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NÃO FOI DISRUPÇÃO 
QUE DERROTOU FORD
Montadora sucumbiu aos próprios erros e 
à estagnação que já dura 6 anos. Marcos de 
Oliveira, página 3

ITAIPU VENDE MAIS
DE 100 VEÍCULOS
Quase todos estão em condições de uso; 
leilão será realizado online. Antonio 
Pietrobelli, página 4

BOLSONARISMO  
SEM CONTRAPONTO
Na ausência da esquerda, funciona a 
meia oposição da direita, com Rodrigo 
Maia. Roberto Amaral, página 2

Câmara aprova 
o segundo 
impeachment 
de Trump

A Câmara dos Deputados dos 
Estados Unidos aprovou o im-
peachment do presidente Do-
nald Trump, que foi acusado de 
incitar uma insurreição contra o 
Governo dos Estados Unidos. O 
impeachment na Câmara desen-
cadeia um julgamento no Sena-
do, ainda controlado pelos repu-
blicanos, partido do presidente. 
O Senado retorna do recesso em 
19 de janeiro.

O único artigo do impeach-
ment foi aprovado pela Câmara, 
de maioria democrata, por 232 a 
197. Dez votos foram de republi-
canos. Trump dará lugar a Joe Bi-
den no próximo dia 20.

A votação realizada com as for-
ças da Guarda Nacional e a polícia 
protegendo o Capitólio, que foi 
cercado por uma cerca de segu-
rança erguida após o tumulto de 
6 de janeiro.

Trump é o primeiro presiden-
te a sofrer o processo duas vezes. 
No anterior, o Senado recusou 
dar prosseguimento ao impea-
chment. É incerto como os se-
nadores republicanos irão votar. 
Nesta quarta-feira, o líder Mitch 
McConnell enviou carta aos seus 
colegas afirmando que está inde-
ciso sobre seu voto.

Outra dúvida é sobre se o Se-
nado pode condenar Trump ao 
impeachment após a saída dele do 
cargo.

Amapá sofre 
novo apagão 
devido a falha 
na LMTE

Um novo apagão elétrico atin-
giu o Amapá na tarde desta quar-
ta-feira. O problema, segundo a 
Agência Brasil, teve origem em 
um trecho da linha de transmissão 
pertencente à empresa Linhas de 
Macapá Transmissora de Ener-
gia (LMTE) e afetou as mesmas 
13 cidades que, entre outubro e 
novembro de 2020, passaram 21 
dias sem energia elétrica devido a 
um incêndio em uma subestação 
energética de Macapá pertencente 
a LMTE.

A concessionária informou que 
o problema foi rapidamente sana-
do e o fornecimento restabeleci-
do. Em nota, a LMTE classificou 
o caso como uma “ocorrência ex-
terna ao seu controle”.

Recuo dos 
serviços em 
12 meses é 
recorde

O setor de serviços avançou 
2,6% na passagem de outubro para 
novembro, o sexto mês consecutivo 
de alta. O ritmo superou os anterio-
res, nas comparações com agosto e 
setembro. Apesar do ganho acumu-
lado de 19,2% desde junho, o setor 
ainda se encontra 3,2% abaixo do 
patamar de fevereiro.

Na comparação com novem-
bro de 2019, o total do volume de 
serviços recuou 4,8%, marcando a 
nona taxa negativa seguida neste 
índice. É a nova queda na compa-
ração com o idêntico mês do ano 
anterior. Os números são da Pes-
quisa Mensal de Serviços (PMS) 
do IBGE.

No acumulado no ano, a queda 
é de 8,3% frente ao mesmo perío-
do de 2019. Já em 12 meses, o re-
cuo de 7,4% manteve a trajetória 
descendente iniciada em janeiro 
(1%). Este é o resultado negativo 
mais intenso desde o início da sé-
rie, iniciada em dezembro de 2012 
para esse indicador.

Todas as cinco atividades inves-
tigadas na pesquisa tiveram cres-
cimento na passagem de outubro 
para novembro, com destaque pa-
ra os transportes, serviços auxilia-
res aos transportes e correio, que 
registrou alta de 2,4%, e serviços 
prestados às famílias, que avançou 
8,2%. Ambas foram as mais afeta-
das pela pandemia.

Em 2021, o fim dos programas 
emergenciais pode desacelerar a re-
cuperação do PIB e comprometer 
o resultados dos serviços que têm 
crescido mais fortemente, analisa o 
Instituto de Estudos para o Desen-
volvimento Industrial (Iedi).

Empresários cobram vacina, 
e governo desconversa
Ministros não avançam qual será ‘Dia D’ e ‘Hora H’

Capitaneados pela Federa-
ção das Indústrias de São 
Paulo (Fiesp), 30 empresá-

rios – entre eles pesos-pesados co-
mo André Gerdau, Juliana Azeve-
do, Luiz Carlos Trabuco e Wesley 
Batista Filho – participaram de vi-
deoconferência com os ministros 
da Casa Civil, Braga Netto, e das 
Comunicações, Fábio Faria, além 
do secretário-executivo do Minis-
tério da Saúde, Elcio Franco.

A pauta do encontro do Con-
selho Diálogo pelo Brasil da Fiesp 
era clara: cobrar do governo o iní-
cio da vacinação. Os empresários 

se convenceram de que somente a 
campanha poderá dar tranquilida-
de para se pensar na recuperação 
da economia do país.

O resultado foi decepcionante. 
O governo não definiu qual será o 
“Dia D” e a “Hora H” do início da 
vacinação contra a Covid-19. Reafir-
maram apenas que será em janeiro.

Apesar da falta de novidades, 
houve quem saísse otimista. Um 
empresário que preferiu que sua 
identidade não fosse revelada fa-
lou a um jornal que “o governo já 
tem encomendadas 500 milhões 
de doses de vacinas, que serão su-

ficientes para a imunização de to-
da a população mais de uma vez”.

O presidente da Fiesp, Paulo 
Skaf, lembrou aos representantes 
do governo que os empresários 
estão à disposição para ajudar o 
país neste momento, como tem 
sido desde o início da pandemia. 
Foi a oportunidade para oferece-
rem a compra de vacinas para os 
funcionários e parentes, doando o 
mesmo número de unidades com-
pradas para cada família ao go-
verno. Algo similar à tentativa de 
Supremo e Superior Tribunal de 
“furar a fila” da vacinação.

Saúde vai buscar na Índia vacina
para Bolsonaro chamar de sua

Vacinação é 
prioridade

O plano de vacinação contra a 
Covid-19 é a prioridade do Con-
gresso Nacional, e essa medida 
deve ser baseada em critérios téc-
nicos e não de cunho político. A 
defesa consta do relatório final da 
comissão mista que acompanhou 
as medidas de enfrentamento à 
pandemia.

O documento, aprovado em 
dezembro, foi entregue ao presi-
dente Jair Bolsonaro pelo presi-
dente da comissão, senador Con-
fúcio Moura (MDB-RO), na tarde 
desta quarta-feira.

Em entrevista à Rádio Senado, 
Confúcio Moura disse que a re-
cuperação da economia depende 
inteiramente do desempenho da 
campanha de imunização. “A vaci-
nação é a grande esperança.”

O Ministério da Saúde im-
provisou uma viagem à 
Índia para buscar 2 mi-

lhões de doses da vacina contra a 
Covid-19 desenvolvida pelo con-
sórcio da farmacêutica britânica 
AstraZeneca e da Universidade de 
Oxford. O lote foi fabricado pelo 
laboratório indiano Serum.

A missão sai nesta quinta-feira 
em um avião da Azul que parte 
de Recife até a cidade indiana de 
Mumbai. A aeronave retornará no 
sábado, 15h, no Aeroporto do Ga-
leão, no Rio de Janeiro.

Segundo o Ministério da Saúde, 
os documentos de importação já 
estão prontos. O procedimento 
compreenderá apenas a chegada 
ao país e o carregamento das do-
ses. A carga está estimada em 15 
toneladas.

A distribuição da vacina, con-
tudo, só poderá ocorrer após a 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) dar a autori-

zação em caráter emergencial. O 
órgão avalia o pedido feito pela 
Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), que firmou parceria com a 
AstraZeneca e a Universidade de 
Oxford.

A Anvisa informou que a reu-
nião para tomada da decisão sobre 
a concessão ou não da autorização 
em caráter emergencial está pre-
vista para este domingo. A agência 
também decidirá sobre a solicita-
ção feita pelo Instituto Butantan.

Caso a Anvisa dê a autorização, 
a previsão do Ministério da Saúde 
é que em até cinco dias as vacinas 
sejam distribuídas aos estados. Pa-
ra além das 2 milhões de doses da 
vacina da AstraZeneca, o governo 
informou que estariam disponíveis 
também, caso a Anvisa permita, 
mais 6 milhões de doses da vacina 
CoronaVac, do Instituto Butantan 
em parceria com a farmacêutica 
chinesa Sinovac. As informações 
são da Agência Brasil. Página 3



Monitor
Mercantil

Empresa jornalística fundada em 1912
monitormercantil.com.br

twitter.com/sigaomonitor
redacao@monitormercantil.com.br

publicidade@monitor.inf.br
monitor.interpress@hipernetelecom.com.br

Diretor Responsável
Marcos Costa de Oliveira

Conselho Editorial
Adhemar Mineiro
José Carlos de Assis
Maurício Dias David
Ranulfo Vidigal Ribeiro

Monitor Mercantil S/A
Rua Marcílio Dias, 26 - Centro - CEP 20221-280
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel: +55 21 3849-6444

Monitor Editora e Gráfica Ltda.
Av. São Gabriel, 149/902 - Itaim - CEP 01435-001
São Paulo - SP - Brasil
Tel.: + 55 11 3165-6192

As matérias assinadas são de responsabilidade 
dos autores e não refletem necessariamente a 

opinião deste jornal.

Assinatura
Mensal: R$ 180,00

Plano anual: 12 x R$ 40,00
Carga tributária aproximada de 14%

Serviços noticiosos:
Agência Brasil, Agência Xinhua

Filiado à

A tentativa de putsch trump-
ista vem ensejando especula-
ções sobre o que se deve espe-
rar de um país como o Brasil, 
que em tudo procura copiar o 
modelo do império, até na má 
escolha de seus presidentes, ou 
nos erros de suas respectivas 
oposições, sempre dispostas à 
política da conciliação, sempre 
refratárias ao enfrentamento, 
sempre receosas de rupturas, 
sempre preocupadas com a or-
dem e a segurança.

O que lá ocorre deve sempre 
ocorrer aqui, em medidas sub-
desenvolvidas quase sempre 
caricatas como toda macaquice, 
o que recomenda, a quem as 
tem, pôr as barbas de molho.

Entre nós a aparente boa 
vida do capitão, ainda bafe-
jado por apoio popular, pouco 
se deve às suas artes de feiti-
ceiro, mas ao fato de, até aqui, 
nada obstante a resistência da 
opinião pública aos seus des-
mandos, não haver sido pos-
sível organizar uma oposição 
à altura do desafio, como ficou 
escandalosamente evidente no 
recente episódio da sucessão 
da mesa do Senado, quando o 
PT abre as negociações apoian-
do o candidato de Bolsonaro, à 
troca de uns poucos cargos na 
direção daquela casa legislativa, 
enquanto sua bancada na Câ-
mara dos Deputados ingressa 
com pedido de impeachment 
contra o ainda presidente da 
República.

O que o PT espera estar as-
sinalando para o povo? Faltam-
lhe, à oposição, corpo e alma, 
desde o desastre de 2016. Falta-
lhe competência para a justa 
compreensão do quadro políti-
co, e de seu papel nele.

