerada a cepa de mais alta gama, geran-
do vinhos concentrados e que podem evoluir muito bem. 
A Gewurztraminer é outra estrela – uma cepa que parece 
ter sido feita para a Alsácia –, onde apresenta exuberan-
tes aromas florais e frutados (lixia, manga, abacaxi) e, em 
muitos casos, alto açúcar residual, especialmente se forem 
de Colheita Tardia (Vendanges Tardives). Outra cepa, que 
se apresenta de modo particular neste território é a Pinot 
Gris, responsável por vinhos mais estruturados, passíveis 
de acompanhar pratos encorpados. A versão italiana desta 
cepa (Pinot Grigio) é mais habitual entre nós e, infelizmen-
te, com produtos que não chegam perto da complexidade 
alsaciana (com exceções, é claro).

Para vinhos mais simples, do dia a dia, são vinificadas 
a Pinot Blanc e a Sylvaner. A Pinot Blanc é a terceira ce-
pa mais plantada na Alsácia – uma versão branca da Pinot 
Noir, da qual é descendente. A Sylvaner é pouco conheci-
da internacionalmente, originária da Áustria e difundida na 
Europa Central. O seu lugar predileto teria sido a Transil-
vânia, raiz de sua etimologia. Ambas fazem vinhos frescos 
e delicados.

Finalmente, temos a Muscat d’Alsace, de coloração 
amarelo claro. Da mesma raiz genética de outras Muscats 
(tendencialmente doces), a casta alsaciana, no entanto, dá 
origem a vinhos secos e frescos. A única cepa tinta permi-
tida na Alsácia é a Pinot Noir, que dispensa apresentações, 
sendo que o vinho da Pinot na Alsácia é mais leve do que o 
da Borgonha e estaria mais próximo do perfil alemão.

Mas a Alsácia também tem vinhos de corte. A expressão 
Edelzwicker (Edel: nobre / Zwicker: assemblage) no rótu-
lo indica um vinho de corte mais simples, sem muitas res-
trições quanto à composição das uvas e sem exigência de 
ser de uma safra só. Já o termo Gentil indica um vinho de 
corte das cepas mais nobres de um mesmo território e sa-
frado. Há 51 vinhedos especiais classificados como Grands 
Crus, que dão origem a vinhos secos e licorosos (Sélection 
de Grains Nobles). O espumante feito pelo método tradi-
cional da Alsácia é o Crémant d’Alsace, muito consumido 
na França, e é possível encontrar vinhos e Crémants rosés 
também da Pinot Noir.

Inscrições abertas para os cursos da CAFA BORDEAUX, 
ministrados por Míriam Aguiar no Brasil. Mais infs: 
maguiarvinhos@gmail.com - http://miriamaguiar.com.br/blog - 
Instagram: @miriamaguiar.vinhos 

WESTFAL-LARSEN SHIPPING DO BRASIL COMÉRCIO MARÍTIMO LTDA.
CNPJ 30.037.279/0001-49

AVISO: Encontram-se à disposição dos Srs. sócios que não exercem a 
Administração, os documentos da Administração relativos ao exercício 
findo em 31/12/2020, conforme disposto no art. 1078 § 1º do Código Civil 
Brasileiro. Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2021. Westfal-Larsen Shipping 
do Brasil Comércio Marítimo Ltda. A Administração.

AA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 42.461.863/0001-06 - NIRE 33.3.0003106-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da A.A. Participações S.A. convocados 
a se reunirem na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser 
realizada no dia 05 de fevereiro de 2021, às 10 horas, na sede social da 
Companhia, situada na Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1.204, sala 605, parte,  
25 de Agosto, Duque de Caxias, RJ, para deliberar sobre (i) aumento do 
capital social e emissão de novas ações e (ii) alteração do caput do artigo 5º do  
estatuto social.

Duque de Caxias, 19 de janeiro de 2021.
Salvador Liporace - Diretor Administrativo e Financeiro

Márcio Alexandre Salvador da Silva - Diretor Superintendente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DE 2021 E DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
DE 2021 DA COPROVERJ - COOPERATIVA DOS PROPAGANDISTAS E

PROFISSIONAIS DE VENDAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
O Presidente da COPROVERJ - COOPERATIVA DOS PROPAGANDISTAS
E PROFISSIONAIS DE VENDAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ
20.875.288/0001-55, inscrição estadual nº 11.436.749, NIRE 334.00053.33-
8, com sede na Rua Aluísio Neiva 227, Centro, São Gonçalo/RJ, CEP 24445-
400, convida a presença de todo o quadro societário composto de (38)
trinta e oito cooperantes para comparecer em sua sede no dia 27 de
fevereiro de 2021 com primeira chamada as 08:00h, segunda chamada
as 09:00h e terceira e última chamada as 10:00h, para participar da
PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2021 para votar e
deliberar a seguinte pauta: (1) A prestação de contas dos órgãos diretivos
da cooperativa no exercício 2020; (2) O balanço e da destinação das
sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes, caso exista, com
todos os relatórios comprovatórios necessários no exercício 2020 e (3)
Efetuar a eleição com rodízio obrigatório anual de 2/3 dos componentes do
Conselho Fiscal para o exercício 2021/2022, e logo em seguida para a
PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2021, com a
seguinte pauta: (1) Alteração com rodizio de cargos Diretivos da Diretoria
; (2) Entrada e saída de associados; (3) Candidatura, eleição e posse de
cargos vacantes. São Gonçalo/RJ, 25 de janeiro de 2021.

Marcelo Cunha Barbosa Diretor Presidente - CPF nº 052.033.867-73.

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/ME Nº 09.114.805/0001-30 - NIRE 33.3.0031011-8

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS 
DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS 
EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA 
FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO 
PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA OCEANPACT 
SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. Oceanpact Serviços Marítimos S.A. (“Emissora”) 
convoca os titulares das debêntures da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia 
Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços 
Restritos de Distribuição, da Oceanpact Serviços Marítimos S.A. (“Debenturistas” 
e “Debêntures”, respectivamente) a reunirem-se em Assembleia Geral de 
Debenturistas, nos termos Cláusula IX do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª 
(Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para 
Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Oceanpact Serviços 
Marítimos S.A.” celebrado em 25 de setembro de 2020, (“Escritura de Emissão”) 
entre a Emissora e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
(“Agente Fiduciário”), a ser realizada de forma exclusivamente digital, através do 
sistema eletrônico Microsoft Teams, com o link de acesso a ser encaminhado 
pela Emissora aos Debenturistas habilitados, em primeira convocação, no 
dia 29 de janeiro de 2021, às 13 horas, conforme o §2º do Art. 3º da Instrução da 
CVM 625, de 14 de maio de 2020 (“Instrução CVM 625”), será considerada como 
realizada na sede da Emissora, na cidade do Rio de Janeiro, na Rua da Gloria, 122, 
salas 801 e 802 (10º Pavimento) e salda 901 e 902 (11º Pavimento), CEP 20.241-180 
(“AGD”), a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) A renúncia, ocasionando 
em anuência prévia, ao direito de declarar Vencimento Antecipado Automático das 
Debêntures em decorrência da alteração do Controle societário da Companhia e 
de suas controladas, nos termos da Cláusula 6.1.1 (k) da Escritura de Emissão, 
em virtude da realização de oferta pública de distribuição primária e secundária de 
ações ordinárias de emissão da Companhia, a ser realizada no Brasil, em mercado 
de balcão não organizado, nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de 
dezembro de 2003, conforme alterada, e demais disposições legais, regulamentares 
e autorregulamentares aplicáveis, de acordo com o início do processo do pedido de 
registro apresentado perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) no dia 10 de 
dezembro de 2020 (“Oferta”); e (ii) Autorização à Emissora, em conjunto com o Agente 
Fiduciário, para realização de quaisquer atos e celebração de quaisquer documentos 
necessários à implementação da deliberação prevista acima. A AGD será realizada 
de forma exclusivamente digital através do sistema eletrônico Microsoft Teams, 
com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Debenturistas 
que enviarem para o endereço eletrônico ri@oceanpact.com com cópia para o 
endereço eletrônico contencioso@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente 
em até 2 (dois) dias antes da data de realização da AGD, na forma do disposto no artigo 
4º, §1º, da Instrução CVM 625, os seguintes documentos: (i) Pessoa física: documento 
de identidade válido com foto do debenturista (Carteira de Identidade Registro Geral 
(RG),a Carteira  Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de identidade 
expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos órgãos 
da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular); (ii) Pessoa jurídica: 
(a) último estatuto social ou contrato social consolidado, devidamente registrado 
na junta comercial competente; (b) documentos societários que comprovem a 
representação legal do Debenturista; e (c) documento de identidade válido com foto do 
representante legal; e (iii) Fundo de investimento: (a) último regulamento consolidado 
do fundo; (b) estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o 
caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem 
os poderes de representação; e (c) documento de identidade válido com foto do 
representante legal. Caso qualquer um dos Debenturistas indicados nos itens (i) a  
(iii) acima venha a ser representado por procurador, além dos respectivos documentos 
indicados acima, deverá encaminhar procuração com poderes específicos para sua 
representação na AGD. Os Debenturistas poderão enviar seu voto de forma eletrônica 
à Emissora e ao Agente Fiduciário nos correios eletrônicos ri@oceanpact.com  
e contencioso@pentagonotrustee.com.br, respectivamente, conforme modelo 
de Instrução de Voto disponibilizado na mesma data da publicação deste Edital de 
Convocação pela Emissora em seu website https://oceanpact.com/oceanpact/
governanca/. A Emissora permanece à disposição para prestar esclarecimentos aos 
Debenturistas no que diz respeito a presente convocação e das matérias da AGD.

Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 2021.
OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.

BRASIL HOLANDA DE INDÚSTRIA S.A.
CNPJ/MF: 33.133.505/0001-83 - NIRE: 333.0005580-1
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os acionistas da Cia. a se reunirem em AGO, a ser 
realizada na sede da Cia., localizada na Av. Nossa Senhora de Copacabana 
1.133, sl. 1.503, RJ, em 1ª convocação, no dia 22/02/21, às 10h, para: 
(i) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras da Cia., relativas ao exercício social encerrado 
em 31/12/20; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício 
social encerrado em 31/12/20; e (iii) Eleger os administradores da Cia., 
e fixar a remuneração global dos administradores. O acionista que for 
representado na Assembleia por procuração deverá apresentar cópia do 
instrumento de procuração assinado e de documento de identidade do 
representante legal. RJ, 22/01/21. Denis Kaller Rothstein - Diretor Presidente.

Cooperativa Habitacional Operaria SERP (em liquidação)
Edital de Convocação

Assembleia Geral Extraordinária
Ficam pelo presente convocados os cooperativados da Cooperativa 
Habitacional Operaria SERP (em liquidação ) para Assembleia Geral 
Extraordinária que se realizara na sede da Cooperativa situada na Av. Treze 
de Maio nº 13 sala 1020 nesta no dia 26 de janeiro de 2021, em primeira 
convocação as 09 hs com a presença de 2/3 dos cooperativados as 10 hs 
com qual número de cooperativados presentes, objetivando de liberar sobre 
a seguinte ORDEM DO DIA: Arquivar no RCPJ de Transferência do Registro 
da Cooperativa para JUCERJA. 

Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2021
Paulo Roberto Pacheco do Amaral

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTA-
DO DO RIO DE JANEIRO, torna público para conhecimento dos
interessados, que no dia 09 de Fevereiro de 2021, às 10:00 ho-
ras, realizará o leilão REBDETRO02.21 na forma on-line e
Presencial, dos veículos apreendidos ou removidos, a qualquer
título e não reclamado por seu proprietário, classificados como
conservados, sucata inservível identificados ou sucatas inservíveis
não identificados, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar
da data do recolhimento, conforme art. 328 do Código de Trânsito
Brasileiro, cujo os proprietários já foram notificados, tendo como
leiloeiro o Sr. ALEXANDRO LACERDA, devidamente matriculado
na JUCERJA sob o no 103. Os veículos a serem levados a leilão
poderão ser verificados no site www.rebocarleiloes.com.br. A có-
pia do edital poderá ser consultada através do site
www.detro.rj.gov.br e www.rebocarleiloes.com.br

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 no dia 26 de janeiro de 2021,
com primeira convocação às 18:00hs e segunda e última convocação às
18:30min, através da plataforma Zoom, 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 a proposta de
paralisação por prazo determinado a partir das 00h00m até as 23h59m do
dia 29 de janeiro de 2021. Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2021

ADRIANA DA SILVA NALESSO
Presidenta

Aluguel teve reajuste contido em 2020
Aumento médio de 2,48% para IGP-M de 23,14%

O Índice FipeZap 
de Locação Re-
sidencial, que 

acompanha o comporta-
mento do preço médio do 
aluguel de apartamentos 
prontos, encerrou dezem-
bro com alta mensal de 
0,43%, após permanecer 
praticamente estável no 
mês anterior (+0,03%).