É difícil, porém, pensar em 
uma ossatura vigorosa enquan-
to o maior partido de centro-
esquerda não superar sua crise 
existencial, e o principal líder 
popular observar o quase silên-
cio de hoje. Por consequência, 
o governo navega sem contra-
ponto ideológico.

Na ausência do discurso de 
esquerda, a oposição que fun-
ciona é a meia oposição da di-
reita, bem representada pelo 
deputado Rodrigo Maia, que, 
dissidente político, mantém sua 
filiação ao neoliberalismo e à 
política que dilacera nossa eco-
nomia, ainda quando não mais 
esconda divergências, todas de 
ordem comportamental, com 
seu executante do momento.

Não se deve rejeitar a com-
panhia do atual presidente da 
Câmara dos Deputados, ao 
contrário, louvada deve ser sua 
atual postura, mas é evidente 
que a oposição de esquerda 
não pode conformar-se com 
sua liderança. De nosso cam-
po mais se deve exigir e recla-

mar urgência em uma revisão 
de análise e métodos, pois a 
história não espera pelos retar-
datários.

Em artigo recente, José 
Dirceu lembra que a esquerda 
brasileira vive presentemente 
um momento de recuo, evi-
dência com a qual todos con-
cordam. Enquanto aguardamos 
a complementação de sua boa 
análise – como sair das cor-
das? – reponho na mesa tema 
frequente neste espaço: mui-
tos dos problemas da esquerda 
brasileira (a começar pelo recuo 
presente) se devem à renúncia 
ao debate político-ideológico 
que marca sua trajetória princi-
palmente a partir de 2002 e se 
torna evidente nas políticas dos 
governos de centro-esquerda, 
obrigados a composições com 
a direita e o fisiologismo, o 
preço cobrado pela realpolitik 
para sua sustentação, mesmo 
assim ameaçada nos idos de 
2005 e 2006.

Essa aliança, aliás, foi ampli-
ada com os afagos que fizemos 
ao sistema financeiro. Lula, a 
propósito, sempre está a lem-
brar que os banqueiros nunca 
ganharam tanto neste país co-
mo em nosso governo. E quan-
do a coalizão partidária e a con-
ciliação com a burguesia foram 
rompidas, pela direita, a casa 
veio abaixo, e a presidente Dil-
ma Rousseff  foi deposta apesar 
das concessões representadas, 
por exemplo, pela nomeação de 
Joaquim Levy para o Ministério 
da Fazenda, uma indicação do 
presidente do Bradesco.

Não se 
trata, pois, de 
discutir a ne-
cessidade de 
alianças em 
nosso sistema 
presidencialista pluripartidário,  
no qual o partido que elege o 
presidente da República chega 
ao Congresso na condição de 
legenda minoritária. Na Câ-
mara que se instala em 2003, 
o PT detinha 90 cadeiras, num 
colégio de 513 deputados. A 
questão radica no caráter dessa 
composição, nos compromis-
sos assumidos pelas partes, e 
nas concessões ideológicas  e 
programáticas que o governo 
se vê na contingência de fazer.

De outra parte, impõe-se 
sempre a separação entre gov-
erno e partido, livre este para, 
ademais da vigilância sobre seu 
governo (que vai além da ocu-
pação de cargos), prosseguir 
em seu trabalho de organiza-
ção das massas e proselitismo 
político, a que renunciaram 
todos os partidos da base de 
centro-esquerda.

A partir deste ponto, vejo 
as dificuldades presentes na 
compreensão do caráter que 

deve ter a oposição ao regime 
que nos preside. O distan-
ciamento do governo real das 
linhas partidárias e de seus rep-
resentantes, o distanciamento 
entre as direções partidárias e a 
militância, entre o discurso da 
esquerda e as expectativas das 
grandes massas – que se reflete 
no pronunciamento eleitoral 
– são apenas a face amarga de 
uma mesma moeda: a coopta-
ção dos quadros pela burocra-
cia, no governo e nos partidos.

O ponto de separação das 
linhas está em menos cuidar 
do atual governo em si e de seu 
chefete e mais voltar-se para 
seu substrato ideológico, uma 
formação conservadora e rea-
cionária com franca presença 
na classe média e em setores 
populares.

Bolsonaro não construiu 
qualquer doutrina, nem for-
mulou o que seja que se possa 
assemelhar a um programa com 
meio e fim claros. Seu discurso 
é um amontoado de sandices. 
O mérito do capitão está em 
de haver identificado entre nós 
uma corrente de pensamento 
(ou simplesmente sentimentos) 
reacionária, ultraconservadora, 
inteiramente à míngua de rep-
resentação e liderança.

Neste sentido, ele responde 
a uma necessidade social, cuja 
existência não nos fora dado 
perceber quando a serpente era 
apenas um ovo por ser eclo-
dido, ludibriados que fomos 
pelos nossos feitos eleitorais, 
que nada diziam respeito à 
consagração de nossas ideias, 

pois simples-
mente refle-
tiam o prestí-
gio de então 
de um líder 
de massas 

carismático.
Nos EUA, a questão cen-

tral não é Trump, possivel-
mente uma página virada na 
política eleitoral do império. 
O que importa, na análise, é 
considerar o espírito que es-
tava por trás dos vândalos do 
capitólio e que, antes, asse-
gurara a histórica votação do 
quase ex-presidente.

(Embora derrotado, por 
pequena margem de votos, 
aliás, Trump sagrou-se o 2º 
presidenciável mais votado da 
história dos EUA; esses dados 
devem ser lidos como sinal de 
que a radicalização seguirá por 
um bom tempo.)

Este espírito persiste como 
ameaça ao futuro Governo 
Biden e pode mesmo pôr em 
risco a estabilidade institucio-
nal da maior potência nuclear 
do mundo dilacerada em suas 
entranhas por um conflito et-
noracialsocial sem esperança.

Também na metrópole, o 

trumpismo não foi obra mer-
cadológica de Donald Trump. 
Coube-lhe dar voz e expressão 
ao que de mais atrasado so-
brevive, forte, na sociedade 
americana, e que se reflete em 
sua divisão aparentemente irre-
mediável.

Outro ingrediente, que não 
deve ser descartado, é a obvie-
dade do anacronismo do siste-
ma político daquela que até há 
pouco se apresentava ao mun-
do como modelo de democ-
racia representativa. Mas esta 
distonia está longe de morar no 
cerne da questão.

A insurreição no Congresso 
em Washington, bem como 
a ascensão de Bolsonaro em 
nosso processo político, não 
devem, pois, ser vistas como 
“pontos fora da curva”. Por 
trás do fenômeno brasileiro se 
encontram fileiras de militares, 
a grande burguesia, os grandes 
partidos (MDB e PSDB à fr-
ente), os setores mais atrasados 
da ação religiosa, e, coroamen-
to ideológico, os grandes meios 
de comunicação de massa em 
sua pertinaz campanha contra a 
política, contra as esquerdas e, 
mais especificamente contra o 
Lula e o PT.

Como nos observa o sem-
pre mestre Paulo Sérgio Pin-
heiro (“O golpe de estado 
em Washington: lições para o 
Brasil”), a vilania  [o assalto ao 
capitólio com direito à ban-
deira confederada] “foi con-
struída a partir de uma cam-
panha consistente, durante 
quatro anos de solapamento 
das instituições democráticas, 
pelo presidente Trump, desde 
a campanha eleitoral até as 
acusações ao novo governo 
eleito”.

Mutatis mutandis, o mesmo 
se aplica ao Brasil de hoje e 
ao possível Brasil de amanhã. 
Desde que assumiu o gover-
no, coerente com seu passado 
e agora com as costas largas 
da sustentação dos generais, 
o ainda presidente Bolsonaro 
vem, impunemente, investindo 
contra as instituições republi-
canas, na expectativa de uma 
oportunidade de virada do jogo 
democrático, de que, aliás, já es-
teve próximo.

O antídoto é o confronto 
ideológico. E este só será pos-
sível pela esquerda, que, no en-
tanto se encontra em recuo que 
se diz tático, mas que terminará 
por tornar-se estratégico, se 
não encontrar forças e argu-
mentos para ocupar o posto de 
vanguarda que a história cos-
tuma oferecer-lhe, mas no qual 
não tem cadeira cativa.

Roberto Amaral é escritor e ex-ministro de 
Ciência e Tecnologia.
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Na ausência da esquerda, 
funciona a meia oposição da 
direita, com Rodrigo Maia

O bolsonarismo avança sem contraponto ideológico
Por Roberto Amaral

Do cru para  
o cozido
Por Edoardo Pacelli

Cozinhar é algo mágico. E não apenas num 
sentido romântico. Pega-se uma matéria-prima 
e a se transforma, simplesmente, colocando-a 
na grelha. Sua cor e sabor mudam e enrique-
cem. Talvez seja por isso que, na Grécia antiga, 
só existia um termo para designar o cozinheiro, 
o açougueiro e o sacerdote: mageiros, palavra 
que tem a mesma raiz etimológica que ma-
gia. Entrar na cozinha é, portanto, tudo isso. 
Mesmo que o tenhamos esquecido, apesar do 
grande número crescente de revistas ou pro-
gramas de culinária.

Tudo começou com a descoberta do fogo. 
Na verdade, é graça a ele, o fogo, que nos 
tornamos o que somos hoje, e que diferencia 
nossa alimentação da dos animais. “Crus e 
cozidos”, aos quais Claude Levi-Strauss ded-
icou um ensaio, justamente famoso, repre-
sentam os polos opostos do contraste entre 
Natureza e Cultura.

O fogo mudou, não apenas nossos es-
tômagos, mas, também, nossos rostos. E, 
fato mais importante, isso nos deu muito 
tempo livre. Louvado seja o fogo. Você sabe 
o que os macacos fazem nas florestas ou as 
vacas no pasto? Eles mastigam por horas. O 
homem, não, também graças ao fogo.

O advento da comida cozida mudou o 
curso da evolução humana, proporcionando 
aos nossos ancestrais uma dieta mais fácil de 
digerir e com maior densidade de energia. 
Deste jeito, capacitou o nosso cérebro, órgão 
que, como sabemos, é um grande devorador 
de energia, a se tornar mais voluminoso e 
nossos intestinos a se encurtar. Não apenas 
isso: o fogo desintoxica e, com isso, amplia, 
e não pouco, as variedades de se alimentar.

Porém, de acordo com os dados dos últimos 
anos, na verdade, gasta-se cada vez menos tempo, 
na cozinha (bloqueio causado pela Covid à parte). 
Somos atraídos pela comida, mas não o suficiente 
para lhe dedicar o tempo que ela merece. Assim, a 
pessoa se joga no “já pronto”, sem perceber que, 
ao fazê-lo, se torna seu escravo.

Cozinhar estimula a nossa inteligência, assim 
como a nossa criatividade. E, o mais impor-
tante, nos permite sobreviver. Pense na salada 
Caesar, por exemplo. Seu inventor, Cesare Car-
dini, nasceu em Baveno, no Lago Maggiore, na 
Itália, em 24 de fevereiro de 1996, e faleceu em 
Los Angeles, em 3 de novembro de 1956.

Ele foi chefe de cozinha italiana, radicado 
no Sul da Califórnia e na região mexicana 
de Tijuana. Estamos na época da proibição 
das bebidas alcoólicas nos Estados Unidos, 
quando, o restaurante de Cardini, no México, 
em 4 de julho de 1924, foi invadido pelos 
habituais turistas norte-americanos em bus-
ca de bebidas alcoólicas. Para tentar alimen-
tá-los, estando quase para fechar seu local, 
ele juntou as sobras que tinha na cozinha: 
alface-romana, ovos, croutons, molho inglês, 
parmesão, suco de limão e azeite de oliva.

Foi um sucesso, tanto que, poucos anos de-
pois, Cardini precisou patentear esse tempero. 
A salada Caesar, então, se tornou um prato na 
moda, em Hollywood, entre as celebridades, 
em especial, depois de ele ter mudado as insta-
lações do seu hotel, para um novo prédio, con-
struído em 1929, hoje chamado Caesar’s Hotel.

Deste jeito, a sua salada deixou de ser um 
simples prato e se tornou uma lenda!

Edoardo Pacelli é jornalista, ex-diretor de pesquisa do CNR 
(Itália) e editor da revista Italiamiga.



3Monitor Mercantil   l  Quinta-feira, 14 de janeiro de 2021 Conjuntura

FATOS &
COMENTÁRIOS

Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

Não foi a disrupção  
que derrotou a Ford

A saída da Ford do Brasil trouxe de volta alguns 
lugares-comuns sobre tecnologias disruptivas que 

enterram empresas engessadas. Os exemplos são maios 
ou menos os mesmos: a Blockbuster foi para o vinagre 
com a chegada da Netflix, Kodak faliu a partir do advento 
da fotografia digital… (a IBM vai bem, obrigado, e fica, 
convenientemente, de fora da relação).

O problema de análises tão ligeiras quanto rasas é não 
aprender com o passado e ver no presente um futuro imu-
tável. Há não muitos anos, o MySpace foi visto como um 
aplicativo disruptivo, e hoje mal se sustenta num nicho; 
na outra ponta, até coisa de 1 ano a Tesla era vista como 
uma fonte de prejuízos que não conseguia entregar o que 
prometia, e hoje Elon Musk acelerou para o posto de mais 
rico do mundo.

No caso da Ford, são anos de políticas equivoca-
das que se acumulam. No Brasil em especial, desde 
a fracassada parceria na Autolatina, ainda no final da 
década de 1980. A estagnação da nossa economia após 
a recessão de 2015 colocou a montadora no cadafalso, 
e a pandemia e a desvalorização do real ano passado 
deram o empurrão final.

Não se quer aqui ignorar a mudança que se vê no 
horizonte na relação entre cliente e automóvel. O 
efeito poderá ser similar ao do celular nas linhas fixas – 
no início dos anos 2000, já era um bem em extinção na 
Finlândia, terra da Nokia (e isso não impediu que esta 
empresa perdesse o bonde nos smartphones, mas isso é 
outra história).

Não se pode querer analisar um mercado por um ano 
atípico, em que o distanciamento e a recessão derrubaram 
as vendas da indústria automobilística mundial. A esti-
mativa é que as vendas globais de carros tenham caído 
para 61,9 milhões em 2020, após alcançarem 74,9 milhões 
em 2019 – pequena queda em relação aos 78,9 milhões 
vendidos em 2018, mas ainda assim bem acima da média 
2010-18, que ficou em 69,7 milhões.

Mesmo com a queda também no Brasil, a Fiat cres-
ceu. E mesmo com as decisões da Ford, a montadora 
norte-americana anunciou investimentos na Argentina. 
Em resumo, a razão da saída vem da própria Ford. Mas a 
estagnação que já dura 6 anos, sem dúvida, ajudou.

Paixão pelo Rio

Quem quiser mergulhar no Estado do Rio de Janeiro 
terá essa oportunidade a partir de maio, com o livro 
Paixão por fotografar o Rio, de Bayard Do Coutto Boit-
eux, que conta uma série de histórias através do olhar 
fotográfico.

Entre os locais abordados estarão a capital, o Vale do 
Café, Petrópolis e Paraty. Segundo o autor, pela primeira 
vez em sua carreira literária, um exemplar é elaborado 
pelo sistema de crowdfunding, que consiste em colabora-
ções financeiras para a produção.

Para participar, basta acessar Livro Paixão por fotografar o 
Rio na Kickante.

Rápidas

O laboratório para detecção de Covid-19 instalado 
pelo CR Diagnósticos no Terminal 3 do Aeroporto 
Internacional de São Paulo, em Guarulhos, entrou em 
funcionamento nesta terça-feira (12), com capacidade 
de realização de 150 mil testes mensais e entrega de 
resultados em, no máximo, 4 horas, em português e 
inglês.

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

EXTRAORDINÁRIA DE 2021 DA COOPERATIVA DE CONSUMO DOS
PROFISSIONAIS VENDEDORES, GESTORES, REPRESENTANTES E

PROPAGANDISTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COOPCONRJ
O Diretor Presidente da COOPERATIVA DE CONSUMO DOS
PROFISSIONAIS VENDEDORES, GESTORES, REPRESENTANTES E
PROPAGANDISTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COOPCONRJ,
CNPJ 20.982.486/0001-18, inscrição Estadual nº 86.768.720, NIRE
33.40005341-9, com sede na Rua Araçá 44/202, Ricardo de Albuquerque,
Rio de Janeiro - RJ, CEP 21620-050, convida a presença de todo o quadro
societário composto de (21) vinte cooperantes para comparecer em sua
sede no dia 24/01/2021 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 em cumprimento
ao Artigo 44º da Lei 5.764/71, onde uma cópia deste edital também será
afixado em local visível na sede da cooperativa e uma cópia enviada por
circular via e-mail para todo o quadro social, para deliberar, votar, aprovar
ou não com número estatutário legal, os assuntos constantes deste Edital,
quais sejam: (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 para cargos
vacantes. Rio de Janeiro/RJ, 14 de janeiro de 2021. Diretor Presidente
Leonardo Rodrigues Colodette. CPF 093.732.517-16.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
De acordo com o disposto nos Artigos 15, 16 inciso I, letras a), b) e c), 17, 20
e 39 inciso II do Estatuto e com base no Decreto do Estado do Rio de Janeiro Nº
47.428 de 29 de dezembro de 2020, ficam os associados da APÓS-FURNAS
convocados a participar da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia
16/03/2021 – terça-feira, sendo convocação única às 10h30, exclusiva-
mente por meio de webconferência, com a presença mínima de 20
(vinte) associados com direito a voto, a fim de deliberar sobre os seguintes
assuntos: 1- Aprovação do Balanço Anual da APÓS-FURNAS relativo ao
exercício de 2020; 2- Aprovação da Demonstração do Resultado do exercício
financeiro de 2020 e destinação das sobras e reservas especiais; 3- Aprova-
ção do Orçamento da APÓS-FURNAS para o exercício de 2021; 4- Eleger os
membros da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal no
período de março de 2021 a março de 2023; 5- Ratificar a decisão de ajuizar
ação judicial para a manutenção do quórum previsto no art. 63 do Estatuto da
Fundação Real Grandeza. 6- Assuntos Gerais. Considerando as medidas
restritivas impostas pelas Autoridades, em razão da pandemia provocada
pela COVID-19, a participação na Assembleia dar-se-á de forma remota, por
meio de plataforma de reuniões online, sendo de inteira responsabilidade do
associado as providências referentes à estrutura necessária à sua participa-
ção. Para tanto, o associado deverá solicitar seu credenciamento, por e-
mail, até as 17horas do dia 05/03/2021, por mensagem a ser enviada ao
endereço eletrônico aposfurnas@aposfurnas.org.br , informando nome com-
pleto, matrícula, e-mail que irá acessar a plataforma Google Meet para partici-
par da Assembleia, nº. do CPF e nº. do telefone. Após nossa conferência, o
associado credenciado receberá o material para acompanhar as apresenta-
ções e o link de acesso para a Assembleia. Em nenhuma hipótese, a APÓS-
FURNAS será responsabilizada por problemas decorrentes dos equipamen-
tos de informática ou da conexão a internet do associado. Atenciosamente,

Henrique P. Trigueiro
Diretor Presidente

* A Comissão Eleitoral disponibilizará as normas para as eleições no site e
na secretaria da APÓS-FURNAS.

Bolsonaro é acusado de tentar suborno
HRW: Impulsionou políticas que comprometem os direitos humanos

A atuação do gover-
no Jair Bolsonaro 
diante da pandemia 

de covid-19 e do desma-
tamento na Amazônia foi 
severamente criticada pela 
organização não governa-
mental Human Rights Wa-
tchn (HRW) na nova edição 
de seu relatório anual sobre 
a situação dos direitos hu-
manos em mais de 100 paí-
ses, divulgado nesta quarta-
feira. Chega a afirmar que 
o presidente tentou sabotar 
medidas contra a dissemi-
nação do coronavírus no 
Brasil e impulsionou polí-
ticas que comprometem os 
direitos humanos.

A Human Rights Wa-
tch afirma que o Supremo 
Tribunal Federal (STF), o 
Congresso Nacional e os 
governadores mantiveram 
políticas para proteger os 
brasileiros da doença. Bol-
sonaro, por outro lado, 
minimizou a gravidade da 
Covid-19, à qual chamou 
de “uma gripezinha”, e dis-
seminou informações equi-
vocadas, segundo a organi-
zação.

“Instituições democráti-
cas impediram algumas de 
suas políticas mais preju-
diciais e intervieram para 
proteger os brasileiros e as 
brasileiras”, diz. “O STF 
decidiu contra as tentati-
vas do governo Bolsona-
ro de retirar dos Estados a 
competência de restringir 
a circulação de pessoas pa-

ra conter a propagação da 
Covid-19; de, na prática, 
suspender a lei de acesso à 
informação; e de deixar de 
publicar dados completos 
sobre a Covid-19”.

O documento também 
menciona políticas do go-
verno Bolsonaro que con-
trariam os direitos das mu-
lheres e das pessoas com 
deficiência, ataques à mídia 
e a organizações da socie-
dade civil. Ainda fala sobre 
o aumento da violência no 
país.

“O governo Bolsonaro 
promoveu políticas con-
trárias aos direitos das mu-
lheres e das pessoas com 
deficiência, enfraqueceu a 
aplicação da lei ambiental 
e deu sinal verde às redes 
criminosas que operam no 
desmatamento ilegal da 
Amazônia. O presidente 
Bolsonaro acusou indíge-
nas e organizações não go-
vernamentais, sem prova, 
de serem responsáveis pela 
Amazônia”, afirma a orga-
nização.

“Em 2019, a polícia ma-
tou 6.357 pessoas, uma das 
maiores taxas de homicí-
dios cometidos por policiais 
em todo o mundo. Quase 
80% das vítimas eram ne-
gras. Homicídios policiais 
aumentaram 6% no 1º se-
mestre de 2020”, diz.

A organização também 
afirma que o governo Bol-
sonaro não atuou contra a 
superlotação nas prisões, 

mas, cita que o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ ), 
que regulamenta o funcio-
namento do sistema judici-
ário, recomendou a juízes 
que reduzissem prisões pro-
visórias durante a pandemia 
e considerassem a saída an-
tecipada de alguns detentos.

“Até 16 de setembro, ju-
ízes tinham determinado 
a transferência de quase 
53.700 pessoas para prisão 
domiciliar em resposta à 
covid-19, de acordo com 
dados oficiais. Além disso, 
o STF suspendeu o veto 
presidencial a artigo de uma 
lei aprovada pelo Congres-
so exigindo o uso de másca-
ras em unidades prisionais”, 
lembra a Human Rights 
Watch.

O relatório também fala 
sobre a atuação da impren-
sa no país durante a pande-
mia. “A mídia impressa e 
televisiva desempenhou pa-
pel importante ao continuar 
informando o público, pro-
porcionando um fórum pa-
ra debate público e checan-
do os poderes do governo, 
apesar da estigmatização, 
bullying e ameaças de ação 
judicial contra jornalistas 
por parte da administração 
Bolsonaro”.

Meio ambiente

Apesar de avaliar posi-
tivamente as instituições 
democráticas brasileiras no 
combate à pandemia e no 

enfrentamento às medidas 
de Bolsonaro, o relatório 
afirma que os órgãos não 
conseguiram barrar as po-
líticas e a retórica do presi-
dente contra a proteção do 
meio ambiente.