O índice encerrou 2020 
com alta acumulada de 
2,48% , resultado que mante-
ve a variação do preço médio 
do aluguel abaixo da inflação 
medida pelo IPCA/IBGE 
(mais 4,52%) e pelo Índice 

Geral de Preços do Mercado 
calculado pela Fundação Ge-
tulio Vargas (IGP-M/FGV), 
utilizado com base para os 
reajustes  de alugue, que su-
biu 23,14%.

Comparativamente, a va-
riação foi inferior à inflação 
registrada pelo IPCA/IB-
GE (+1,35%) e pelo IGP-
-M/FGV (+0,96%), resul-
tando em uma queda real 
do preço médio.

Individualmente, o com-
portamento do preço mé-
dio do aluguel em dezembro 
refletiu o avanço do preço 
médio na maior parte das 

capitais monitoradas, in-
cluindo as altas registradas 
em: Salvador (mais 1,67%), 
Goiânia (mais 1,49%), Re-
cife (mais 1,17%), Rio de 
Janeiro (mais 0,86%) e Flo-
rianópolis (mais 0,71%).

Em contraste, as capitais 
que registraram recuos ou 
altas mais modestas no últi-
mo mês de 2020 incluíram: 
Brasília (menos 0,60%), São 
Paulo (menos 0,09%), Por-
to Alegre (mais 0,03%), Be-
lo Horizonte (mais 0,36%) 
e Fortaleza (mais 0,60%).

À exceção de Curitiba, 
onde o Índice FipeZap de 

Locação Residencial regis-
trou queda 0,37% no preço 
médio, as demais capitais 
monitoradas apresentaram 
elevação de preço médio do 
aluguel no acumulado no ano, 
ordenadas da maior à menor 
variação da seguinte forma: 
Goiânia (mais 8,87%), Be-
lo Horizonte (mais 6,24%), 
Recife (mais 5,0%), Salvador 
(mais 4,96%), Brasília (mais 
4,91%) Porto Alegre (mais 
1,27%), São Paulo (mais 
1,14%), Florianópolis (mais 
0,82%), Rio de Janeiro (mais 
0,70%) e Fortaleza (mais 
0,26%).

Reajuste salarial no Brasil ficou abaixo da inflação
Em dezembro, o reajuste 

salarial no Brasil ficou abaixo 
da inflação (-0,9%). É o que 
revela o boletim Salariôme-
tro, divulgado nesta sexta-
-feira pela Fundação Institu-
to de Pesquisas Econômicas 
(Fipe). O Salariômetro ana-
lisa os resultados de 40 ne-
gociações salariais, que são 
coletados no portal Medidor, 
do Ministério da Economia.

O reajuste mediano negocia-

do foi de 4,3% em dezembro, 
enquanto o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC), 
no acumulado de 12 meses, fi-
cou em 5,2%. O piso salarial 
mediano (que corrige discrepân-
cias) negociado foi de R$ 1.333 
em dezembro, enquanto o piso 
médio foi de R$ 1.442.

“Em dezembro, tivemos 
um repique muito forte da 
inflação. E a inflação, na me-
sa de negociação, é medida 

pelo INPC. Como no final 
do ano tivemos um aumento 
muito grande, principalmen-
te na alimentação, isso refle-
tiu no custo de vida dessas 
famílias e o INPC mostrou 
isso”, disse Hélio Zylbersta-
jn, professor da Faculdade de 
Economia da Universidade 
de São Paulo (USP) e coorde-
nador do Projeto Salariôme-
tro, em entrevista à Agência 
Brasil. Dezembro foi o único 

mês no ano passado em que 
o reajuste das negociações 
salariais ficou abaixo da in-
flação. Nos outros meses do 
ano, os reajustes se equipara-
ram, com um pequeno rea-
juste real de 0,1% em feverei-
ro. Em todo o ano passado, 
5.038 instrumentos foram 
negociados, sendo que 4.472 
deles por meio de acordos 
coletivos e 566 por conven-
ções coletivas.
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OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/ME n° 09.114.805/0001-30 NIRE 333.0031011-8
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 19 de janeiro de 2021, às 15:00 horas, por meio de sala 
virtual organizada pela OceanPact Serviços Marítimos S.A. (“Companhia”), de acordo 
com o artigo 121, parágrafo único, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com a 
redação dada pela Lei n° 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 con-
forme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 2. Presenças: Acionistas represen-
tando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de 
Presença de Acionistas. 3. Convocação: Dispensada a publicação do edital de convo-
cação, nos termos do artigo 124, §4°, da Lei das Sociedades por Ações. 4. Publicações: 
As demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social de 31 de de-
zembro de 2019, acompanhadas dos documentos previstos no artigo 133 da Lei das S.A., 
foram republicadas em 6 de janeiro de 2021 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, 
nas páginas 3 a 13 e no Jornal Monitor Mercantil, nas páginas 7 a 16, e colocadas à dis-
posição dos acionistas na sede da Companhia. 5. Mesa: Verificado o quórum para insta-
lação da Assembleia, a mesa foi composta pelo Sr. Marcelo Fernandez Trindade - Presi-
dente; e pelo Sr. Thiago Borges Paes de Lima - Secretário. 6. Ordem Do Dia: Examinar, 
discutir e deliberar sobre (i) a aprovação do relatório e das contas da administração e das 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 
2019, com os ajustes apresentados pela administração, sem quaisquer alterações no 
montante do lucro do exercício ou no valor das obrigações da Companhia, consoante o 
disposto no artigo 134, §4°, da Lei das Sociedades por Ações; (ii) a reforma do Estatuto 
Social da Companhia para (a) alterar o §2° da cláusula 43 para atender às exigência da 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) no âmbito do processo de obtenção de regis-
tro de emissor de valores mobiliários categoria “A” perante a CVM; (b) alterar as cláusulas 
7a; 8a; 10; 12, caput e §1°; 13; 16, parágrafo único; 21, §1°; 22; 23; 27, §1°; 28; 29, caput e 
parágrafo único; 30, item (xxiii); 32, parágrafo único; 34, item (d); 35, 41; 43, §2°, item (b); 
e 51, item (a), para fins de atendimento às exigências da B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. 
(“B3”), no âmbito do processo de admissão à negociação e listagem da Companhia no 
segmento do Novo Mercado da B3; (c) excluir o item (xxv) da cláusula 30, em atendimen-
to às exigência da B3 no âmbito do processo de admissão à negociação e listagem da 
Companhia no segmento do Novo Mercado da B3; e, ainda, (d) alterar o item (e), do §6°, 
da cláusula 47, com intuito de corrigir erro de referência presente na redação do disposi-
tivo; (iii) a caracterização do Sr. Carlos Gustavo Perret Simas como membro independen-
te do Conselho de Administração, nos termos do Regulamento do Novo Mercado da B3 
(“Regulamento do Novo Mercado”); e (iv) em decorrência das deliberações do item (ii) 
acima, a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 7. Deliberações: Após análise 
e discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram aprovadas, por unanimida-
de de votos e sem ressalvas, observados os devidos impedimentos legais conforme art. 
134, §1°, da Lei das Sociedades por Ações: 7.1. O relatório e as contas da administração 
e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 
2019, com os ajustes apresentados pela administração, sem quaisquer alterações no 
montante do lucro do exercício ou no valor das obrigações da Companhia, consoante o 
disposto no artigo 134, §4°, da Lei das Sociedades por Ações; 7.2. A reforma do Estatuto 
Social da Companhia de forma a: 7.2.1. Alterar o §2° da cláusula 43 para atender às exi-
gência da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) no âmbito do processo de obtenção 
de registro de emissor de valores mobiliários categoria “A” perante a CVM, que passará 
a viger com a seguinte redação: Cláusula 43. O exercício social encerra-se em 31 de 
dezembro de cada ano, quando serão levantadas as demonstrações financeiras na for-
ma da lei. §1°. Após a dedução dos eventuais prejuízos acumulados e da provisão para 
o pagamento do imposto de renda, 5% (cinco por cento) do lucro líquido verificado será 
destinado à constituição da reserva legal, até que alcance o limite previsto em lei. §2°. 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 
Companhia e permitir a realização de novos investimentos, não podendo o saldo desta 
reserva ultrapassar o limite de 100% (cem por cento) do capital social, quando somado 
ao saldo das demais reservas de lucros, excetuadas as reservas para contingências, de 
incentivos fiscais e de lucros a realizar; e c) o saldo remanescente, se houver, terá a 
destinação fixada pela Assembleia Geral, consoante proposta dos órgãos da administra-
ção. 7.2.2. Em atendimento às exigências formuladas pela B3, alterar os seguintes dis-
posições do Estatuto Social da Companhia: (i) A cláusula 7a do Estatuto Social, que 
passa a viger com a seguinte redação: Cláusula 7a. Na emissão, dentro do capital auto-
rizado, de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, cuja colo-
cação seja feita mediante venda em bolsa de valores, subscrição pública ou permuta por 
ações em oferta pública de aquisição de controle, a Companhia poderá excluir o direito 
de preferência para os antigos acionistas ou reduzir o prazo de seu exercício. (ii) O caput 
e o §1° da cláusula 8a do Estatuto Social, que passa a viger com a seguinte redação: 
Cláusula 8a. A Companhia 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, empre-
gados e prestadores de serviços da Companhia ou de suas controladas. Parágrafo 
Primeiro. A outorga de opções de compra de ações, nos termos deste artigo, observará 
o limite do capital autorizado, inexistindo direito de preferência na outorga ou no exercício 
das opções, conforme o disposto na Lei n° 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”). 
(iii) O caput da cláusula 10 do Estatuto Social, que passa a viger com a seguinte redação: 
Cláusula 10. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) me-
ses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que o inte-
resse social o exigir, segundo as regras deste Estatuto, e observado o disposto na Lei das 
Sociedades por Ações. (iv) O caput e o §1° da cláusula 12 do Estatuto Social, que passa 
a viger com a seguinte redação: Cláusula 12. O acionista que desejar participar da As-
sembleia Geral da Companhia deverá, com no mínimo 2 (dois) dias 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 repre-
sentante 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 Assem-
bleia Geral munidos de documentos que comprovem sua identidade. §1°. Inobstante o 
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, até o momento da abertura dos trabalhos, poderá participar e votar, 
ainda que tenha deixado de apresentá-los previamente. §2°. O acionista que pretender 
participar digitalmente de Assembleia Geral em que isto seja permitido, deverá necessa-
riamente 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. (v) A 
cláusula 13 do Estatuto Social, que passa a viger com a seguinte redação: Cláusula 13. 
Ressalvadas as exceções previstas em lei 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. (vi) O parágrafo único 
da cláusula 16 do Estatuto Social, que passa a viger com a seguinte redação: Cláusula 
16. A Assembleia Geral fixará o montante global da remuneração dos administradores e 
do Conselho Fiscal. Parágrafo Único. Observado o limite da remuneração global apro-
vado pela Assembleia Geral, caberá ao Conselho de Administração fixar a remuneração 
individual de seus membros e dos membros da Diretoria. (vii) O §1° da cláusula 21 do 
Estatuto Social, que passa a viger com a seguinte redação: Cláusula 21. O Conselho de 
Administração será composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 9 (nove) membros 
titulares e até igual número de suplentes, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral para 
mandatos unificados de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. §1°. O Presidente e o 
Vice-Presidente do Conselho de Administração serão eleitos pelo Conselho de Adminis-
tração na primeira 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, 
observado o disposto nas Cláusulas 28 e 29 abaixo. (viii) O caput da cláusula 22 do Es-
tatuto Social, que passa a viger com a seguinte redação: Cláusula 22. Dos membros do 
Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte por cento), 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 deliberada pela Assembleia Geral que os eleger. (ix) O 
caput da cláusula 23 do Estatuto Social, que passa a viger com a seguinte redação: 
Cláusula 23. Ressalvada a hipótese de adoção do procedimento de voto múltiplo e a 
possibilidade de eleição em separado nas hipóteses legais, a eleição dos membros do 
Conselho de Administração dar-se-á pelo sistema de chapas. (x) O §1° da cláusula 27 do 
Estatuto Social, que passa a viger com a seguinte redação: Cláusula 27. As reuniões do 
Conselho de Administração serão realizadas preferencialmente na sede social da Com-
panhia, 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. §1°. O Conselho de Administração poderá convidar membros da Dire-
toria e outros órgãos ou departamentos da Companhia, bem como eventuais terceiros, 
para fins de discussão, apresentação de informações e esclarecimentos de assuntos do 
interesse da Companhia e de suas Controladas, ou que sejam úteis ou necessários à 
deliberação de matéria que constar da ordem do dia. (xi) A cláusula 28 do Estatuto Social, 
que passa a viger com a seguinte redação: Cláusula 28. No caso de ausência, impedi-
mento ou vacância de cargo exercido por qualquer membro efetivo do Conselho de Ad-
ministração, suas funções de conselheiro deverão ser assumidas pelo respectivo suplen-
te, se houver, durante a ausência ou impedimento temporário ou após a constatação do 
impedimento definitivo ou vacância. Não havendo suplentes, nos casos de ausência ou 
impedimento temporário que não superem 90 (noventa) dias (exceto se diversamente 
deliberado pelo Conselho de Administração), preservar-se-á o funcionamento do Conse-
lho de Administração, desde que respeitado o número mínimo de membros. Nos demais 
casos, observar-se- á o disposto na Cláusula 29 abaixo. (xii) O caput e o parágrafo único 
da cláusula 29 do Estatuto Social, que passam a viger com a seguinte redação: Cláusu-
la 29. Em caso de impedimento definitivo ou vacância de qualquer dos cargos de membro 
do Conselho de Administração, caberá aos conselheiros remanescentes nomear o subs-
tituto, que servirá até a primeira Assembleia Geral subsequente, quando um novo mem-
bro 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 imediata-
mente convocada Assembleia Geral para eleger os substitutos, os quais deverão com-
pletar o mandato dos substituídos. Parágrafo Único. Em caso de ausência, impedimen-
to ou vacância do cargo de Presidente do Conselho de Administração, as funções de 
presidência do órgão serão assumidas pelo Vice-Presidente do Conselho de Administra-
ção 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 do caput 
desta Cláusula. (xiii) O item (xxiii) da cláusula 30 do Estatuto Social, que passa a viger 
com a seguinte redação: Cláusula 30. Compete ao Conselho de Administração da Com-
panhia, além das demais atribuições previstas em lei ou neste Estatuto Social: [...] (xxiii) 
sem prejuízo do disposto no inciso “xxi” acima, aprovar a outorga de garantias de qualquer 
natureza pela Companhia em favor de controladas ou coligadas da Companhia, (a) em 
montante igual ou superior, em uma única operação ou em um conjunto de operações 
relacionadas, a 5% do total de endividamento da Companhia 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 Companhia 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 Companhia e suas controladas, conside-
radas em conjunto, resultante da divisão de sua dívida líquida pelo EBITDA, seja superior 
a 2,5x; (xiv) O parágrafo único da cláusula 32 do Estatuto Social, que passa a viger com 
a seguinte redação: Cláusula 32. Competirá à Diretoria a prática dos atos necessários ao 
funcionamento regular da Companhia 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 estabeleci-
das em lei, neste Estatuto Social, pelo Conselho de Administração e nas políticas corpo-