“[As políticas]contribu-
íram para a destruição de 
cerca de 11.000 quilômetros 
quadrados de floresta ama-
zônica entre agosto de 2019 
e julho de 2020 –a maior 
taxa em 12 anos. O núme-
ro de focos de incêndio na 
Amazônia aumentou 16 
por cento em 2020. A fu-
maça resulta em níveis pre-
judiciais de poluição do ar, 
que causam danos à saúde 
de milhões de moradores”, 
diz o texto.

“As políticas do presi-
dente Bolsonaro têm sido 
um desastre para a floresta 
amazônica e para as pesso-
as que a defendem”, disse 
Anna Livia Arida, diretora 
adjunta da Human Rights 
Watch no Brasil. “Ele culpa 
indígenas, organizações não 
governamentais e morado-
res pela destruição ambien-
tal, em vez de agir contra as 
redes criminosas que im-
pulsionam a ilegalidade na 
Amazônia”.

Na íntegra do Relatório 
Mundial 2021 da Human 
Rights Watch (em inglês – 7 
MB) as informações sobre 
o Brasil estão nas páginas 
105 a 117. O presidente não 
se pronunciou sobre o rela-
tório.

Fica ou não fica  
no Banco do Brasil

EUA: Recuperação 
econômica depende  
de vacinação

A recuperação econômi-
ca dos EUA depende alta-
mente da vacinação gene-
ralizada, pois as infecções 
pela Covid-19 seguem au-
mentando drasticamente 
em todo o país há meses, 
afirmou na terça-feira o 
presidente do Fed de Bos-
ton, Eric Rosengren.

“Infelizmente, até o mo-
mento, a taxa de vacinação 
tem sido decepcionante, 
o que provavelmente te-
rá um impacto na saúde 
pública e na economia a 

curto prazo”, disse Ro-
sengren em evento virtual 
organizado pela Câmara 
do Comércio da Grande 
Boston.

Eric Rosengren assina-
lou que o caminho para 
estabilizar a economia de-
pende em primeiro lugar 
de ter o vírus sob con-
trole, e sem uma política 
de saúde pública eficaz, a 
doença continuará sendo a 
principal fonte de desafios 
financeiros. 

O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, tentou 
reverter a saída do presi-
dente do Banco do Brasil, 
André Brandão, do cargo. 
Após reação negativa do 
anúncio de fechamento de 
361 agências do banco, o 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) teria decidi-

do demitir o executivo.
As ações da bolsa do 

Banco do Brasil indicavam 
queda de 5,01% às 17h40, 
desta quarta-feira, logo 
após crescerem os rumores 
de saída de André Bran-
dão, indicado por Bolso-
naro em setembro, para 
substituir Rubem Novaes.
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LEILÕES & 
COMPANHIA

Itaipu vende mais  
de 100 veículos

Um total de 106 veículos usados, ainda em condições 
de uso, e outras 19 unidades em situação de sucata, 

que também compunham a frota da Itaipu Binacional, 
serão leiloados no dia 22 de janeiro, às 9h. Será o primeiro 
leilão público 100% online promovido pelo lado brasileiro 
da empresa e o maior dos últimos anos.

Serão vendidas 126 unidades, sendo 125 automóveis 
(entre sucateados e aqueles com condições de rodagem) 
e um elevador elétrico automotivo para oficina. Podem 
participar pessoas físicas e jurídicas, conforme as regras 
do edital, disponível no link bit.ly/3s8OFQD, e amparado 
na Norma Geral de Licitação (NGL) de Itaipu.

O leilão será conduzido pelo leiloeiro oficial Paulo Setsuo 
Nakakogue, da PSN Leilões. No endereço do leiloeiro na in-
ternet é possível verificar as fotos dos itens à venda e adiantar 
os lances. O endereço é psnleiloes.com.br/lotes/36542

Casa em Pedro do Rio

Edgar Carvalho anuncia leilão de casa em Pedro do Rio. 
O imóvel é constituído pelo prédio nº 15 da Rua 05 do 
loteamento Anápolis Country Club, situado na Estrada de 
Anápolis, Fagundes, Secretário, Pedro do Rio, com super-
fície de 334,60m² com as seguintes benfeitorias: casa com 
dois pavimentos, piscina, lareira, área de churrasqueira, 
varanda, quiosque, suíte para hóspedes separadas da casa, 
vaga para carros, tudo em perfeito estado de conservação. 
O leilão acontecerá no dia 2 de fevereiro, às 13h, com 
lance inicial de R$ 800.000,00. Mais detalhes em edgarcar-
valholeiloeiro.com.br

Sobreloja no Cadeg

Silvani Lopes Dias está promovendo leilão de sobre-
loja no Cadeg, Mercado Municipal do Rio de Janeiro, em 
Benfica. É construção de 1968, sala comercial, no 2º piso, 
próximo à administração do Mercado, composta de sala com 
piso frio e banheiro; avaliado por R$ 250.000,00. Fração 
de 19,65/61.000 dos terrenos situados nas Ruas Capitão 
Felix, Na Prefeitura, o imóvel tem cadastro imobiliário nº 
0.955.767-9, constando ter área edificada de 48m² O imóvel 
é uma loja situada na sobreloja, composta de dois andares. 
Confira informações: leiloeirasilvani.com.br

Sala comercial no Centro

Fabiano Ayupp organiza leilão da sala 601 do Edifício 
na Avenida Almirante Barroso, 63, na Freguesia de São 
José, e a correspondente fração de 0,000808 do terreno, 
com medidas e confrontações conforme certidão de ônus 
reais lavrada pelo 7º Ofício do Registro de Imóveis da 
cidade do Rio de Janeiro, com matrícula 1250-2-D (ficha 
2004) e inscrito no FRE sob nº 09952375 (CL 6006). 
Avaliação: R$ 210.000,00. Encontre mais informações em 
fabianoayuppleiloeiro.com.br

Mega leilão de veículos

Pestana leiloeiro (grupopestanaleilao.com/br) está divul-
gando a realização de leilões para 95 veículos – automóveis, 
motos, utilitários, sucatas e acessórios. Destaca a oferta de 
motos com custo reduzido como BMW G 310 GS Ano 
2018/2019 por R$ 11.600,00 com lance mínimo de R$ 200,00.

BEMOBI MOBILE TECH S.A.
CNPJ/ME nº 09.042.817/0001-05 - NIRE 33.3.003352-85

Ata da Reunião do Conselho de Administração 
realizada em 12 de janeiro de 2021

1. Data, Hora e Local: No dia 12 de janeiro de 2021, às 11:00h, reuniram-
-se os membros do Conselho de Administração da Bemobi Mobile Tech S.A. 
(“Companhia”), na sede da Companhia, na Rua Visconde de Ouro Preto nº 
5, sala 1.001, Botafogo, CEP 22.250-180, na Cidade e Estado do Rio de 
Janeiro. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de con-
vocação, considerando a presença, por videoconferência, da totalidade dos 
membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Fiamma 
Zarife, Carlos Augusto Leone Piani, Pedro Santos Ripper, Lars Boilesen e 
Francisco Tosta Valim Filho. 3. Mesa: Presidente: Pedro Santos Ripper. Se-
cretário: Atademes Branco Pereira. 3.1. Ordem do Dia: Deliberar sobre al-
terações (i) à Política para Transações com Partes Relacionadas e demais 
Situações de Potencial Conflito de Interesses da Companhia; (ii) à Política 
de Gerenciamento de Riscos da Companhia; e (iii) ao Regimento Interno 
do Conselho de Administração da Companhia. 4. Deliberações: Instalada 
a reunião do Conselho de Administração, e após o exame e discussão da 
matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administra-
ção presentes deliberaram, por unanimidade de votos, o quanto segue: 4.1. 
Tendo em vista as exigências recebidas pela Companhia no contexto do pro-
cesso de registro da oferta pública de distribuição primária e secundária de 
ações ordinárias de emissão da Companhia, aprovar as novas redações (i) 
da Política para Transações com Partes Relacionadas e demais Situações de 
Potencial Conflito de Interesses; (ii) da Política de Gerenciamento de Riscos 
da Companhia; e (iii) do Regimento Interno do Conselho de Administração, 
com as alterações propostas, conforme cópias que, rubricadas pela mesa, 
ficam arquivadas na sede da Companhia. 4.2. Autorizar a Diretoria a adotar 
as providências e praticar todos os atos necessários à implementação da 
deliberação acima. 5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi 
encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, na forma de 
sumário dos fatos ocorridos, que, lida e achada conforme, foi assinada por 
todos os membros do Conselho de Administração. 6. Assinaturas: Mesa: 
Pedro Santos Ripper (presidente); Atademes Branco Pereira (secretário). 
Conselheiros presentes: Fiamma Zarife, Carlos Augusto Leone Piani, Pedro 
Santos Ripper, Lars Boilesen e Francisco Tosta Valim Filho. Confere com 
o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2021. 
Atademes Branco Pereira - Secretário. 

Comerciantes do centro do Rio  
tiveram piora na demanda em 2020
Forte aumento no número de empresários informais

De acordo com 
pesquisa realiza-
da pelo Instituto 

Fecomércio de Pesquisas e 
Análises (IFec-RJ), da Fede-
ração do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Es-
tado do Rio de Janeiro, com 
empresários do comércio 
de bens e serviços do centro 
da cidade do Rio de Janeiro, 
80,3% dos entrevistados 
registraram queda acima 
de 25% no faturamento de 
2020 no comparativo com 

2019. Para 10,6%, a redu-
ção variou de 16% a 25%, 
seguidos por 4,6% que 
apresentaram queda de 6% 
a 15%. Por fim, 4,6% afir-
mam que houve diminuição 
do faturamento em até 5%.

Para 57,4% dos empre-
sários, a demanda por bens 
e serviços piorou muito. 
Os que acreditam que a 
situação piorou são repre-
sentados pelo percentual 
de 25,4%. Para 12,5%, a 
procura permaneceu igual. 

Apenas 4% afirmam que a 
demanda melhorou e para 
0,7% houve um incremento 
significativo.

No estudo, foram reali-
zadas perguntas específicas 
sobre o impacto da pande-
mia na atividade econômica 
do centro e uma “nuvem” 
de respostas em relação aos 
principais problemas que o 
empresário do centro enfren-
ta, incluindo temas como se-
gurança, vacina e pessoas de 
rua, sendo estes os assuntos 

que lideram o ranking.
Além da Covid, outro fa-

tor apontado como um dos 
grandes entraves à recupe-
ração da região é o comér-
cio informal. Levantamento 
aponta que 2/3 deles veem 
esse ponto como principal 
obstáculo. Dados do IFec-
RJ mostram que, a partir de 
2014, o estado apresentou 
um crescimento acelerado 
de informais, sendo que o 
ano de 2017 foi especial-
mente atípico.

Confiança do empresário industrial recua em janeiro
O Índice de Confiança 

do Empresário Industrial 
(Icei) teve um recuo de 2,2 
pontos em janeiro de 2021, 
em relação a dezembro 
de 2020, informou nesta 
quarta-feira a Confedera-
ção Nacional da Indústria 
(CNI). O índice ficou em 
60,9 pontos em janeiro de 
2021, ante 63,1 pontos em 
dezembro de 2020, numa 
escala que vai de 0 a 100. O 
índice está ainda 4,4 pontos 
abaixo do registrado em ja-
neiro de 2020. De acordo 

com a confederação, a que-
da mostra a elevada incerte-
za com relação à evolução 
da pandemia do novo co-
ronavírus e ao desempenho 
da economia nos próximos 
seis meses.

“Apesar da chegada da 
vacina, o crescimento do 
contágio nos países euro-
peus e, sobretudo, no Brasil 
aumentou o temor da ne-
cessidade de novas medidas 
de isolamento social. Adi-
cionalmente, o ano de 2021 
começa sem as medidas 

emergenciais de apoio às 
empresas e às famílias mais 
vulneráveis. Esses fatores, 
provavelmente, resultaram 
no recuo da confiança dos 
empresários”, diz o boletim 
da CNI.

O levantamento registrou 
queda nos dois indicadores 
que compõem o Icei: o Ín-
dice de Condições Atuais e 
o Índice de Expectativas. A 
redução foi maior no Índice 
de Condições Atuais, que 
passou de 59,5 pontos para 
56,7. Já o Índice de Expec-

tativas caiu 1,9 ponto, de 
64,9 para 63 pontos.

Para elaborar o índice, 
a CNI entrevistou 1.286 
empresas, sendo 491 de 
pequeno porte, 505 de mé-
dio porte e 290 de grande 
porte. “Não obstante, as 
expectativas dos empresá-
rios industriais com relação 
aos próximos seis meses 
continuam favoráveis. O 
indicador continua acima e 
distante da linha divisória 
dos 50 pontos”, acrescenta 
o boletim.

MPRJ obtém decisão que interdita a Cidade do Samba

Banco chinês destaca 
infraestrutura verde  
pós pandemia

O Banco Asiático de In-
vestimento em Infraestru-
tura (BAII) destacou a in-
fraestrutura verde e social 
que moldará a recuperação 
pós-Covid-19 da Ásia. “Os 
programas de recuperação 
pós-crise não podem ser 
dependentes do carbo-
no, o que apresenta aos 
formuladores de políticas 
uma oportunidade de ali-
nhar as políticas públicas 
mais estreitamente com as 
metas climáticas”, segun-
do uma declaração divul-
gada nesta quarta-feira no 
site do banco, que iniciou 
suas operações em janeiro 
de 2016.

A pandemia da Covid-19 
levou o mundo a investigar 
a ligação do vírus e outras 
doenças com futuras ecoca-
tástrofes. “Isso exige padrões 
ESG (ambientais, sociais e 
de governança) em todas as 
atividades de negócios. Os 
ESG são a próxima frontei-
ra de crescimento em gestão 
de ativos”, de acordo com o 
banco com sede em Beijing.

Ao mesmo tempo, um 
dos elos fracos da cadeia de 
produção global exposto pela 
Covid-19 foi a infraestrutura 
social, que sofreu com o su-
binvestimento crônico em 
muitos países com níveis va-
riados de renda.

O Ministério Público do 
Estado do Rio de Janei-
ro (MPRJ), por meio da 1ª 
Promotoria de Justiça de 
Tutela Coletiva de Cidada-
nia da Capital, obteve na 
Justiça decisão determinan-
do a interdição da Cidade 
do Samba até que as insta-
lações sejam reestruturadas 
de forma a minimizar os 
riscos de incêndio.

A decisão em recurso 
proferida pelo Juízo da Ter-
ceira Câmara Cível ocorre 
no âmbito de ação civil pú-

blica ajuizada pela 1ª Pro-
motoria de Justiça de Tutela 
Coletiva de Cidadania da 
Capital contra o Município 
do Rio, a Riotur, a Empresa 
Municipal de Urbanização 
(RioUrbe) e a Liga Indepen-
dente das Escolas de Samba 
(Liesa). A ação ressalta que 
vistorias realizadas pelo 
Corpo de Bombeiros em 
diferentes anos identifica-
ram não só irregularidades 
no estado das instalações, 
como também a ausência 
de plano de controle e pre-

venção contra incêndios. 
“Infere-se, portanto, que 

estão presentes os requisitos 
autorizadores do deferimen-
to da tutela recursal, tendo 
em vista que a farta docu-
mentação anexada aos autos 
demonstra o descumprimen-
to das determinações para 
implementação de plano de 
prevenção e controle de in-
cêndios na Cidade do Samba. 
Além disso, eventual demora 
no julgamento do feito pro-
longará a situação de risco a 
que estão expostos não só os 

trabalhadores, como todas 
as pessoas que frequentam o 
local”, afirma o Juízo na de-
cisão.

Diante disso, foi deter-
minada a interdição da Ci-
dade do Samba até que suas 
instalações sejam reestrutu-
radas de forma a minimi-
zar os riscos de incêndio, 
adequando-se às normas 
de prevenção e controle de 
fogo descritas no Decreto 
Estadual nº 897/76 – sob 
pena de multa diária no va-
lor de R$ 10 mil reais.