rativas da Companhia, quando aprovadas pelo Conselho de Administração. Parágrafo 
Único. A Diretoria poderá aprovar a prestação de garantias em favor de suas controladas 
ou coligadas, caso a operação não se enquadre nas hipóteses da Cláusula 30, incisos 
“xxi” e “xxiii”. (xv) O item ‘d’ e o parágrafo único da cláusula 34 do Estatuto Social, que 
passa a viger com a seguinte redação: Cláusula 34. Sem prejuízo de funções, compe-
tências e poderes adicionais a serem atribuídos para cada um dos Diretores pelo Conse-
lho de Administração, compete, especificamente: [...]. d) ao Diretor Financeiro: (i) coorde-
nar a elaboração das demonstrações financeiras da Companhia; (ii) dirigir e liderar a 
administração e gestão das atividades financeiras da Companhia; (iii) orientar e realizar 
a análise de investimentos, propositura e contratação de empréstimos e financiamentos, 
operações de tesouraria e o planejamento e controle financeiro da Companhia; e (iv) 
submeter ao Conselho de Administração proposta para determinação do apetite para 
risco da Companhia. Parágrafo Único. Os diretores sem designação específica prevista 
no Estatuto Social desempenharão as funções que lhes forem atribuídas pelo Conselho 
de Administração. (xvi) A cláusula 35 do Estatuto Social, que passa a viger com a seguin-
te redação: 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 ou impedimen-
to temporário por conflito de interesses, 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. (xvii) Os itens ‘b’, ‘e’ e ‘i’ e o parágrafo único 
da cláusula 41 do Estatuto Social, que passa a viger com a seguinte redação: Cláusula 
41. Ao Comitê de Auditoria e Compliance competirá: [... ]. 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 Compa-
nhia, bem como as atividades da área de controles internos da Companhia, da Auditoria 
Interna da Companhia e da área responsável pela elaboração das demonstrações finan-
ceiras da Companhia; [... ]. e) avaliar e monitorar, juntamente com a administração e a 
Auditoria Interna, a adequação das transações com partes relacionadas realizadas pela 
Companhia e suas respectivas evidenciações, conforme previsto na Política de Transa-
ções com Partes Relacionadas da Companhia; [... ]. i) possuir meios para recepção e 
tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normati-
vos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com 
previsão de procedimentos específicos para proteção do denunciante e da confidencia-
lidade da informação. Parágrafo Único. A eventual instalação do Conselho Fiscal, na 
forma da Lei das Sociedades por Ações e da Cláusula 42 abaixo, não prejudicará o fun-
cionamento e as atribuições do Comitê de Auditoria e Compliance. (xviii) A alínea ‘a’ da 
cláusula 51 do Estatuto Social, que passa a viger com a seguinte redação: Cláusula 51. 
Nos termos do Regulamento do Novo Mercado e ressalvado o disposto na Cláusula 52 
abaixo, a saída voluntária da Companhia do Novo Mercado deverá ser precedida de 
oferta pública de aquisição de ações que observe os procedimentos previstos na regula-
mentação editada pela CVM sobre ofertas públicas de aquisição de ações para cancela-
mento de registro de companhia aberta e os seguintes requisitos: a) o preço ofertado 
deverá ser justo, calculado de acordo com os parâmetros estabelecidos no Artigo 4°, §4°, 
da Lei das Sociedades por Ações e na regulamentação aplicável da CVM, sendo possível 
o pedido de nova avaliação de que trata o art. 4°-A da referida lei; e b) acionistas titulares 
de mais de 1/3 (um terço) 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. 7.2.3. Em atendimento às exigências formuladas pela B3, excluir o 
item (xxv) da cláusula 30 do Estatuto Social. 7.2.4. Alterar o item (e), do §6°, da cláusula 
47 do Estatuto Social, que passa a viger com a seguinte redação: 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 Companhia ou Outros Di-
reitos de Natureza Societária sobre ações de emissão da Companhia, que representem, 
em conjunto, 20% (vinte por cento) ou mais do total das ações de emissão da Companhia 
(excluídas ações mantidas pela Companhia em tesouraria) (“Participação Relevante”) 
(“Ofertante”) deverá (i) imediatamente divulgar tal informação à Companhia, e (ii) realizar 
uma oferta pública de aquisição de ações da totalidade das ações de emissão da Com-
panhia nos termos previstos nesta Cláusula (“OPA por Atingimento de Participação Re-
levante”). [...]. §6°. A obrigação de realização da OPA por Atingimento de Participação 
Relevante não se aplica: [...]. e) ao caso de atingimento involuntário da Participação Re-
levante 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 §6°, tais como recompra de ações pela 
Companhia, resgate de ações de emissão da Companhia, desde que, nas hipóteses de 
atingimento involuntário abarcadas exclusivamente por esta alínea (e) (não atingindo as 
demais dispensas previstas nesse §6°), a Pessoa ou Grupo de Pessoas que tenha atin-
gido Participação Relevante de forma involuntária, cumulativa e tempestivamente: (i) 
comunique à Companhia sua intenção de utilizar a faculdade prevista nesta alínea (e) em 
até 5 (cinco) dias contadas do momento em que se tornar titular da Participação Relevan-
te; e (ii) aliene em bolsa de valores a quantidade de ações representativas do capital social 
da Companhia que exceda a Participação Relevante no prazo estabelecido pelo Conse-
lho de Administração, que não poderá ser superior a 90 (noventa) dias contados da data 
da notificação de que trata o item (i) anterior; 7.3. Aprovar a caracterização do Sr. Carlos 
Gustavo Perret Simas como membro independente do Conselho de Administração da 
Companhia, para fins do disposto no Regulamento do Novo Mercado, com base na de-
claração encaminhada pelo referido conselheiro, atestando seu enquadramento em re-
lação aos critérios de independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado. 
A caracterização do Sr. Carlos Gustavo Perret Simas como membro independente do 
Conselho de Administração tornar-se-á eficaz na data de precificação da Oferta Pública 
Inicial da Companhia, ocasião em que o Acordo de Acionistas celebrado entre Flavio 
Nogueira Pinheiro de Andrade e Dyna II Fundo de Investimento em Participações - Mul-
tiestratégia deixará de vigorar. 7.4. Em decorrência das deliberações acima, aprovar a 
alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, nos termos do Anexo I desta 
ata. 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 § 1° do artigo 
130 da Lei das Sociedades por Ações, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os 
presentes. 9. Assinaturas: Mesa: Marcelo Fernandez Trindade (Presidente) e Thiago 
Borges Paes de Lima (Secretário). Acionistas Presentes: Flavio Nogueira Pinheiro de 
Andrade, Dyna II Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, Thiago Bor-
ges Paes de Lima, Haroldo Nogueira Solberg, Arthur Octavio de Ávila Kós Filho, Maurício 
Mauro Rocha Latado, Adriano Ranieri Cervinho Viana, Felipe Nogueira Pinheiro de An-
drade, Gustavo Lutz Menezes Petry, Marcelo Côrtes Monteiro da Silva, Luiz Izidório So-
ares Pinto, Pedro Rafael Nonato 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, Carlos Frederico Friendenberg de Brito Silva Marins e 
Maxim Medvedovsky. Certifico e dou fé que a presente é cópia fiel e confere com a ata 
original lavrada no livro próprio. Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2021. Thiago Borges Paes 
de Lima - Secretário. Jucerja nº 4001897, em 21/01/2021. Bernardo F. S. Berwanger - 
Secretário Geral.
Anexo I. Estatuto Social. Capítulo I. Denominação, objeto, sede e duração. Cláusu-
la 1a. A OceanPact Serviços Marítimos S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações 
que se rege pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais e regulamentares 
aplicáveis. §1°. Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, 
Bolsa, Balcão (“Novo Mercado” e “B3”, respectivamente), sujeitam-se a Companhia, 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”). §2°. A Companhia seus acionistas, incluindo acionis-
tas 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 Companhia tem como objeto social (i) o treinamento e consul-
toria 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 equipa-
mentos 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 ativi-
dade 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 Companhia tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro, na Rua da Glória, n° 122, salas 801 e 802 (10° pavimento) e salas 901 e 902 
(11° 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 exte-
rior. Cláusula 4a. O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II. Capi-
tal social e ações. Cláusula 5a. O capital social da Companhia é de R$ 42.999.411,44 
(quarenta e dois milhões novecentos e noventa e nove mil quatrocentos e onze reais e 
quarenta e quatro centavos), dividido em 128.210.675 (cento e vinte e oito milhões duzen-
tas e dez mil seiscentas e setenta e cinco) ações ordinárias, nominativas, sem valor no-
minal. §1°. A Companhia está autorizada a aumentar o seu capital social até o limite total 
de 300.000.000 (trezentas milhões) 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 eventu-
al destinação de parte do preço de emissão à conta de reserva de capital. §2°. Todas as 
ações de emissão da Companhia são escriturais e mantidas em conta de depósito, junto 
à instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em 
nome de seus titulares, sem emissão de certificados. §3°. O custo de transferência das 
ações escriturais poderá ser cobrado diretamente do acionista pela instituição escritura-
dora, conforme venha a ser definido no contrato de escrituração de ações. Cláusula 6a. 
É vedada à Companhia a emissão de ações preferenciais e de partes beneficiárias. Pa-
rágrafo Primeiro. A Companhia 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 Companhia. Parágrafo Segundo. 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 incidi-
rão 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 
Companhia em lei e no boletim de subscrição e das sanções legais aplicáveis. Cláusula 
7a. Na emissão, dentro do capital autorizado, de ações, debêntures conversíveis em 
ações, ou bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de 
valores, subscrição pública ou permuta por ações em oferta pública de aquisição de 
controle, a Companhia poderá excluir o direito de preferência para os antigos acionistas 
ou reduzir o prazo de seu exercício. Cláusula 8a. A Companhia 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 prestadores de serviços da Companhia ou 
de suas controladas. Parágrafo Primeiro. A outorga de opções de compra de ações, nos 
termos deste artigo, observará o limite do capital autorizado, inexistindo direito de prefe-
rência na outorga ou no exercício das opções, conforme o disposto na Lei n° 6.404/76 
(“Lei das Sociedades por Ações”). Cláusula 9a. Nas deliberações da Assembleia Geral, 
cada ação ordinária conferirá um voto a seu titular. Capítulo III. Assembleia geral. Cláu-
sula 10. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses 
seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que o interesse 
social o exigir, segundo as regras deste Estatuto, e observado o disposto na Lei das So-
ciedades por Ações. §1°. A Assembleia Geral poderá ser realizada presencialmente, de 
modo parcialmente digital ou exclusivamente digital, conforme a regulamentação aplicá-
vel. §2°. Os documentos pertinentes à matéria a ser deliberada nas Assembleias Gerais 
deverão ser colocados à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, na data da 
publicação do primeiro anúncio de convocação, ressalvadas as hipóteses em que a lei ou 
a regulamentação vigente exigirem a observância de prazo maior. §3°. A Assembleia 
Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas representan-

do ao menos 25% do capital social, salvo quando a lei exigir quórum mais elevado, e, em 
segunda 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 Companhia 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 qual-
quer indicação destes, o Presidente da Assembleia será escolhido pela maioria dos acio-
nistas presentes. O Presidente da Mesa escolherá um dos presentes para secretariar os 
trabalhos. Cláusula 12. O acionista que desejar participar da Assembleia Geral da Com-
panhia deverá, com no mínimo 2 (dois) dias de antecedência, apresentar: (i) comprovan-
te expedido pela instituição depositária das ações escriturais ou em custódia de sua titu-
laridade; (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. §1°. Inobstante o disposto no caput, o 
acionista que comparecer presencialmente à Assembleia Geral, realizada de modo pre-
sencial ou parcialmente digital, munido dos documentos referidos na Cláusula 12 acima, 
até o momento da abertura dos trabalhos, poderá participar e votar, ainda que tenha 
deixado de apresentá-los previamente. §2°. O acionista que pretender participar digital-
mente 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 ou no Regulamento do Novo Mercado, as deliberações da 
Assembleia Geral serão tomadas por maioria de votos dos presentes, não se computan-
do as abstenções e os votos nulos ou em branco. Cláusula 14. Dos trabalhos e delibera-
ções 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 mon-
tante global da remuneração dos administradores e do Conselho Fiscal. Parágrafo Úni-
co. Observado o limite da remuneração global aprovado pela Assembleia Geral, caberá 
ao Conselho de Administração fixar a remuneração individual de seus membros e dos 
membros da Diretoria. Cláusula 17. Compete à Assembleia Geral, além das demais 
atribuições previstas em lei ou neste Estatuto Social, deliberar sobre as seguintes maté-
rias: (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 Con-
selho Fiscal, se instalado; (iv) alteração do Estatuto Social da Companhia; (v) aumento ou 
redução do capital social da Companhia, sem prejuízo da autorização constante no pa-
rágrafo 1° da cláusula 5a; (vi) fusão, cisão, incorporação ou incorporação de ações envol-
vendo a Companhia; (vii) proposta de saída da Companhia do Novo Mercado e cancela-
mento do registro de companhia aberta; (viii) suspensão do exercício de direitos de 
acionista, na forma do disposto no Artigo 120 da Lei das Sociedades por Ações; (ix) dis-
solução, liquidação (incluindo a cessação do estado de liquidação), pedido de falência ou 
recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia, ou de suas controladas; e (x) nego-
ciação, pela Companhia, de ações de sua própria emissão, se o Conselho de Administra-
ção não for competente segundo a regulamentação em vigor. Parágrafo único. Em 
nenhuma hipótese o Presidente da Assembleia computará voto proferido com infração a 
acordo de acionistas devidamente arquivado na Companhia, qualquer que seja a alega-
ção formulada pelo acionista visando à aceitação de seu voto. Capítulo IV. Administra-
ção da Companhia. Cláusula 18. A Companhia será administrada por um Conselho de 
Administração e uma Diretoria. Parágrafo Único. A investidura dos administradores in-
dependerá 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 Companhia não poderão ser acumulados 
pela mesma pessoa, exceto em decorrência de vacância, observados os prazos e obri-
gações de divulgação e regularização previstos no Regulamento do Novo Mercado. 
Cláusula 20. Os administradores poderão participar nos lucros, na forma da lei. Conse-
lho de Administração. Composição. Cláusula 21. O Conselho de Administração será 
composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 9 (nove) membros titulares e até igual 
número de suplentes, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral para mandatos unifi-
cados de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. §1°. O Presidente e o Vice-Presiden-
te do Conselho de Administração serão eleitos pelo Conselho de Administração na pri-
meira 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, observado o 
disposto nas Cláusulas 28 e 29 abaixo. §2°. 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. §3°. A indicação de membros ao Conselho de Admi-
nistração deverá observar os requisitos previstos na Política de Indicação da Companhia, 
no Estatuto Social, no Regulamento do Novo Mercado, na Lei das Sociedades por Ações, 
bem como nas demais legislações e regulamentações aplicáveis. §4°. 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 (dois) ou 20% (vinte por cento), 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 deliberada pela Assembleia Geral que os eleger. Pará-
grafo Único. Quando, em decorrência da aplicação do percentual referido no caput 
desta Cláusula, resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredon-
damento para o número inteiro imediatamente superior. Eleição. Cláusula 23. Ressalva-
da a hipótese de adoção do procedimento de voto múltiplo e a possibilidade de eleição 
em separado nas hipóteses legais, a eleição dos membros do Conselho de Administra-
ção dar-se-á pelo sistema de chapas. §1°. Na eleição de que trata esta Cláusula, somen-
te poderão concorrer as chapas: (a) indicadas pelo Conselho de Administração; ou (b) 
que sejam indicadas, na forma prevista no §3° desta Cláusula, por qualquer acionista ou 
conjunto de acionistas. §2°. O Conselho de Administração deverá, na data da convoca-
ção 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 Companhia, inclu-
sive com relação à caracterização dos candidatos como independentes nos termos do 
Regulamento do Novo Mercado. §3°. Os acionistas ou conjunto de acionistas que dese-
jarem apresentar outra chapa para concorrer aos cargos no Conselho de Administração 
deverão encaminhar à Companhia as informações, documentos e declarações a que se 
refere o Parágrafo anterior, cabendo à Companhia, após a devida conferência, proceder 
à respectiva divulgação nos termos da regulação vigente. §4°. A mesma pessoa poderá 
integrar duas ou mais chapas, inclusive aquela indicada pelo Conselho de Administração. 
§5°. Cada acionista somente poderá votar em uma chapa, sendo declarados eleitos os 
candidatos da chapa que receber maior número de votos na Assembleia Geral. Cláusu-
la 24. Não obstante o disposto na Cláusula 23 acima, na eleição do Conselho de Admi-
nistração é facultado aos acionistas requerer, na forma da lei, a adoção do processo de 
voto múltiplo, desde que o façam, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas antes da Assem-
bleia Geral. §1°. A Companhia, imediatamente após o recebimento válido do pedido de 
adoção do voto múltiplo, deverá divulgar comunicação informando a sua adoção, nos 
termos da regulamentação aplicável. §2°. 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 vie-
rem 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 §2° da Cláusula 23 deste Estatuto. Cláusula 25. Caso a 
Companhia venha a estar sob controle de determinado acionista ou grupo de acionistas, 
será permitido a acionistas representando 10% (dez por cento) 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 §4° do Artigo 141 da Lei das Sociedades por 
Ações, desde que, para tais fins, tais acionistas comprovem a titularidade ininterrupta do 
referido percentual mínimo de participação acionária durante o período de 3 (três) meses, 
no mínimo, imediatamente anterior à realização da respectiva Assembleia Geral. Reuni-
ões e Substituições. Cláusula 26. O Conselho de Administração deverá se reunir, ordi-
nariamente, no mínimo a cada 3 (três) meses, conforme calendário aprovado por seus 
membros anualmente, e, extraordinariamente, quando necessário aos interesses so-
ciais, mediante convocação por escrito entregue aos demais membros do Conselho de 
Administração. §1°. As convocações das reuniões do Conselho de Administração deve-
rão ser realizadas com, no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência, em primeira convoca-
ção, e 2 (dois) dias, em segunda 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. §2°. As reuniões 
serão convocadas pelo Presidente ou pelo Vice-Presidente do Conselho de Administra-
ção ou por 2 (dois) de seus membros em conjunto. §3°. As reuniões do Conselho de Ad-
ministração instalar-se-ão com a presença da maioria dos seus membros em exercício, 
e suas deliberações serão tomadas por maioria de votos dos presentes. §4°. Indepen-
dentemente das formalidades de convocação, será considerada regular a reunião a que 
comparecerem todos os membros do Conselho de Administração. Cláusula 27. As reu-
niões do Conselho de Administração serão realizadas preferencialmente na sede social 
da Companhia, podendo também ser realizadas em outros locais no município do Rio de 
Janeiro, e serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração ou, 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 pre-
sentes à referida reunião. §1°. O Conselho de Administração poderá convidar membros 
da Diretoria e outros órgãos ou departamentos da Companhia, bem como eventuais 
terceiros, para fins de discussão, apresentação de informações e esclarecimentos de 
assuntos do interesse da Companhia e de suas Controladas, ou que sejam úteis ou ne-
cessários à deliberação de matéria que constar da ordem do dia. §2°. Os membros do 
Conselho de Administração poderão participar das reuniões por meio de vídeo conferên-
cia 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 reu-
nião e deverão assinar a correspondente ata ou enviar por escrito, inclusive por meio 
eletrônico, sua concordância com o respectivo conteúdo. §3°. 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 §2° desta Cláusula, de tantos 
membros quantos bastem para constituir o quórum requerido para aprovação das maté-
rias constantes da respectiva ordem do dia. Cláusula 28. No caso de ausência, impedi-
mento ou vacância de cargo exercido por qualquer membro efetivo do Conselho de Ad-
ministração, suas funções de conselheiro deverão ser assumidas pelo respectivo 
suplente, se houver, durante a ausência ou impedimento temporário ou após a constata-
ção do impedimento definitivo ou vacância. Não havendo suplentes, nos casos de ausên-
cia ou impedimento temporário que não superem 90 (noventa) dias (exceto se diversa-
mente deliberado pelo Conselho de Administração), preservar-se-á o funcionamento do 
Conselho de Administração, desde que respeitado o número mínimo de membros. Nos 
demais casos, observar-se-á o disposto na Cláusula 29 abaixo. Cláusula 29. 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 primeira 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. Parágrafo Único. Em caso de ausência, impedimento ou vacância do car-
go de Presidente do Conselho de Administração, as funções de presidência do órgão 
serão assumidas pelo Vice- Presidente do Conselho de Administração durante a ausên-
cia ou impedimento ou após a vacância, sem prejuízo, se aplicável, da eventual indicação 
de substituto para sua posição de Conselheiro, nos termos do caput desta Cláusula. 
Competência. Cláusula 30. Compete ao Conselho de Administração da Companhia, 
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além das demais atribuições previstas em lei ou neste Estatuto Social: (i) fixar a orientação 
geral dos negócios da Companhia e das sociedades sob seu controle; (ii) eleger e destituir 
Diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o disposto no presente 
Estatuto Social; (iii) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros 
e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de 
celebração pela Companhia ou pelas sociedades sob seu controle, e quaisquer outros 
atos; (iv) convocar as assembleias gerais; (v) manifestar-se sobre o relatório da adminis-
tração, as contas da Diretoria e todas as demonstrações financeiras da Companhia, 
submetendo-as à aprovação da Assembleia Geral quando for o caso; (vi) fixar a remune-
ração 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 Companhia, e, sempre que 
julgar necessário, das sociedades sob seu controle; (viii) aprovar programas de remune-
ração com base em ações, observados os planos aprovados em Assembleia Geral; (ix) 
apresentar à assembleia geral chapa para eleição dos membros do Conselho de Admi-
nistração, 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 Estatu-
to Social; (xi) aprovar levantamento de balanços em períodos inferiores ao exercício so-
cial, 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 Cláu-
sula 44 deste Estatuto; (xii) deliberar sobre a emissão pública ou privada de debêntures 
não conversíveis, notas promissórias e outros títulos e valores mobiliários não conversí-
veis em ações; (xiii) deliberar sobre a emissão de ações, debêntures conversíveis em 
ações e bônus de subscrição, dentro do limite do capital autorizado da Companhia; (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 Companhia, 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 
Companhia, ou de suas controladas, bem como acerca de reforma deste Estatuto; (xvi) 
autorizar a aquisição de ações da Companhia para permanência em tesouraria, cance-
lamento ou posterior alienação, observadas as disposições e restrições legais e regula-
mentares aplicáveis; (xvii) aprovar e alterar o Plano de Negócios Anual da Companhia e 
de suas controladas; (xviii) aprovar a tomada de empréstimos, obtenção de financiamen-
tos e qualquer ato que implique endividamento da Companhia que não esteja previsto no 
Plano de Negócios Anual da Companhia, (a) em montante igual ou superior, em uma 
única operação ou em um conjunto de operações relacionadas, a 5% do total de endivi-
damento da Companhia 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 endi-
vidamento da Companhia, 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 con-
solidado da Companhia 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 Companhia ou a criação de quaisquer ônus ou gravames sobre 
os ativos da Companhia que não esteja prevista no Plano de Negócios Anual da Compa-
nhia, em montante igual ou superior, em uma única operação ou em um conjunto de 
operações relacionadas, a R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais); (xx) aprovar 
a participação em novas sociedades em montante superior a R$ 5.000.000,00 (cinco 
milhões de reais); (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 (um milhão de reais), se limite mínimo de valor inferior a este não 
for imposto pela Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia; (xxii) 
aprovar a celebração pela Companhia de acordos de acionistas em sociedades nas quais 
detenha participação; (xxiii) sem prejuízo do disposto no inciso “xxi” acima, aprovar a 
outorga de garantias de qualquer natureza pela Companhia em favor de controladas ou 
coligadas da Companhia, (a) em montante igual ou superior, em uma única operação ou 
em um conjunto de operações relacionadas, a 5% do total de endividamento da Compa-
nhia com base em suas últimas informações contábeis trimestrais divulgadas com revi-
são 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 
Companhia com base em suas últimas informações contábeis trimestrais divulgadas com 
revisão do auditor independente (ou de suas demonstrações financeiras anuais audita-
das, se forem mais recentes), caso o índice de endividamento líquido consolidado da 
Companhia 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 qual-