Divulgação
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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 12 de janeiro de 2021, às 10:00h, os acionistas da Bemobi Mobile Tech S.A. (“Compa-
nhia”) se reuniram na sede da Companhia, na Rua Visconde do Ouro Preto, 5, 10 º andar, Botafogo, CEP 22.250-180, 
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 2. Convocação: Convocação dispensada em virtude da presença de acionistas 
representando a totalidade do capital social da Companhia, por videoconferência, conforme permitido pelo artigo 124, 
§4º, da Lei nº 6.404/1976 (a “Lei das S.A.”) e verificado pelas assinaturas que constam do Livro de Presença de Acio-
nistas. 3. Presença: Compareceram à Assembleia Geral Extraordinária acionistas representando 100% do capital 
social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas. 4. Ordem 
do Dia: Deliberar sobre (i) a adaptação da estrutura do Conselho de Administração relativamente às funções dos 
membros suplentes e às regras para substituição de membros efetivos; (ii) alteração do prazo de mandato da Direto-
ria; (iii) a exclusão da Seção II do Capítulo VII do Estatuto Social relativamente ao procedimento de oferta pública de 
aquisição de ações em caso de saída do Novo Mercado; (iv) a adaptação da redação da cláusula compromissória a 
fim de conformá-la ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Bal-
cão (“B3”); e (v) rerratificar a remuneração global anual da administração da Companhia. 5. Mesa: Presidente: Lars R. 
Boilesen; Secretário: Atademes Branco Pereira. 6. Deliberações: As seguintes deliberações foram tomadas pela 
unanimidade dos acionistas presentes, sem quaisquer ressalvas ou reservas: 6.1. Preliminarmente, autorizar a lavra-
tura da ata que se refere a esta Assembleia Geral Extraordinária na forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, 
§1º da Lei das S.A., bem como a publicação da ata desta Assembleia Geral Extraordinária com a omissão das assina-
turas dos acionistas presentes, na forma do artigo 130, § 2º, da Lei das S.A. 6.2. Tendo em vista as exigências rece-
bidas pela Companhia no contexto do processo de registro da Oferta, aprovar a adaptação da estrutura do Conselho 
de Administração relativamente às funções dos membros suplentes e às regras para substituição de membros efeti-
vos. Deste modo, aprovar a modificação dos parágrafos do Artigo 20º do Estatuto Social da Companhia, os quais 
passarão a vigorar com as seguintes redações: “Artigo 20º. (...). §1º. Em caso de vacância do cargo de conselheiro, 
os substitutos serão nomeados pelos conselheiros remanescentes, podendo inclusive ser um dos suplentes, e com-
pletarão o mandato dos conselheiros substituídos. Caso o Conselho de Administração opte por um suplente como 
substituto do membro efetivo, a ordem de prioridade prevista no § 3º abaixo deverá ser observada. Ocorrendo vacân-
cia da maioria dos cargos, será convocada Assembleia Geral para proceder a nova eleição. §2º. Em caso de vacância 
do cargo de Presidente ou de Vice-Presidente do Conselho de Administração, o novo Presidente será indicado pelo 
Conselho de Administração dentre seus membros, em reunião especialmente convocada para este fim. § 3º. Caberá 
à Assembleia Geral que eleger os membros suplentes do Conselho de Administração indicar a ordem de prioridade 
entre os suplentes para substituição dos membros efetivos do Conselho de Administração em suas ausências e impe-
dimentos. § 4º. Um membro suplente do Conselho de Administração apenas poderá participar e votar nas reuniões do 
Conselho de Administração nas situações de ausência ou impedimento do membro efetivo do Conselho de Adminis-
tração, observado o disposto no § 3º acima.” 6.3. Aprovar a alteração do prazo de mandato da Diretoria, que passará 
a ser de 2 (dois) anos, passando o Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia a vigorar com a seguinte redação: 
“Artigo 23º. A Diretoria será composta de 2 (dois) a 4 (quatro) membros, residentes no Brasil, acionistas ou não, elei-
tos pelo Conselho de Administração, por um prazo de mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, sendo um Di-
retor Presidente, um Diretor Financeiro, um Diretor de Relações com Investidores e um Diretor sem designação espe-
cífica, todos eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Conselho de Administração.” 6.4. Tendo em vista as exigên-
cias recebidas pela Companhia no contexto do processo de registro da Oferta, aprovar a exclusão da Seção II do 
Capítulo VII do Estatuto Social da Companhia, que dispunha sobre o procedimento para saída da Companhia do 
segmento de listagem do Novo Mercado, uma vez que se trata de item já regulado pelo próprio Regulamento de Lis-
tagem do Novo Mercado. Deste modo, a redação do Capítulo VII do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar 
com a seguinte redação: “CAPÍTULO VII - ALIENAÇÃO DE CONTROLE E PROTEÇÃO DE DISPERSÃO DA BASE 
ACIONÁRIA: Seção I - Alienação de Controle: Artigo 42º. 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 condi-
ção de que o adquirente do controle se obrigue a efetivar 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 previs-
tos na legislação e regulamentação vigentes e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar trata-
mento igualitário àquele dado ao alienante. Seção II - Proteção da Dispersão da Base Acionária: Artigo 43º. Caso 
qualquer acionista ou Grupo de Acionistas (“Acionista Adquirente”) adquira ou se torne titular, de forma direta ou indi-
reta: (a) de participação igual ou superior a 25% do total de ações de emissão da Companhia; ou (b) de outros direitos 
de sócio, inclusive usufruto, quando adquiridos de forma onerosa, que lhe atribuam o direito de voto sobre ações de 
emissão da Companhia que representem mais de 25% do seu capital (“Participação Relevante”), o Acionista Adqui-
rente deverá, no prazo máximo de 30 dias a contar da data em que o Acionista Adquirente atingir a Participação Re-
levante, realizar ou solicitar o registro, conforme o caso, de uma oferta pública de aquisição da totalidade das ações 
de emissão da Companhia pertencentes aos demais acionistas, observando-se o disposto na Lei nº 6.404/1976, na 
regulamentação expedida pela CVM, pelas bolsas de valores nas quais os valores mobiliários de emissão da Compa-
nhia sejam admitidos à negociação, e as regras estabelecidas neste Estatuto. §1º - Para efeito do cálculo da Partici-
pação Relevante deverão ser consideradas as ações objeto de contratos de opção e de contratos derivativos com li-
quidação física ou financeira e excluídas as ações em tesouraria. Artigo 44º. O preço por ação de emissão da Com-
panhia objeto da oferta pública (“Preço da Oferta”) deverá corresponder ao maior valor dentre (i) cotação unitária mais 
alta atingida pelas ações de emissão da Companhia durante o período de 12 (doze) meses que antecederem o atingi-
mento de percentual igual ou superior à Participação Relevante, nos termos do Artigo 43º acima; ou (ii) 120% (cento 
e vinte por cento) do preço unitário mais alto pago pelo Acionista Adquirente nos 6 (seis) meses que antecederem o 
atingimento de percentual igual ou superior à Participação Relevante, nos termos do Artigo 43º acima, ajustado por 
eventos societários, tais como a distribuição de dividendos ou juros sobre o capital próprio, grupamentos, desdobra-
mentos, bonificações, exceto aqueles relacionados a operações de reorganização societária. §1º. A oferta pública 
deverá observar obrigatoriamente os seguintes princípios e procedimentos, além de, no que couber, outros expressa-
mente previstos no Artigo 4º da Instrução CVM nº 361/02 ou norma que venha a substituí-la: (a) ser dirigida indistinta-
mente a todos os acionistas da Companhia; (b) ser efetivada em leilão a ser realizado na B3; e (c) ser realizada de 
maneira a assegurar tratamento equitativo aos destinatários, permitir-lhes a adequada informação quanto à Compa-
nhia e ao ofertante, e dotá-los dos elementos necessários à tomada de uma decisão refletida e independente quanto 
à aceitação da oferta pública. §2º. O edital da oferta pública deverá incluir a obrigação do Acionista Adquirente de 
adquirir, nos 30 (trinta) dias subsequentes à liquidação financeira da oferta, até a totalidade das ações de titularidade 
dos acionistas remanescentes que não tiverem aderido à oferta, pelo mesmo preço pago no leilão, atualizado pela 
SELIC, ficando tal obrigação condicionada a que, com a liquidação da oferta, o Acionista Adquirente tenha atingido 
participação acionária superior a 50% (cinquenta por cento) do capital social. §3º. A exigência de oferta pública previs-
ta no caput do Artigo 43º não excluirá a possibilidade de outro acionista da Companhia, ou, se for o caso, de a própria 
Companhia, formular outra oferta pública concorrente ou isolada, nos termos da regulamentação aplicável. §4º. As 
obrigações constantes do Art. 254-A da Lei nº 6.404/76, e no Artigo 42º do Estatuto Social não excluem o cumprimen-
to pelo Acionista Adquirente das obrigações constantes deste Artigo. §5º. A exigência da oferta pública prevista no 
Artigo 43º não se aplica na hipótese de uma pessoa se tornar titular de ações de emissão da Companhia em quanti-
dade igual ou superior à Participação Relevante, em decorrência: (i) de aquisições feitas por ocasião da realização de 
oferta pública de aquisição de ações, em conformidade com o Regulamento do Novo Mercado ou legislação vigente, 
desde que tenha tido por objeto todas as ações de emissão da Companhia; (ii) de operação de fusão, incorporação ou 
incorporação de ações envolvendo a Companhia; ou (iii) de atingimento involuntário da Participação Relevante, desde 
que o acionista ou Grupo de Acionistas que houver atingido a Participação Relevante involuntariamente tome as se-
guintes providências: (a) envio de notificação à Companhia, em até 5 (cinco) dias contados da data em que houver se 
tornado titular de Participação Relevante, confirmando seu compromisso de alienar na B3 ações de emissão da Com-
panhia em quantidade suficiente para reduzir sua participação para percentual inferior a Participação Relevante; e (b) 
alienação na B3 de tantas ações quantas forem necessárias para fazer com que deixe de ser titular de Participação 
Relevante, em até 15 (quinze) dias úteis contados da data da notificação à Companhia. §6º. Publicado qualquer edital 
de oferta pública para aquisição da totalidade das ações da Companhia, formulado nos termos deste Artigo, incluindo 
a determinação do Preço da Oferta, ou formulado nos termos da regulamentação vigente, com liquidação em moeda 
corrente ou mediante permuta por valores mobiliários de emissão de companhia aberta, o Conselho de Administração 
deverá reunir-se, no prazo de 10 dias, a fim de apreciar os termos e condições da oferta formulada, obedecendo aos 
seguintes princípios: (a) o Conselho de Administração poderá contratar assessoria externa especializada, com o obje-
tivo de prestar assessoria na análise da conveniência e oportunidade da oferta, no interesse geral dos acionistas e do 
segmento econômico em que atua a Companhia e da liquidez dos valores mobiliários ofertados, se for o caso; e (b) 
caberá ao Conselho de Administração manifestar-se a respeito da oferta; e (c) a oferta pública será imutável e irrevo-
gável. §7º. Para fins do cálculo do percentual da Participação Relevante, não serão computados, sem prejuízo do 
disposto no § 3º, os acréscimos involuntários de participação acionária resultantes de cancelamento de ações em te-
souraria, resgate de ações ou de redução do capital social da Companhia com o cancelamento de ações. Artigo 45º. 
Uma vez liquidada a oferta pública prevista no Artigo 43º sem que o Acionista Adquirente tenha atingido participação 
acionária superior a 50% (cinquenta por cento) do capital social, então: (i) o Acionista Adquirente somente poderá re-
alizar novas aquisições de ações por meio de nova oferta, observados os termos do Artigo 43º e do Artigo 44º; e (ii) 
qualquer nova oferta pública que venha a ser lançada pelo Acionista Adquirente no prazo de 12 (doze) meses, a 
contar da liquidação da oferta anterior, deverá ter por preço mínimo o maior valor entre (i) o preço por ação da OPA 
anterior atualizado pela SELIC, acrescido de 10% (dez por cento) (ajustado por eventos societários, tais como a dis-
tribuição de dividendos ou juros sobre o capital próprio, grupamentos, desdobramentos, bonificações, exceto aqueles 
relacionados a operações de reorganização societária), ou (ii) o preço médio de negociação das ações de emissão da 
Companhia na B3, ponderado pelo volume, nos 6 (seis) meses anteriores, atualizado pela Taxa SELIC até a data em 
que for tornada pública a decisão de lançar a nova oferta, ajustado por eventos societários, tais como a distribuição de 
dividendos ou juros sobre o capital próprio, grupamentos, desdobramentos, bonificações, exceto aqueles relacionados 
a operações de reorganização societária. Seção III - Disposições Gerais: Artigo 46º. Na hipótese de o Acionista 
Adquirente não cumprir as obrigações impostas por este Capítulo, inclusive no que concerne ao atendimento dos 
prazos: (i) para a realização ou solicitação do registro da oferta pública; ou (ii) para atendimento das eventuais solici-
tações ou exigências da CVM, o Conselho de Administração da Companhia convocará Assembleia Geral Extraordiná-
ria, na qual o Acionista Adquirente não poderá votar, para deliberar sobre a suspensão do exercício dos direitos do 
Acionista Adquirente, conforme disposto no Artigo 120 da Lei nº 6.404/76. Artigo 47º. As disposições do Regulamen-
to do Novo Mercado prevalecerão sobre as disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos desti-
natários das ofertas públicas previstas neste Estatuto. Artigo 48º. É facultada a formulação de uma única oferta públi-
ca de aquisição, visando a mais de uma das finalidades previstas neste Capítulo, no Regulamento do Novo Mercado, 
na Lei nº 6.404/1976 ou na regulamentação emitida pela CVM, desde que seja possível compatibilizar os procedimen-
tos de todas as modalidades de oferta pública, não haja prejuízo para os destinatários da oferta e seja obtida a auto-
rização da CVM, quando exigida pela legislação aplicável.” 6.5. Tendo em vista as exigências recebidas pela Compa-
nhia no contexto do processo de registro da Oferta, adaptar a redação da cláusula compromissória constante do Es-
tatuto Social da Companhia, a fim de conformá-la ao Regulamento do Novo Mercado da B3. Deste modo, o Capítulo 
VIII do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação: “CAPÍTULO VIII - ARBITRAGEM: 
Artigo 49º. A Companhia, seus acionistas, Administradores e os membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, 
se instalado, ficam obrigados a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na 
forma de seu regulamento, toda e qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da 
sua condição de emissor, acionista, administrador ou membro do Conselho Fiscal, conforme o caso, em especial, 
decorrentes das disposições contidas neste Estatuto, nas disposições das Leis nº 6.385/76 e nº 6.404/76, nas normas 
editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, 
bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constan-
tes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação do Novo Mer-
cado.” 6.6. Tendo em vista as deliberações constantes dos itens acima, o Estatuto Social da Companhia alterado e 
consolidado passa a vigorar com a redação constante do Anexo I à presente ata. 6.7. Rerratificar a remuneração 
global anual dos administradores da Companhia relativamente ao exercício social de 2020, uma vez que a remunera-
ção global anual deliberada em 13 de outubro de 2020, nos termos da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia 
arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 00003958464, não havia considerado o período 
relativo ao exercício social de 2020 em que a Companhia ainda era uma sociedade limitada. A remuneração máxima 
global da administração da Companhia referente ao exercício social de 2020 é de R$ 6.500.000,00. A fixação do mon-
tante individual e, se for o caso, a concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer natureza, con-
forme artigo 152 da Lei das S.A., ficará a cargo do Conselho de Administração. 6.8. Autorizar os membros dos órgãos 
da administração da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas 
e aprovadas nesta Assembleia Geral Extraordinária. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram en-
cerrados os trabalhos e lavrada esta ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos 
presentes. 8. Assinaturas: Mesa: Lars R. Boilesen (presidente) e Atademes Branco Pereira (secretário). Acionistas 
Presentes: Bemobi Holding AS e Pedro Santos Ripper. Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 
12 de janeiro de 2021. Atademes Branco Pereira - Secretário.
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ANEXO I À ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2021
ESTATUTO SOCIAL - CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO: Artigo 1º. A Bemobi Mobile 
Tech S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima, que se rege por este Estatuto Social e legislação aplicável. § 1º. 
Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sujeitam-se a Companhia, 
seus acionistas, incluindo acionistas controladores, administradores e membros do conselho fiscal, quando instalado, 
às disposições do Regulamento do Novo Mercado da B3 (“Regulamento do Novo Mercado”). Artigo 2º. A Companhia 
tem sua sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, podendo, por deliberação da Diretoria, 
criar, transferir e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação ou quaisquer outros 
estabelecimentos em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Artigo 3º. A Companhia tem por objeto so-
cial: (i) o desenvolvimento de tecnologias para aplicação em telefones celulares; (ii) a atuação no mercado de desen-
volvimento de aplicações (apps), programas (“software”) e de ferramentas de programas desenvolvidas para a rede 
mundial de computadores (internet), inclusive com acesso via computadores, telefonia móvel celular e/ou qualquer 
outro meio que caracterize o acesso móvel, através da prestação de serviços de projeto, integração de sistemas, de-
senvolvimento e fornecimento de soluções dos referidos apps, softwares e ferramentas; (iii) a prestação de consultoria 
relacionada a aplicações para telefones celulares e o desenvolvimento de atividades relacionadas; (iv) a atividade de 
veiculação de publicidade digital; (v) prestação de serviços de marketing promocional, pesquisa de mercado e pros-
pecção de oportunidades de negócios relacionadas a softwares, tecnologia da informação e internet, (vi) desenvolvi-
mento e manutenção de relacionamento com clientes e parceiros comerciais, (vii) assessoria em software, pesquisa, 
desenvolvimento e suporte técnico em software, (viii) atividades de intermediação de negócios, venda e de licencia-
mento de softwares; (ix) desenvolvimento e intermediação de meios de pagamentos e crédito para utilização de sof-
twares, telefonia móvel e internet, inclusive venda ou concessão de crédito para recarga de planos celulares, assim 
como para adiantamento de uso de voz e dados; (x) venda e serviços de recarga, por qualquer meio, de telefonia 
móvel; (xi) serviços e produtos para a monetização de dados; (xii) serviços de transformação digital; (xiii) comerciali-
zação e intermediação de dados e serviços de dados, inclusive compra de dados no atacado e dados patrocinados; 
(xiv) serviços e soluções para pagamento e operações de crédito por meios eletrônicos; (xv) o desenvolvimento de 
atividades correlatas àquelas acima; e (xvi) a participação em outras sociedades, simples ou empresárias, como acio-
nista ou sócia, quaisquer que sejam seus objetos sociais, no Brasil ou no exterior. Artigo 4º. O prazo de duração da 
Companhia é indeterminado. CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES: Artigo 5º. O capital social da Companhia, 
totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 183.391.038,55 (cento e oitenta e três milhões, trezentos e noventa e um 
mil, trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), dividido em 41.176.470 (quarenta e uma milhões, cento e setenta 
e seis mil quatrocentas e setenta) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. § 1º. Cada 

ação ordinária dá direito a 1 (um) voto na Assembleia Geral. § 2º. As ações da Companhia serão escriturais, mantidas 
em conta de depósito em nome de seus titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mo-
biliários (“CVM”) e indicada pelo Conselho de Administração. A instituição depositária poderá cobrar dos acionistas o 
custo do serviço de transferência da propriedade das ações escriturais. § 3º. A Companhia não poderá emitir ações 
preferenciais ou partes beneficiárias. Artigo 6º. A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social até o limi-
te de 100.000.000 (cem milhões) ações ordinárias, independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação 
do Conselho de Administração, que fixará as condições da emissão, estabelecendo se o aumento se dará por subs-
crição pública ou particular, o preço e as condições de integralização. Parágrafo Único. O Conselho de Administração 
poderá, dentro do limite do capital autorizado estabelecido no Artigo 6º: (i) deliberar sobre a emissão de bônus de 
subscrição; (ii) de acordo com plano aprovado pela Assembleia Geral, outorgar opções de aquisição de ações a seus 
administradores, empregados e/ou a pessoas físicas que prestem serviços à Companhia, assim como aos administra-
dores e empregados de outras sociedades que sejam direta ou indiretamente controladas pela Companhia, sem direi-
to de preferência para os acionistas; (iii) aprovar aumento do capital social mediante a capitalização de lucros ou re-
servas, com ou sem bonificação em ações; e (iv) deliberar sobre a emissão de debêntures conversíveis em ações. 
Artigo 7º. Os acionistas terão, na proporção do número de ações de que forem titulares, preferência para a subscrição 
de novas ações e/ou de valores mobiliários conversíveis em ações. § 1º O prazo para exercício do direito de preferên-
cia será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de publicação da ata da Assembleia Geral ou reunião do Conse-
lho de Administração, conforme o caso, que deliberar o respectivo aumento, ou do competente aviso. O órgão que 
autorizar a emissão poderá ampliar o prazo mencionado até o dobro. § 2º Dentro do limite do capital autorizado, po-
derão ser emitidas, mediante aprovação do Conselho de Administração, ações, debêntures conversíveis em ações e/
ou bônus de subscrição. A emissão poderá ocorrer sem direito de preferência ou com redução do prazo de preferência 
de subscrição para os então acionistas, nas hipóteses admitidas pelos Artigos 171, §3º, e Artigo 172 e seu parágrafo 
único da Lei nº 6.404/76. § 3º. Nas hipóteses em que a lei conferir direito de retirada a acionista dissidente de delibe-
ração da Assembleia Geral, o valor do reembolso terá por base o valor de patrimônio líquido constante do último ba-
lanço aprovado em Assembleia Geral, observadas as disposições do Artigo 45 da Lei nº 6.404/76. § 4º. O acionista 
que não fizer o pagamento correspondente às ações subscritas nas condições previstas no respectivo boletim de 
subscrição ficará de pleno direito constituído em mora, na forma do Artigo 106, §2º, da Lei nº 6.404/76, sujeitando-se 
(i) a multa de 10% (dez por cento) do valor da prestação em atraso, sem prejuízo da correção monetária de acordo 
com a variação positiva do Índice Geral de Preços ao Mercado – IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – 
FGV ou índice que venha a substituí-lo, em caso de sua extinção, na menor periodicidade admitida; (ii) ao disposto no 
Artigo 107 da Lei nº 6.404/76; e (iii) ao pagamento de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, pro rata tempo-
ris. Artigo 8º. Todo acionista ou Grupo de Acionistas que se torne titular de participação equivalente a, no mínimo, 
20% (vinte por cento) do capital social da Companhia, é obrigado a divulgar, mediante comunicação à Companhia, as 
informações previstas no Artigo 12 da Instrução CVM nº 358/2002, na ocorrência de qualquer aquisição ou um conjun-
to de aquisições de ações que incrementem a participação acionária direta ou indireta na Companhia, nos patamares 
de 1%, 2%, 3%, e assim sucessivamente, do capital da Companhia. § 1º. Nos casos em que a aquisição resulte ou 
tenha sido efetuada com o objetivo de alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da Companhia, 
bem como nos casos em que esta aquisição gere a obrigação de realização de oferta pública de aquisição de ações, 
nos termos deste Estatuto Social, da legislação e regulamentação vigentes, o acionista ou Grupo de Acionistas adqui-
rente deverá ainda promover a divulgação, pelos canais de comunicação habitualmente utilizados pela Companhia, de 
aviso contendo as informações previstas no Artigo 12 da Instrução CVM nº 358/2002. § 2º. As obrigações previstas 
neste Artigo também se aplicam aos titulares de debêntures conversíveis em ações, bônus de subscrição e opção de 
compra de ações que assegurem a seus titulares a aquisição de ações nos percentuais aqui previstos. § 3º. Para 
efeitos deste Estatuto Social, “Grupo de Acionistas” significa o grupo de pessoas: (i) vinculadas por contratos ou acor-
dos de qualquer natureza, inclusive acordos de acionistas, orais ou escritos, seja diretamente ou por meio de socieda-
des 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. Incluem-se dentre os exemplos de pessoas 
representando um interesse comum: (v) uma pessoa titular, direta ou indiretamente, de participação societária igual ou 
superior a 20% do capital social da outra pessoa; e (vi) duas pessoas que tenham um terceiro investidor em comum 
que seja titular, direta ou indiretamente, de participação societária igual ou superior a 20% do capital de cada uma das 
duas pessoas. Quaisquer joint-ventures, fundos ou clubes de investimento, fundações, associações, trusts, condomí-
nios, cooperativas, carteiras de títulos, universalidades de direitos, ou quaisquer outras formas de organização ou 
empreendimento, constituídos no Brasil ou no exterior, serão considerados parte de um mesmo Grupo de Acionistas, 
sempre que duas ou mais entre tais entidades forem: (i) administradas ou geridas pela mesma pessoa jurídica ou por 
partes relacionadas a uma mesma pessoa jurídica; ou (ii) tenham em comum a maioria de seus administradores, 
sendo certo que no caso de fundos de investimentos com administrador comum, somente serão considerados como 
integrantes de um Grupo de Acionistas aqueles cuja decisão sobre o exercício de votos em Assembleias Gerais, nos 
termos dos respectivos regulamentos, for de responsabilidade do gestor, em caráter discricionário. CAPÍTULO III - 
ASSEMBLEIA GERAL: Artigo 9º. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 04 (quatro) meses 
seguintes ao término do exercício social, para deliberar sobre as matérias constantes do Artigo 132 da Lei nº 6.404/76, 
e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais, este Estatuto Social e/ou a lei exigirem. § 1º. A Assembleia 
Geral é competente para decidir sobre todos os atos relativos à Companhia, bem como para tomar as decisões que 
julgar conveniente à defesa de seus interesses. § 2º. A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordiná-
ria podem ser cumulativamente convocadas e realizadas no mesmo local ou virtualmente, na mesma data e hora, e 
instrumentadas em ata única, na forma da regulamentação em vigor, sendo permitida a participação e votação à dis-
tância. Artigo 10º. A Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária, será convocada pelo Conselho de Administração, 
mediante deliberação da maioria de seus membros ou, ainda, nas hipóteses previstas no parágrafo único do Artigo 
123 da Lei nº 6.404/76, e será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou por quem este 
indicar, seja no momento da Assembleia, seja previamente, por meio de instrumento de procuração com poderes es-
pecíficos. Na ausência do Presidente do Conselho de Administração ou de indicação por este de um substituto, a 
Assembleia Geral será instalada e presidida por qualquer outro membro do Conselho de Administração ou da Diretoria 
presente. O Presidente da Assembleia escolherá, dentre os presentes, o secretário da Mesa. § 1º. Os documentos 
pertinentes à matéria a ser deliberada nas Assembleias Gerais deverão ser colocados à disposição dos acionistas, na 
data da publicação do primeiro anúncio de convocação, ressalvadas as hipóteses em que a lei ou a regulamentação 
vigente exigirem sua disponibilização em prazo maior. § 2º. A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convoca-
ção, com a presença de acionistas representando ao menos 25% do capital social, salvo quando a lei exigir quórum 
mais elevado; e, em segunda convocação, com qualquer número de acionistas. § 3º. Antes de se instalar a Assem-
bleia Geral, os acionistas assinarão o Livro de Presença, considerando-se presente o acionista que registrar a distân-
cia sua presença, na forma da regulamentação em vigor. § 4º. A lista dos acionistas presentes será encerrada pelo 
Presidente da Mesa, logo após a instalação da Assembleia. Artigo 11º. Somente poderão participar e votar nas As-
sembleias Gerais os acionistas que comprovarem sua qualidade de acionistas, mediante o comprovante expedido 
pela instituição financeira depositária das ações escriturais e documentos de identificação do acionista ou, conforme 
o caso, do procurador, juntamente com o instrumento de mandato. No caso de acionista que seja pessoa jurídica ou 
fundo de investimento, deverão ser apresentados, ainda, os documentos comprobatórios dos poderes e documento 
de identificação dos respectivos representantes presentes à assembleia. Parágrafo Único. O acionista poderá ser 
representado nas Assembleias Gerais por mandatário constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, admi-
nistrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento re-
presentar seus condôminos. Artigo 12º. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em 
lei e neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria de votos dos acionistas presentes à Assembleia Geral, não se 
computando as abstenções. § 1º. Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata, a qual será 
assinada pelos integrantes da mesa e pelos acionistas presentes, sendo considerados assinantes da ata os acionistas 
que tenham participado à distância, na forma da regulamentação em vigor. § 2º. A ata poderá ser lavrada na forma de 
sumário dos fatos, inclusive dissidência e protestos. Salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, as atas 
serão publicadas com omissão das assinaturas dos acionistas. Artigo 13º. Compete à Assembleia Geral, além das 
atribuições previstas em lei: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações fi-
nanceiras; (ii) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro do 
exercício e a sua distribuição aos acionistas; (iii) eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do 
Conselho Fiscal, se instalado; (iv) fixar a remuneração global dos administradores, assim como a dos membros do 
Conselho Fiscal, se instalado; (v) autorizar os administradores a confessar falência, a requerer recuperação judicial ou 
a propor recuperação judicial; (vi) deliberar sobre a incorporação da Companhia - ou das ações de sua emissão - em 
outra sociedade, sua fusão, cisão, transformação ou dissolução ou outra forma de reorganização societária da Com-
panhia; (vii) aprovar, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, a dispensa de realização de Oferta Pública de 
Aquisição de Ações em caso de saída do Novo Mercado; e (viii) deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja subme-
tida pelo Conselho de Administração. CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO: Seção I - Normas Gerais: Artigo 14º. A 
administração da Companhia competirá ao Conselho de Administração e à Diretoria. § 1º. Os cargos de Presidente do 
Conselho de Administração e de Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela 
mesma pessoa. § 2º. Os administradores serão investidos em seus respectivos cargos mediante assinatura de termo 
de posse no livro próprio, dentro dos 30 (trinta) dias que se seguirem à sua eleição, ocasião em que deverão declarar 
o número de ações, bônus de subscrição, opção de compra de ações, debêntures conversíveis em ações e outros 
valores mobiliários de emissão da Companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que são titulares, 
bem como informar as alterações de suas posições, na forma da legislação aplicável. O termo de posse dos adminis-
tradores também deve contemplar inclusive a sua sujeição à cláusula compromissória prevista no Artigo 49º do Esta-