quer natureza, pela Companhia, que não estejam previstos no Plano de Negócios Anual 
da Companhia, em montante igual ou superior, em uma única operação ou em um con-
junto de operações relacionadas, a R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais); 
(xxv) escolher e destituir os auditores independentes da Companhia, considerada a ma-
nifestação do Comitê de Auditoria e Compliance; e (xxvi) deliberar sobre a escolha de 
empresa especializada responsável pela determinação do valor econômico da Compa-
nhia para fins da OPA por Atingimento de Participação Relevante; (xxvii) manifestar-se 
favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações 
que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio 
fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da oferta públi-
ca de aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (i) a conveniência e oportuni-
dade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse da Companhia 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 
Companhia; (iii) eventuais alternativas à aceitação da oferta pública de aquisição de 
ações disponíveis no mercado; (xxviii) aprovar as políticas corporativas, conforme pro-
postas que lhe sejam submetidas pelos órgãos competentes; e (xxix) aprovar a criação 
de comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, permanentes ou tempo-
rários, e eleger os membros que irão compor tais comitês. Diretoria. Cláusula 31. A Di-
retoria será composta por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 12 (doze) diretores, residen-
tes no país, eleitos pelo Conselho de Administração, dos quais 1 (um) Diretor Presidente, 
1 (um) Diretor Vice-Presidente, 1 (um) Diretor de Relação com Investidores, 1 (um) Dire-
tor Financeiro e os demais com sua designação e competência estabelecidas pelo Con-
selho de Administração. §1°. Os Diretores serão eleitos para mandatos unificados de 2 
(dois) anos, admitida a reeleição, e continuarão no exercício dos cargos até eleição e 
posse de seus substitutos. §2°. Um mesmo Diretor poderá, a critério do Conselho de 
Administração, acumular duas ou mais Diretorias da Companhia. §3°. A indicação de 
membros para a Diretoria deverá observar a Política de Indicação da Companhia, o Re-
gulamento do Novo Mercado, a legislação e a regulamentação aplicáveis, devendo ob-
servar os critérios de ilibada reputação no mercado e reconhecida competência. Cláusu-
la 32. Competirá à Diretoria a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da 
Companhia 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 Companhia, quan-
do aprovadas pelo Conselho de Administração. Parágrafo Único. A Diretoria poderá 
aprovar a prestação de garantias em favor de suas controladas ou coligadas, caso a 
operação não se enquadre nas hipóteses da Cláusula 30, incisos “xxi” e “xxiii”. Cláusula 
33. A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses da Companhia 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 Companhia, inclusive pela coordenação da atuação dos demais Diretores; 
(ii) dirigir as atividades relacionadas com o planejamento geral da Companhia e de suas 
controladas, traçando a estratégia global da Companhia (observadas as orientações do 
Conselho de Administração); (iii) atribuir a qualquer dos Diretores atividades e tarefas 
especiais, independentemente daquelas que lhes couberem ordinariamente; (iv) convo-
car e presidir as reuniões da Diretoria; (v) zelar pela execução das deliberações da As-
sembleia 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 
Companhia, 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 
Companhia, (ii) a manutenção do registro da Companhia atualizado e em conformidade 
com a regulamentação da CVM, zelando pelo cumprimento dos requisitos e exigências 
regulamentares aplicáveis; (iii) representar a Companhia perante a CVM, a bolsa de va-
lores e demais entidades do mercado de capitais; (iv) a supervisão dos serviços realiza-
dos pela instituição financeira depositária das ações relativas ao quadro acionário, tais 
como, sem se limitar, o pagamento de dividendos e bonificações, compra, venda e trans-
ferência 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 Com-
panhia; (ii) dirigir e liderar a administração e gestão das atividades financeiras da Compa-
nhia; (iii) orientar e realizar a análise de investimentos, propositura e contratação de em-
préstimos e financiamentos, operações de tesouraria e o planejamento e controle 
financeiro da Companhia; e (iv) submeter ao Conselho de Administração proposta para 
determinação do apetite para risco da Companhia. Parágrafo Único. Os diretores sem 
designação específica prevista no Estatuto Social desempenharão as funções que lhes 
forem atribuídas pelo Conselho de Administração. Cláusula 35. Na ausência ou impedi-
mento 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 ou impedimento temporário por conflito de interesses, 
por Diretor a ser designado pelo Conselho de Administração. Na ausência ou impedimen-
to temporário de qualquer outro Diretor, suas funções serão exercidas temporária e cumu-
lativamente pelo Diretor Presidente ou por outro Diretor indicado pelo Diretor Presidente. 
Cláusula 36. Ressalvadas as exceções previstas neste Estatuto Social, a Companhia 
será representada e somente será considerada validamente obrigada por ato ou assina-
tura: (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 (duzentos e cinquenta mil reais); ou (ii) independentemente do valor envolvi-
do (a) de quaisquer 2 (dois) Diretores agindo em conjunto; (b) de 1 (um) Diretor agindo em 
conjunto com 1 (um) procurador constituído na forma prevista neste Estatuto Social; ou, 
ainda, (c) por 2 (dois) procuradores constituídos na forma prevista neste Estatuto. §1°. A 
Companhia também poderá ser representada isoladamente por 1 (um) Diretor, qualquer 
que seja, ou 1 (um) 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 Companhia em assembleias e reuni-
ões de sócios de sociedades da qual participe; (b) recebimento de citações ou notifica-
ções judiciais, bem como representação da Companhia em juízo, sem poder de confes-
sar ou renunciar a direitos, sendo certo que a representação para prestar depoimento em 
juízo, sempre que a Companhia for regularmente intimada, deverá ser feita por Diretor 
designado pela Diretoria para tal fim; (c) a representação da Companhia 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, Receita Federal do 
Brasil (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 Companhia perante autarquias, órgãos e agências regu-
ladoras e autorreguladoras tais como Comissão de Valores Mobiliários (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) assina-
tura de correspondências, cartas e atos de simples rotina. §2°. Adicionalmente às hipóte-
ses previstas no caput e no §1° desta Cláusula, a Diretoria poderá, excepcionalmente, 
autorizar a representação da Companhia 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. §3°. A nomeação de procurador pela Companhia deverá observar o dis-
posto nesta Cláusula 36, sendo certo que os mandatos não poderão ter prazo superior a 
1 (um) ano, salvo aqueles para representação em processos administrativos e judiciais, 
que vigorarão enquanto tramitar o respectivo processo 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, permanen-
tes 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 Companhia 
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 Au-
ditoria e Compliance será formado por, no mínimo, 3 (três) membros, sendo: a) ao menos 
1 (um) deles membro independente do Conselho de Administração da Companhia, como 
definido pelo Regulamento do Novo Mercado; b) a maioria deles independente, como 
definidos pela Instrução CVM 308/99; c) ao menos 1 (um) deles com reconhecida expe-
riência em assuntos de contabilidade societária, como definida pela Instrução CVM 
308/99. Parágrafo 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 destitui-
ção 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 Companhia, bem como as atividades da área 
de controles internos da Companhia, da Auditoria Interna da Companhia e da área res-
ponsável pela elaboração das demonstrações financeiras da Companhia; c) monitorar e 
avaliar a qualidade e integridade dos mecanismos de controles internos, das informações 
trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras da Companhia 
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 relató-
rios usuais das demonstrações financeiras; d) avaliar e monitorar as exposições de risco 
da Companhia, podendo inclusive requerer informações detalhadas de políticas financei-
ras e de risco e dos procedimentos relacionados com a remuneração da administração, 
a utilização de ativos da Companhia e as despesas incorridas em nome da Companhia; 
e) avaliar e monitorar, juntamente com a administração e a Auditoria Interna, a adequação 
das transações com partes relacionadas realizadas pela Companhia e suas respectivas 
evidenciações, conforme previsto na Política de Transações com Partes Relacionadas 
da Companhia; f) emitir pareceres e recomendações a respeito da conformidade das 
transações com partes relacionadas submetidas à deliberação do Conselho de Adminis-
tração nos termos da Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia; 
g) avaliar, monitorar e recomendar à administração a correção ou o aprimoramento das 
políticas internas da companhia, incluindo a Política de Transações com Partes Relacio-
nadas da Companhia; h) elaborar relatório anual resumido, a ser apresentado juntamen-
te com as demonstrações financeiras, contendo a descrição de suas atividades, os resul-
tados e conclusões alcançados e as recomendações feitas e quaisquer situações nas 
quais exista divergência significativa entre a administração da Companhia, os auditores 
independentes e o Comitê de Auditoria e Compliance em relação às demonstrações fi-
nanceiras da Companhia; e i) possuir meios para recepção e tratamento de informações 
acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, 
além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos es-
pecíficos para proteção do denunciante e da confidencialidade da informação. Parágra-
fo Único. A eventual instalação do Conselho Fiscal, na forma da Lei das Sociedades por 
Ações e da Cláusula 42 abaixo, não prejudicará o funcionamento e as atribuições do 
Comitê de Auditoria e Compliance. Capítulo VI. Conselho Fiscal. Cláusula 42. A Com-
panhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente. §1°. O Conselho 
Fiscal será instalado e colocado em funcionamento nas hipóteses previstas em lei e, 
neste caso, será composto por 3 (três) membros titulares e igual número de suplentes, 
eleitos pela assembleia geral com mandato unificado até a primeira Assembleia Geral 
Ordinária que se realizar após a sua eleição, admitindo-se a reeleição. §2°. A remunera-
ção do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que o instalar e eleger, obser-
vando-se as determinações do art. 162, §3°, da Lei das Sociedades por Ações. §3°. 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. §4°. 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. Cláusu-
la 43. O exercício social encerra-se em 31 de dezembro de cada ano, quando serão le-
vantadas as demonstrações financeiras na forma da lei. §1°. Após a dedução dos even-
tuais prejuízos acumulados e da provisão para o pagamento do imposto de renda, 5% 
(cinco por cento) do lucro líquido verificado será destinado à constituição da reserva legal, 
até que alcance o limite previsto em lei. §2°. O lucro remanescente após a destinação à 
reserva legal, ajustado por eventual constituição de reservas de contingência e as respec-
tivas reversões, se for o caso, terá a seguinte destinação: d) 0,1% será necessariamente 
distribuído aos acionistas, como dividendos obrigatórios; e) por proposta da administra-
ção, 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 Companhia e permitir a realização de no-
vos investimentos, não podendo o saldo desta reserva ultrapassar o limite de 100% (cem 
por cento) do capital social, quando somado ao saldo das demais reservas de lucros, 
excetuadas as reservas para contingências, de incentivos fiscais e de lucros a realizar; e 
f) o saldo remanescente, se houver, terá a destinação fixada pela Assembleia Geral, 
consoante proposta dos órgãos da administração. Cláusula 44. O Conselho de Adminis-
tração 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 §1° do art. 182, da Lei das Sociedades 
por Ações; 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. 
§1°. 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. §2°. Prescrevem e revertem 
em favor da Companhia os dividendos não reclamados em 3 (três) anos a contar da data 
em que tenham sido colocados à disposição dos acionistas. Capítulo VIII. Ofertas Pú-
blicas. Alienação de Controle. Cláusula 45. A alienação direta ou indireta de controle 
da Companhia, 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 Companhia 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 alienan-
te. 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 (dezoito) meses subsequentes, o percentual mínimo de ações em cir-
culação 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 Companhia ou Outros Direitos de Natureza Societária sobre ações de 
emissão da Companhia, que representem, em conjunto, 20% (vinte por cento) ou mais 
do total das ações de emissão da Companhia (excluídas ações mantidas pela Compa-
nhia em tesouraria) (“Participação Relevante”) (“Ofertante”) deverá (i) imediatamente di-
vulgar tal informação à Companhia, e (ii) realizar uma oferta pública de aquisição de 
ações da totalidade das ações de emissão da Companhia nos termos previstos nesta 
Cláusula (“OPA por Atingimento de Participação Relevante”). §1°. O preço de aquisição 
por ação de emissão da Companhia a ser ofertado na OPA por Atingimento de Participa-
ção 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 (seis) 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 lança-
mento da OPA por Atingimento de Participação Relevante; e (ii) o valor econômico das 
ações de emissão da Companhia, apurado em laudo de avaliação elaborado por empre-
sa especializada selecionada pelo Conselho de Administração da Companhia, 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. §2°. Para fins de apuração do 
valor indicado no item (ii) do §1° acima, o Conselho de Administração da Companhia 
deverá selecionar a empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação, com 
experiência comprovada, em até 15 (quinze) dias da comunicação pelo Ofertante do 
atingimento da Participação Relevante. Caso, por qualquer razão, o Conselho de Admi-
nistração 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 §4° desta Cláusula. Os 
custos de elaboração do laudo de avaliação correrão integralmente pelo Ofertante. §3°. 
Caso o atingimento da Participação Relevante envolva, ainda que parcialmente, a aqui-
sição de participações indiretas na Companhia durante o período abrangido pelo item (i) 
do §1° 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 
Companhia na referida aquisição indireta. §4°. O edital da OPA por Atingimento de Parti-
cipação Relevante deverá ser publicado pelo Ofertante no prazo máximo de 60 (sessen-
ta) dias a contar da data de atingimento da Participação Relevante e deverá incluir a 
obrigação do Ofertante de adquirir, por 90 (noventa) 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 Partici-

pação 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 participa-
ção acionária superior a 50% (cinquenta por cento) do capital social. §5°. A OPA por 
Atingimento de Participação Relevante deverá ser: (i) dirigida indistintamente a todos os 
acionistas da Companhia; (ii) efetivada em leilão a ser realizado na B3; e (iii) lançada pelo 
preço determinado de acordo com o previsto no §1° desta Cláusula, a ser pago à vista, 
em moeda corrente nacional. §6°. A obrigação de realização da OPA por Atingimento de 
Participação Relevante não se aplica: a) ao atingimento individual de Participação Rele-
vante por pessoa que integre Grupo de Pessoas que já detenha, em conjunto, Participa-
ção Relevante; b) ao atingimento de Participação Relevante em decorrência (i) da incor-
poração de outra sociedade ou de parcelas cindidas de outra sociedade pela Companhia 
ou (ii) da incorporação de ações de outra sociedade pela Companhia; c) caso o atingi-
mento de Participação Relevante na Companhia decorra de realização de oferta pública 
voluntária de aquisição de ações que tenha tido por objeto todas as ações de emissão da 
Companhia (inclusive com a finalidade de aquisição do controle da Companhia), 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 obriga-
tória 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 Parti-
cipação 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 §6°, tais como recompra de 
ações pela Companhia, resgate de ações de emissão da Companhia, desde que, nas 
hipóteses de atingimento involuntário abarcadas exclusivamente por esta alínea (e) (não 
atingindo as demais dispensas previstas nesse §6°), a Pessoa ou Grupo de Pessoas que 
tenha atingido Participação Relevante de forma involuntária, cumulativa e tempestiva-
mente: (i) comunique à Companhia sua intenção de utilizar a faculdade prevista nesta 
alínea (e) em até 5 (cinco) dias contadas do momento em que se tornar titular da Partici-
pação Relevante; e (ii) aliene em bolsa de valores a quantidade de ações representativas 
do capital social da Companhia que exceda a Participação Relevante no prazo estabele-
cido pelo Conselho de Administração, que não poderá ser superior a 90 (noventa) dias 
contados da data da notificação de que trata o item (i) anterior; f) à subscrição de ações 
da Companhia, realizada em uma única emissão primária, que tenha sido aprovada em 
Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração dentro do limite do capital autori-
zado, 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 legis-
lação societária; g) a aquisições adicionais de ações de emissão da Companhia ou Ou-
tros Direitos de Natureza Societária sobre ações de emissão da Companhia por determi-
nada 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 Companhia realizados para o fim exclusivo de viabilizar o pro-
cesso de estabilização de preço no âmbito de ofertas públicas de distribuição de ações 
de emissão da Companhia; e i) caso, no momento da aquisição da Participação Relevan-
te por determinada Pessoa ou Grupo de Pessoas, outra Pessoa ou Grupo de Pessoas já 
seja titular de mais da metade do capital social da Companhia. §7°. A assembleia geral da 
Companhia poderá deliberar a dispensa de realização da OPA por Atingimento de Parti-
cipação Relevante ou alterações em suas características em relação ao previsto nesta 
Cláusula, desde que: (i) a Assembleia Geral seja realizada antes do atingimento da Par-
ticipação Relevante; e (ii) nela não votem as Pessoas ou Grupo de Pessoas que preten-
dam atingir Participação Relevante e, ainda, aqueles acionistas que com eles tenham 
acordo para alienação ou transferência, a qualquer título, de participação. §8°. A realiza-
ção da OPA por Atingimento de Participação Relevante não excluirá a possibilidade de 
outra Pessoa, ou, se for o caso, a própria Companhia, formular uma oferta pública de 
aquisição de ações concorrente, nos termos da regulamentação aplicável. §9°. Na hipó-
tese 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 atendimen-
to 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 Companhia convocará Assembleia Geral Ex-
traordinária, na qual tal Pessoa ou Grupo de Pessoas não poderá votar, para deliberar 
sobre a suspensão do exercício de seus direitos, conforme disposto no Artigo 120 da Lei 
das Sociedades por Ações, sem prejuízo da adoção adicional de quaisquer medidas ju-
diciais cabíveis. §10°. Para os fins do disposto nesta Cláusula, os seguintes termos terão 
os significados a seguir definidos: “Pessoa” significa qualquer pessoa ou entidade, in-
cluindo, sem limitação, qualquer pessoa natural ou jurídica, fundo de investimento, con-
domínio, carteira de títulos, universalidade de direitos, ou qualquer outra forma de organi-
zação. “Grupo de Pessoas” significa o grupo de pessoas ou entidades (incluindo, sem 
limitação, qualquer pessoa natural ou jurídica, fundo de investimento, condomínio, cartei-
ra de títulos, universalidade de direitos, ou qualquer outra forma de organização): (i) vin-
culadas por contratos ou acordos de qualquer natureza relativos ao exercício de direitos 
como acionistas da Companhia 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 Companhia; (ii) opções de com-
pra, subscrição ou permuta, a qualquer título, que possam resultar na aquisição de ações 
de emissão da Companhia; ou (iii) contratos derivativos com liquidação física ou financei-
ra; ou (iv) qualquer outro direito que lhe assegure, de forma permanente ou temporária, 
direitos políticos ou patrimoniais de acionista sobre ações de emissão da Companhia. 
Dever Geral de Informação sobre Participação na Companhia. Cláusula 48. Adicio-
nalmente às obrigações de divulgação de negociações relevantes previstas na regula-
mentação, qualquer Pessoa ou Grupo de Pessoas, que venha a deter, direta ou indireta-
mente, ações de emissão da Companhia ou Outros Direitos de Natureza Societária sobre 
ações de emissão da Companhia em quantidade igual ou que ultrapasse 15% (quinze 
por cento) do capital social estará obrigada a divulgar imediatamente, mediante comuni-
cação ao Diretor de Relações com Investidores da Companhia, as mesmas informações 
exigidas pela regulamentação, sempre que, por meio de qualquer negociação ou opera-
ção, de qualquer natureza, passe a deter participação final que corresponda a mais 1% 
(um por cento) do capital da Companhia ou múltiplos de tal percentual, até o limite de 20% 
(vinte por cento) (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 
Companhia). Cancelamento de Registro de Companhia Aberta e Saída do Novo 
Mercado. Cláusula 49. O cancelamento do registro de companhia 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 Sociedades por Ações e na 
regulamentação editada pela CVM sobre ofertas públicas de aquisição de ações para 
cancelamento de registro de companhia aberta. Cláusula 50. A saída da Companhia do 
Novo Mercado, seja por ato voluntário, compulsório ou em virtude de reorganização so-
cietária, deverá observar as regras constantes do Regulamento do Novo Mercado. Cláu-
sula 51. Nos termos do Regulamento do Novo Mercado e ressalvado o disposto na 
Cláusula 52 abaixo, a saída voluntária da Companhia do Novo Mercado deverá ser pre-
cedida 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 companhia aberta e os seguintes requisitos: a) o preço 
ofertado deverá ser justo, calculado de acordo com os parâmetros estabelecidos no Arti-
go 4°, §4°, da Lei das Sociedades por Ações e na regulamentação aplicável da CVM, 
sendo possível o pedido de nova avaliação de que trata o art. 4°-A da referida lei; e b) 
acionistas titulares de mais de 1/3 (um terço) das ações em circulação deverão aceitar a 
oferta pública de aquisição de ações ou concordar expressamente com a saída do seg-
mento sem efetuar a venda das ações. Parágrafo Único. Para fins da alínea (b) do caput, 
consideram-se ações em circulação apenas as ações cujos titulares concordem expres-
samente 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 companhia 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 Assem-
bleia Geral, que deverá ser instalada: a) em primeira convocação com a presença de 
acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do total das ações em circula-
ção; ou b) em segunda convocação, com a presença de qualquer número de acionistas 
titulares de ações em circulação. Parágrafo 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 Mer-
cado, na Lei das Sociedades por Ações 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 esta-
tutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas 
previstas neste Estatuto. Capítulo IX. Arbitragem. Cláusula 55. A Companhia, 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, administra-
dores e membros do Conselho Fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas 
na Lei n° 6.385/76, na Lei das Sociedades por Ações, no presente Estatuto, nas normas 
editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, 
bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em 
geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regu-
lamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado. Capítulo X. Disposi-
ções gerais. Cláusula 56. A Companhia 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 As-
sembleias Gerais ou de órgão colegiado de deliberação da Companhia, 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 Companhia 
dissolver-se-á e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à Assem-
bleia 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 remu-
neração do liquidante e dos conselheiros fiscais. Cláusula 58. As regras referentes ao 
Regulamento do Novo Mercado constantes dos §§ 1° e 2° da cláusula 1a; §§ 2° e 3° da 
cláusula 21; §2° da cláusula 23; §3° da cláusula 31; e §3° 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 Companhia e a B3. 
Por sua vez, o disposto no § 2° da Cláusula 5a somente terá eficácia a partir da data da 
entrada em vigor do contrato de escrituração a ser celebrado entre a Companhia e o es-
criturador, de modo que, até tal data, as ações de emissão da Companhia serão nomina-
tivas stricto sensu e sem valor nominal.
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Braskem: R$ 1 bi de energia renovável com a Casa dos Ventos

A petroquímica bra-
sileira Braskem 
comunicou nessa 

sexta-feira aos seus acionis-
tas e ao mercado que, em 
linha com a sua estratégia 
de ampliação do uso de ma-
trizes energéticas limpas em 
suas operações industriais, 
assinou contrato de compra 

de energia renovável com a 
Casa dos Ventos, uma das 
pioneiras e maiores investi-
doras no desenvolvimento 
de projetos do segmento no 
Brasil. Contrato ultrapassa 
R$ 1 bilhão. 

Além da compra de 
energia, a Braskem terá a 
opção de adquirir, condi-

cionada à aprovação das 
instâncias de governança 
competentes, uma par-
ticipação acionária nos 
parques eólicos, possibi-
litando o regime de auto-
produção. Os segmentos 
da Braskem incluem as 
unidades industriais no 
Brasil (Petroquímicos Bá-

sicos, Poliolefinas e Viníli-
cos) e no exterior (México, 
Estados Unidos e Europa).

“Tal contrato contribui 
para viabilizar a construção 
de um novo parque eólico 
pela Casa dos Ventos no 
Rio Grande do Norte que 
garantirá o fornecimento 
de energia para a Braskem 

por um prazo de 20 anos”, 
destacou a companhia no 
comunicado.

Segundo a Braskem, este 
é o quarto contrato de com-
pra de energia renovável 
competitiva assinado pela 
companhia, ultrapassan-
do o montante contratado 
médio de 100 MW de ener-

gia renovável de fonte so-
lar e eólica, que colocam a 
Braskem perto de alcançar a 
marca estimada de cerca de 
1,5 milhão de toneladas de 
CO2 de emissões evitadas 
apenas com estes contra-
tos, contribuindo para que 
a companhia se torne car-
bono neutro até 2050. 
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TANQUE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 35.687.970/0001-91 - NIRE 333.0033349-5

ARD em 18/01/21. I. Data, Hora e Local: no dia 18/01/21, às 11h, na sede 
social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1804, Centro/RJ. II. Presen-
ça: A totalidade dos membros da Diretoria da Cia. III. Convocação e Pu-
blicações: Dispensada a convocação prévia, em virtude da presença da 
totalidade dos membros da Diretoria da Cia., nos termos do Estatuto Social 
da Cia. IV. Mesa: Presidida por Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque e se-
cretariada por Felipe Franco da Silveira. V. Ordem do Dia: Deliberar sobre: 
(i) a constituição, em garantia do fiel, pontual, cabal e pronto cumprimento 
das Obrigações Garantidas (conforme definido abaixo), de alienação fidu-
ciária, a ser prestada pela Emissora, sob Condição Suspensiva (conforme 
abaixo definido) e Condição Resolutiva (conforme abaixo definido), em fa-
vor dos titulares das Debêntures (conforme definido abaixo), representados 
pelo Agente Fiduciário (conforme abaixo definido), de 50,0% +1 das quotas 
representativas do capital social total da FVO Brasília Indústria e Comércio 
de Alimentos Ltda., CNPJ 08.471.163/0001-64 (“FVO” e “Alienação Fidu-
ciária de Quotas”, respectivamente), no âmbito da emissão, pela Cia., de 
debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie 
quirografária, a ser convolada em espécie com garantia real e com garantia 
fidejussória adicional, no montante total de R$ 150.000.000,00 (“Emissão” 
e “Debêntures”), para distribuição pública, com esforços restritos de dis-
tribuição, nos termos da Instrução da CVM (“CVM”) nº 476, de 16/01/09, 
conforme alterada (“Instrução CVM 476”) e das demais disposições le-
gais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”), conforme condições a serem 
previstas no “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debên-
tures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie 
Quirografária, a ser convolada em Espécie com Garantia Real e Garantia 
Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de 
Distribuição, da Cia.” a ser celebrado entre a Cia. e a Oliveira Trust Distribui-
dora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário” e “Escritu-
ra de Emissão”, respectivamente), conforme características aprovadas na 
AGE de Acionistas da Cia., realizada nesta data; (ii) autorização para que 
a administração e os representantes legais da Cia. negociem as condições 
finais e pratiquem todos e quaisquer atos necessários ao fiel cumprimento 
das deliberações ora tomadas, inclusive para firmar quaisquer instrumentos, 
contratos e documentos, da mesma forma que os eventuais aditamentos, 
que possam ser necessários para efetivação das deliberações previstas no 
item (i) acima, incluindo, mas não se limitando, à celebração do Contrato de 
Alienação Fiduciária de Quotas (conforme abaixo definido) e seus eventu-
ais aditamentos; e (iii) a ratificação dos atos já praticados pela Diretoria e 
os representantes legais da Cia. relacionados às matérias acima. VI. Deli-
berações: Instalada a Reunião, foram tomadas as seguintes deliberações, 
sem quaisquer restrições, aprovadas pela unanimidade dos membros da 
Diretoria: (i) a constituição da Alienação Fiduciária de Quotas, observadas 
a Condição Suspensiva e a Condição Resolutiva, nos termos da Escritura 
de Emissão, em garantia do fiel, pontual, cabal e pronto cumprimento das 
obrigações assumidas pela Emissora relativas exclusivamente às Debêntu-
res, principais, acessórias, presentes e futuras nos termos da Escritura de 
Emissão, conforme prorrogada, alterada e/ou aditada de tempos em tem-
pos, incluindo o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário 
das Debêntures, conforme o caso, a Remuneração das Debêntures, todos 
os Encargos Moratórios das Debêntures, multas decorrentes de eventual 
atraso, pela Emissora, no cumprimento de suas obrigações pecuniárias re-
lacionadas às Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão, e todos os 
eventuais tributos, custos e despesas devidos pela Emissora com relação 
às Debêntures, incluindo gastos com honorários advocatícios razoáveis, 
obrigações relativas à B3, ao Agente Fiduciário, ao Agente de Liquidação 
e Escriturador, incluindo, mas não se limitando, suas remunerações, reem-
bolsos, multas, perdas, verbas indenizatórias, custas e taxas judiciárias ou 
extrajudiciais (“Obrigações Garantidas”). Os demais termos e condições 
da Alienação Fiduciária de Quotas serão detalhados expressamente no 
respectivo “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Quotas sob 
Condição Suspensiva e Resolutiva e Outras Avenças”, a ser celebrado entre 
a Emissora e o Agente Fiduciário (“Contrato de Alienação Fiduciária de 
Quotas”). A Alienação Fiduciária de Quotas será realizada sob condição 
suspensiva, nos termos do Art. 125 da Lei 10.406/02, conforme alterada 
(“Código Civil”), estando a sua plena eficácia condicionada à Conclusão 
da Aquisição FVO (conforme definido no Contrato de Alienação Fiduciária 
de Quotas) (“Condição Suspensiva”), e em caráter resolúvel, nos termos 
do Art. 127 do Código Civil, deixando de produzir seus efeitos, automatica-
mente e para todos os fins de direito mediante a constituição de todas as 
Garantias Adicionais (conforme definido no Contrato de Alienação Fiduciária 
de Quotas) (“Condição Resolutiva”). Os demais termos e condições da 
Condição Suspensiva e da Condição Resolutiva serão descritos no Contrato 
de Alienação Fiduciária de Quotas; (ii) autorização para que a administração 
e os representantes legais da Cia. negociem as condições finais e pratiquem 
todos e quaisquer atos necessários ao fiel cumprimento das deliberações 
ora tomadas, inclusive para firmar quaisquer instrumentos, contratos e do-
cumentos, da mesma forma que os eventuais aditamentos, que possam ser 
necessários para efetivação das deliberações previstas no item (i) acima, 
incluindo, mas não se limitando, à celebração do Contrato de Alienação Fi-
duciária de Quotas e seus eventuais aditamentos; e (iii) a ratificação dos 
atos já praticados pela Diretoria e os representantes legais da Cia. relacio-
nados às matérias acima. VII. Encerramento: Nada mais tratado, lavrou-se, 
na forma de sumário, a ata referente a esta Reunião da Diretoria, ata esta 
que foi aprovada e assinada em livro pelos membros da Diretoria da Cia. e 
pelos membros da mesa. VIII. Assinaturas: Marcelo Hudik Furtado de Albu-
querque (Presidente); Felipe Franco da Silveira (Secretário); Membros da 
Diretoria Presentes: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, Felipe Franco 
da Silveira e Rodrigo Brandão Feitosa. RJ, 18/01/21. Mesa: Marcelo Hudik 
Furtado de Albuquerque - CPF: 025.989.187-89 - Presidente; Felipe Fran-
co da Silveira - CPF: 261.377.018-08 - Secretário. Jucerja em 21/01/21 sob 
o nº 4001799. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

OSX BRASIL S.A.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/ME: 09.112.685/0001-32

NIRE: 33.3.0028401-0
Companhia Aberta - BM&FBOVESPA: OSXB3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Convocamos os acionistas para que se 
reúnam em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a ser realizada no dia 
22/02/2021, às 13hs, na sede social da OSX Brasil S.A. – Em Recuperação 
Judicial (“Companhia”), localizada na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, 
Botafogo, Rio de Janeiro, CEP 22.290-906, para deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: eleição de membros do Conselho de Administração 
da Companhia. A Companhia esclarece ainda que: (i) encontram-se à 
disposição dos acionistas na sua sede e no site da CVM (www.cvm.gov.br), 
da B3 (www.b3.com.br), bem como no site de Relações com Investidores 
(www.osx.com.br), os documentos relacionados a este edital pertinentes 
à matéria a ser deliberada na AGE, em observância à Instrução CVM nº 
481/09; (ii) a lista de documentos necessários para participação na AGE 
e informações adicionais se encontram na Proposta da Administração 
disponível nos sites acima listados; e (iii) o percentual mínimo do capital 
votante para solicitação de adoção do processo de voto múltiplo é de 8% 
(oito por cento). Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2021. Rogério Alves de 
Freitas - Presidente do Conselho de Administração.

BANCO MÁXIMA S/A 
CNPJ/MF nº 33.923.798/0001-00 - NIRE 3330015721-2

DECLRAÇÃO DE PROPÓSITO
FELIPE WALLACE SIMONSEN, inscrito no CPF/ME sob o nº 180.471.708-80
DECLARA nos termos do artigo 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 
4.122, de 2 de agosto de 2012, conforme alterada, sua intenção de exercer car-
go de administração no BANCO MÁXIMA S/A, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 
33.923.798/0001-00.
Ainda, o Declarante ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração 
devem ser comunicadas diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço 
abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias contados da divulgação, por aquela Autar-
quia, de comunicado público acerca desta, por meio formal em que os autores 
estejam devidamente identificados, acompanhado da documentação comproba-
tória, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter 
direito a vistas do processo respectivo.
Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet)
Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições 
Supervisionadas e para Integrantes do SPB
Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização 
do Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo.
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)
Gerencia Técnica de Organização do Sistema Financeiro no Rio de Janeiro (GTRJA)
Rio de Janeiro, RJ, 20/01/2021

PORTO SUDESTE DO BRASIL S.A.
CNPJ/ME nº 08.310.839/0001-38 - NIRE 33.300.310.053

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2020

1. Data, Hora e Local: A presente assembleia foi realizada de modo exclusivamente 
digital, por meio de envio de boletim de voto a distância, no 29 (vigésimo nono)  
dia do mês de dezembro de 2020, às 10h00, nos termos do Manual de Registro de 
Sociedade Anônima anexo à Instrução Normativa nº 81, de 10 de junho de 2020 
do Departamento de Registro Empresarial e Integração (“Manual S.A”). Para todos 
os fins legais, esta assembleia foi considerada como realizada na sede da Porto 
Sudeste do Brasil S.A. (“Companhia”), na Cidade de Itaguaí, Estado do Rio de 
Janeiro, na Rua Felix Lopes Coelho, nº 222, lote 5 ao 20, Q 0001, lote 0005 (parte), 
Ilha da Madeira, CEP 23826-580, nos termos do item 1 da Seção VIII do Manual S.A.  
2. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Nicolau Gaeta e secretariados 
pelo Sr. Renan Soares Maia. 3. Convocação e Presença: As formalidades foram 
dispensadas, por estarem presentes a totalidade dos acionistas da Companhia, 
representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, de acordo 
com o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976. 
conforme alterada (“Lei das S/A”) e conforme atesta a assinatura na lista lavrada 
no Livro de Presença de Acionistas. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a aprovação 
do orçamento anual da Companhia para o exercício de 2021 (“Exercício 2021”).  
5. Deliberações Tomadas: Instalada a assembleia e após o exame e a discussão 
da matéria constante da ordem do dia, os acionistas aprovaram por unanimidade 
o orçamento anual da Companhia para o Exercício 2021, na forma da Cláusula 9, 
inciso “viii”, do estatuto social da Companhia, conforme a proposta da administração 
enviada aos acionistas em 17 de dezembro de 2020. 6. Encerramento:  
Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo 
necessário à lavratura da presente ata, em forma de sumário dos fatos ocorridos, 
nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das S/A, que, lida, conferida, e achada 
conforme, foi por todos assinada. Mesa: Nicolau Gaeta - Presidente; Renan Soares 
Maia - Secretário. Acionistas Presentes: PSA Fundo de Investimento em 
Participações (p.) BRL Trust (p.p.) Daniela Bonifácio; Porto Sudeste Participações 
S.A.; e Gaboard Participações Ltda. Itaguaí, 29 de dezembro de 2020. 
[Certifico que a presente cópia é fiel da originai lavrada em livro próprio].  
Renan Soares Maia - Secretário. Jucerja nº 4000665, em 19/01/21.  
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

SPE30 ITAGUAI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.
CNPJ/ME nº 17.903.496/0001-06 - NIRE 33.300.308.211

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os acionistas da SPE30 Itaguaí Empreendimento Imobiliário S.A., CNPJ/
ME sob o nº 17.903.496/0001-06 e NIRE 33.300.308.211 (“Companhia”), convo-
cados para participar da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser 
realizada no dia 02 de fevereiro de 2021, às 10h00min, remotamente, por meio de 
sistema eletrônico, nas formas permitidas na Instrução Normativa DREI nº 79, de 
14 de abril de 2020, e na Lei Federal nº 14.030, de 28 de julho de 2020. Em confor-
midade com o disposto no artigo 1º, §3º da referida instrução normativa, considera-
-se que a presente assembleia será realizada na sede social da SPE30, localizada 
na Praia de Botafogo, nº 228, 9º andar, sala 906 (Parte), Botafogo, Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.250-145, tendo por objeto a seguinte 
Ordem do Dia: deliberar sobre (a) aprovar a alteração do endereço da sede social 
da SPE30 e a consequente alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da SPE30; 
(b) aprovar a alteração do Artigo 5, §2º, do Estatuto Social da SPE30, para vedar 
a emissão de partes beneficiárias pela SPE30; (c) aprovar a alteração da redação 
do caput do Artigo 8º do Estatuto Social da SPE30 para consignar que os acionis-
tas poderão participar de assembleias gerais da SPE30 por meio de conferência 
telefônica, videoconferência ou por qualquer outro meio de comunicação que 
permita a interação com os demais acionistas; (d) aprovar a alteração do prazo de 
mandato dos membros do Conselho de Administração da SPE30; (e) aprovar a 
alteração do prazo de mandato dos Diretores da SPE30; (f) incluir, entre as maté-
rias de competência da Diretoria da SPE30, a obrigatoriedade de disponibilização 
de contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas de 
aquisição de ações, títulos ou outros valores mobiliários de emissão da SPE30, 
a qualquer interessado que detenha participação direta ou indireta na SPE30; 
(g) aprovar a determinação de que as demonstrações financeiras da SPE30 
sejam obrigatoriamente auditadas por auditores independentes registrados na 
Comissão de Valores Mobiliários – CVM; (h) a aceitação e ratificação da renúncia 
do antigo Presidente do Conselho de Administração da SPE30; (i) a ratificação, 
com base no Artigo 150, §4º, da LSA, de todos e quaisquer atos praticados pelos 
conselheiros remanescentes da SPE30, desde as suas respectivas eleições até a 
presente data; (j) aprovar eleição ou reeleição, conforme o caso, dos membros do 
Conselho de Administração da SPE30; e (k) aprovar a consolidação do Estatuto 
Social da SPE30, em razão das alterações constantes dos itens anteriores.

Rio de Janeiro (RJ), 25 de janeiro de 2021.
Fabio Vilela de Morais - Membro do Conselho de Administração

OPINIÃO  
DO ESPECIALISTA

A verdadeira  
importância do G no ESG
Por João Castro e Ronald Bozza

A governança tem tido um papel menor entre os crité-
rios ESG. Em vez de ficar restrito apenas ao controle 

financeiro, o G tem de ser visto como um elo de proteção, 
com fundamental importância para toda a estrutura rela-
cionada a questões sociais e ambientais

Entre as muitas coisas que se pode dizer a respeito de 
2020, uma é que o ano tem consolidado a importância das 
preocupações socioambientais no ambiente corporativo e 
financeiro, traduzidas pela sigla em inglês ESG, ou ASG 
em português.

Vários casos divulgados pela mídia mostram que a falta de 
práticas ligadas a estes conceitos faz com que as companhias 
percam relevância junto ao mercado e aos investidores. Por 
outro lado, começam a surgir números que dimensionam o 
tamanho da movimentação em torno do assunto.

De acordo com o relatório Risco Governança Corpora-
tiva e Compliance da Fortune Business Insights, as atividades 
ligadas à governança corporativa movimentam hoje cerca 
de US$ 21,72 bilhões no mundo e devem aumentar para 
US$ 57,57 bilhões até 2026.

No Brasil, o cenário é outro. A governança cresceu, 
mas ainda há pouca penetração, e os exemplos são sempre 
os mesmos. A primeira avaliação feita a partir da Métrica 
de Governança Corporativa, do Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa (IBGC), mostrou que as empre-
sas de capital fechado se encontram em estágio inicial no 
que diz respeito à adoção das boas práticas de governança 
corporativa. Em média, a pontuação é de 34,6 em uma 
escala que vai de zero a 100.

Ao olharmos o mercado brasileiro como um todo, o 
percentual das empresas que atuam com governança é 
baixo indicando, portanto, grandes espaços para melho-
rias. As expectativas são de que isto realmente ocorrerá, 
uma vez que o crescimento do interesse pelo assunto é 
proporcional às mudanças de comportamento dos stake-
holders que exigem cada vez maior transparência e uma 
postura responsável.

No entanto, o que fica evidente dentro deste debate 
é que o S (Social) e o E (Environmental), parecem ter 
ganhado papel central nas discussões, enquanto o G 
(Governance) ocupa um papel secundário, muitas vezes, 
só figurando na sigla. Essa postura é equivocada porque, 
ao negligenciar a governança, as empresas não conseguem 
sequer garantir que suas políticas de boas práticas nas 
esferas sociais e ambientais foram debatidas e aprovadas.

A governança é justamente o elo que faz a conexão 
com as outras partes da engrenagem para assegurar que 
os valores de uma organização estejam estabelecidos em 
uma sólida gestão de risco e, portanto, preparados para 
evitar desvios de conduta e fazer com que tais práticas 
não sejam apenas uma informação divulgada ao mercado, 
mas que se mantenham alinhadas com toda política da 
empresa, sendo parte de seus princípios.

O resultado da falta de uma maior conexão da gov-
ernança com as demais iniciativas do ESG foi captado 
em um estudo da ONG ambientalista Ceres. A entidade 
apontou que 62% das organizações declaram ter super-
visão sobre as questões de sustentabilidade no Conselho. 
Apesar disso, apenas 13% delas apresentam práticas ro-
bustas a esse respeito. O estudo ainda indica que somente 
18% das companhias discutem questões de sustentabili-
dade nos Conselhos, comitês de risco ou de auditoria. Tal 
postura é claramente um equívoco.

O Código Brasileiro de Governança Corporativa afirma 
que os temas da sustentabilidade precisam estar vincula-
dos às questões estratégicas, aos processos decisórios, aos 
impactos na cadeia de valor e aos relatórios periódicos. 
Isso só é possível com uma estrutura sólida de governança 
e com a presença de conselheiros comprometidos.

A governança bem executada deve desempenhar um 
papel transversal junto aos projetos sociais e ambientais 
das corporações. Desta forma, não se pode atribuir a 
qualquer letra desta sigla ESG qualquer tipo de posição 
em imagináveis rankings de importância. As decisões 
de uma companhia passam, ou deveriam passar, por um 
planejamento estratégico bem estabelecido que somente 
uma estrutura sólida de governança pode oferecer. É ne-
cessário que haja governança em iniciativas sociais, assim 
como é imprescindível a governança em ações ambientais.

Em vez de ficar restrita apenas ao controle financeiro, a 
governança tem de ser vista como um abrigo que protege 
e, portanto, possui fundamental importância para toda a 
estrutura, relacionada a questões sociais, ambientais, ou 
qualquer outra.

Que em 2021 o ESG conquiste ainda maior espaço nas 
decisões das empresas por todo o mundo. Certamente os 
valores inseridos nesta sigla representam a contribuição 
do setor corporativo para o compromisso de entregar um 
mundo melhor às futuras gerações. Mas isso só será uma 
verdade prática se o G obtiver o reconhecimento de sua 
verdadeira importância.

João Castro e Ronald Bozza são sócios fundadores da BR Rating.

Número de ‘desbancarizados’  
diminuiu com a pandemia
Os brasileiros que 

não movimentam 
a conta bancária 

há mais de seis meses ou 
optam em não ter conta em 
banco são conhecidos por 
“desbancarizados”. São cerca 
de 45 milhões de pessoas no 
país nesta situação, de acordo 
com o Instituto Locomotiva.

A cada três pessoas, uma 
não utiliza o sistema financei-
ro nacional, mas esse grupo 
movimenta aproximadamen-
te R$ 817 bilhões por ano, 
por fora do sistema bancário. 
Esses dados foram divulga-
dos no segundo semestre de 
2020.  Esse número, no en-
tanto, pode ter diminuído.

O número de brasileiros 
sem vínculos com institui-
ções financeiras caiu 73% 
na pandemia, segundo pes-
quisa realizada pela Ameri-

cas Market Intelligence, em 
parceria com a Mastercard. 
O especialista em regulação 
José Luiz Rodrigues atesta 
que este cenário é consequ-
ência da modernização do 
Sistema Financeiro Nacio-
nal, encabeçada pelo Banco 
Central, além da necessida-
de de as pessoas realizarem 
mais transações online.

“A sociedade brasileira 
hoje, predominantemente, 
trabalha com o dinheiro fí-
sico. Entretanto, inovações 
como o Pix (meio de paga-
mento eletrônico criado pe-
lo BC) estão surgindo para 
tentar difundir ainda mais 
as transações virtuais. En-
tão, haverá menos circula-
ção de papel, e isso tem um 
impacto em cadeia”, explica 
José Luiz, que também é só-
cio da JL Rodrigues & Con-

sultoresAssociados.
“Essa nova realidade cria 

um ambiente mais compe-
titivo, com mais segurança, 
onde os bancos tradicionais, 
as instituições de diferentes 
portes, fintechs, insurtechs 
e demais startups disputarão 
mercado por igual, e levará 
vantagem aquela prestadora 
de serviços que puder ofe-
recer qualidade com meno-
res custos e de maneira mais 
criativa”, pontua.

Na opinião do especialista, 
cada vez mais o mercado se 
adaptará em prol da inclusão 
digital nos serviços bancá-
rios. “Será cada vez mais co-
mum o surgimento de novos 
produtos ou empresas no 
cenário financeiro. Porque a 
modernização do Sistema Fi-
nanceiro Nacional, provoca-
da pela chegada de inovações 

como o Pix, open banking e 
sandbox, está fazendo com 
que o mercado se estruture 
para atender às novas deman-
das dos consumidores. Isso 
vem gerando novos proces-
sos de fusão, incorporação, 
parcerias, compra e venda, 
entre outros modelos de or-
ganização ou reorganização”.

Mulheres são maioria 
(59%), negros (69%), as 
pessoas que pertencem 
às classes C, D e E (86%) 
e que vivem no Nordeste 
(39%). E qual seria o moti-
vo? Relatório do Banco Cen-
tral indica que as possíveis 
experiências negativas estão 
ligadas com bancos, no pas-
sado, como preços de tarifas 
e dificuldades de informati-
zação, e por conta disso, pre-
ferem controlar suas finanças 
de uma outra maneira.
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