tuto Social. § 3º. Os administradores da Companhia deverão aderir às Políticas de Divulgação de Informações e de 
Negociação de Valores Mobiliários de emissão da Companhia, mediante assinatura do Termo respectivo. § 4º. O 
prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria se estenderá até a investidura dos res-
pectivos substitutos. Artigo 15º. A Assembleia Geral fixará a remuneração global dos administradores da Companhia, 
cabendo ao Conselho de Administração definir os valores a serem pagos individualmente entre os administradores. 
Caberá também ao Conselho de Administração distribuir a participação nos lucros fixada pela Assembleia Geral. Se-
ção II - Conselho de Administração: Artigo 16º. O Conselho de Administração é composto por, no mínimo, 03 (três) 
e, no máximo, 05 (cinco) membros titulares, e até igual número de suplentes, todos eleitos e destituíveis pela Assem-
bleia Geral, com o prazo de gestão unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. § 1º. Dos membros do Conselho 
de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser conselheiros indepen-
dentes, conforme os critérios e regras previstos no Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização dos 
indicados ao Conselho de Administração como conselheiros independentes ser deliberada na Assembleia Geral que 
os eleger. § 2º. Quando, em decorrência da observância do percentual referido no § 1º acima, resultar número fracio-
nário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior. § 3º. O Con-
selho de Administração adotará um Regimento Interno que disporá, dentre outras matérias que forem julgadas conve-
nientes, sobre seu próprio funcionamento, direitos e deveres dos seus membros e seu relacionamento com a Diretoria 
e com os demais órgãos sociais. § 4º. Na primeira reunião do Conselho de Administração realizada após a eleição de 
seus membros, o Conselho de Administração elegerá, por maioria de votos, entre seus membros, o Presidente e o 
Vice-Presidente do Conselho de Administração. Artigo 17º. Ressalvado o disposto no Artigo 18º deste Estatuto, a 
eleição dos membros do Conselho de Administração dar-se-á pelo sistema de chapas. § 1º. O Conselho de Adminis-
tração deverá, até a ou na data da convocação da Assembleia Geral destinada a eleger os membros do Conselho de 
Administração, divulgar proposta da administração com a indicação dos integrantes da chapa proposta e disponibilizar 
na sede da Companhia declaração assinada por cada um dos integrantes da chapa por ele indicada, contendo: (a) sua 
qualificação completa; (b) descrição completa de sua experiência profissional, mencionando as atividades profissio-
nais anteriormente desempenhadas, bem como qualificações profissionais e acadêmicas; e (c) informações sobre 
processos disciplinares e judiciais transitados em julgado em que tenha sido condenado, como também informação, 
se for o caso, da existência de hipóteses de impedimento ou conflito de interesses previstas no Artigo 147, Parágrafo 
3º, da Lei nº 6.404/76. § 2º. Os acionistas ou conjunto de acionistas que desejarem propor outra chapa para concorrer 
aos cargos no Conselho de Administração deverão, com antecedência de, pelo menos, 25 (vinte e cinco) dias em re-
lação à data marcada para a Assembleia Geral, encaminhar ao Conselho de Administração declarações assinadas 
individualmente pelos candidatos por eles indicados, contendo as informações mencionadas no Parágrafo anterior, 
cabendo ao Conselho de Administração providenciar a divulgação imediata, por meio de aviso inserido na página da 
Companhia na rede mundial de computadores e encaminhado, por meio eletrônico, para a CVM e para a B3, da infor-
mação de que os documentos referentes às demais chapas apresentadas encontram-se à disposição dos acionistas 
na sede da Companhia. § 3º. Os nomes indicados pelo Conselho de Administração ou por acionistas deverão ser 
identificados, em sendo o caso, como candidatos a conselheiros independentes, observado o disposto no Artigo 16º, 
§ 1º acima. § 4º. Cada acionista somente poderá votar a favor de uma chapa, sendo declarados eleitos os candidatos 
da chapa que receber maior número de votos na Assembleia Geral. Artigo 18º. Na eleição dos membros do Conselho 
de Administração é facultado aos acionistas requerer, na forma da lei, a adoção do processo de voto múltiplo, desde 
que o façam, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia Geral, observados os requisitos 
previstos em lei e na regulamentação em vigor. § 1º. A Companhia, imediatamente após o recebimento do pedido, 
deverá divulgar, por meio de aviso inserido em sua página na rede mundial de computadores e encaminhado, por meio 
eletrônico, à CVM e à B3, a informação de que a eleição se dará pelo processo do voto múltiplo. § 2º. Na hipótese de 
eleição dos membros do Conselho de Administração pelo processo de voto múltiplo, deixará de haver a eleição por 
chapas e serão candidatos a membros do Conselho de Administração os integrantes das chapas de que trata o Artigo 
17º, bem como os candidatos que vierem a ser indicados por acionista presente, desde que sejam apresentadas à 
Assembleia Geral as declarações assinadas por estes candidatos, com o conteúdo referido no § 2º do Artigo 17º des-
te Estatuto. § 3º. Cada acionista terá o direito de cumular os votos a ele atribuídos em um único candidato ou distribuí-
-los entre vários, sendo declarados eleitos aqueles que receberem maior quantidade de votos. Os cargos que, em 
virtude de empate, não forem preenchidos, serão objeto de nova votação, pelo mesmo processo, ajustando-se o nú-
mero de votos que caberá a cada acionista em função do número de cargos a serem preenchidos. § 4º. Sempre que 
a eleição tiver sido realizada pelo processo de voto múltiplo, a destituição de qualquer membro do Conselho de Admi-
nistração pela Assembleia Geral importará a destituição dos demais membros, procedendo-se a nova eleição. Nos 
demais casos de vacância, a primeira Assembleia Geral procederá à nova eleição de todo o Conselho de Administra-
ção, salvo se houver suplente, nos termos do Artigo 141, parágrafo 3º da Lei nº 6.404/76. Artigo 19º. Caso a Compa-
nhia venha a estar sob controle de acionista ou grupo controlador, conforme definido no Artigo 116 da Lei nº 6.404/76, 
acionistas minoritários detentores de ações ordinárias poderão, na forma prevista no parágrafo 4º do Artigo 141 da Lei 
nº 6.404/76, requerer que a eleição de um membro do Conselho de Administração seja feita em separado, não sendo 
aplicáveis a tal eleição as regras previstas no Artigo 17º acima. Artigo 20º. É facultado a qualquer conselheiro efetuar, 
por escrito, indicação específica de outro membro do Conselho de Administração ou de suplentes para substituí-lo em 
suas ausências ou impedimentos temporários, cabendo ao substituto, além do próprio voto, o voto do substituído. § 1º. 
No caso de vacância do cargo de conselheiro, os substitutos serão nomeados pelos conselheiros remanescentes, 
podendo inclusive ser um dos suplentes, e completarão o mandato dos conselheiros substituídos. Caso o Conselho 
de Administração opte por um suplente como substituto do membro efetivo, a ordem de prioridade prevista no § 3º 
abaixo deverá ser observada. Ocorrendo vacância da maioria dos cargos, será convocada Assembleia Geral para 
proceder a nova eleição. § 2º. Em caso de vacância do cargo de Presidente ou de Vice-Presidente do Conselho de 
Administração, o novo Presidente será indicado pelo Conselho de Administração dentre seus membros, em reunião 
especialmente convocada para este fim. § 3º. Caberá à Assembleia Geral que eleger os membros suplentes do Con-
selho de Administração indicar a ordem de prioridade entre os suplentes para substituição dos membros efetivos do 
Conselho de Administração em suas ausências e impedimentos. § 4º. Um membro suplente do Conselho de Adminis-
tração apenas poderá participar e votar nas reuniões do Conselho de Administração nas situações de ausência ou 
impedimento do membro efetivo do Conselho de Administração, observado o disposto no § 3º acima. Artigo 21º. O 
Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, 01 (uma) vez a cada 03 (três) meses e, extraordinariamente, 
sempre que convocado por seu Presidente, pelo Vice-Presidente ou por quaisquer 02 (dois) de seus membros em 
conjunto, mediante convocação escrita – através de carta, correio eletrônico ou outro meio de comunicação com com-
provante de recebimento – contendo, além do local data e hora da reunião, a ordem do dia. As convocações deverão, 
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sempre que possível, encaminhar as propostas ou documentos a serem discutidos ou apreciados. § 1º. As reuniões 
do Conselho de Administração serão convocadas com, no mínimo, 8 (oito) dias de antecedência, sendo certo que, em 
casos de manifesta urgência, a convocação poderá ser, excepcionalmente, feita com antecedência de 2 (dois) dias, 
observadas as demais formalidades. A presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração dispensa-
rá qualquer formalidade de convocação. § 2º. As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com a 
presença da maioria de seus membros em exercício. Considera-se presente à reunião o conselheiro que estiver, na 
ocasião, (i) representado por seu substituto indicado na forma do Artigo 20º acima, (ii) participando da reunião por 
conferência telefônica, vídeo conferência ou qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação do con-
selheiro e a comunicação simultânea com as demais pessoas presentes à reunião, sendo permitido ao conselheiro 
assinar a respectiva ata da Reunião do Conselho de Administração de forma eletrônica, ou (iii) que tiver enviado seu 
voto por escrito, ficando o presidente da reunião investido dos poderes para assinar a respectiva ata da Reunião do 
Conselho de Administração em nome do conselheiro que não esteja presente fisicamente. § 3º. As deliberações do 
Conselho de Administração serão tomadas mediante o voto favorável da maioria dos membros presentes. O presiden-
te de qualquer reunião do Conselho de Administração não deverá levar em consideração e não computará o voto 
proferido com infração aos termos de qualquer acordo de acionistas que possa estar devidamente arquivado na sede 
da Companhia, conforme disposto no Artigo 118 da Lei nº 6.404/76. § 4º. Todas as deliberações do Conselho de Ad-
ministração constarão de atas lavradas no respectivo livro de atas de reuniões do Conselho de Administração e assi-
nadas pelos membros do Conselho de Administração que estiverem presentes, observado o disposto nos itens (ii) e 
(iii) do § 2º acima. § 5º. Nenhum membro do Conselho de Administração poderá participar de deliberações e discus-
sões do Conselho de Administração ou de quaisquer órgãos da administração da Companhia ou das sociedades por 
ela controladas, exercer o voto ou, de qualquer forma, intervir nos assuntos em que esteja, direta ou indiretamente, em 
situação de interesse conflitante com os interesses da Companhia ou de suas controladas, nos termos da lei. Artigo 
22º. Sem prejuízo das demais atribuições previstas em lei e neste Estatuto Social, compete ao Conselho de Adminis-
tração: (i) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia e de suas controladas, incluindo a aprovação e altera-
ção do orçamento anual e o plano de negócios da Companhia e de suas controladas, bem como quaisquer eventuais 
alterações dos mesmos (sendo certo que, enquanto não for aprovado o orçamento ou plano referente a um determi-
nado exercício social, o orçamento ou plano do exercício anterior será utilizado provisoriamente) e a determinação das 
metas e estratégias de negócios para o período subsequente, zelando por sua boa execução; (ii) eleger, destituir, 
definir a remuneração e as atribuições dos membros da Diretoria da Companhia, observados os limites estabelecidos 
pela Assembleia Geral; (iii) fiscalizar a gestão dos Diretores da Companhia, examinar, a qualquer tempo, os livros e 
papéis da Companhia e solicitar informações sobre quaisquer atos celebrados, ou em via de celebração, pela Compa-
nhia; (iv) propor e administrar planos de opção de compra de ações ou outras formas de remuneração baseada em 
ações para administradores, empregados, prestadores de serviços, assim como administradores e outros empregados 
de outras sociedades que sejam controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia; (v) aprovar previamente a 
implementação ou a alteração, bem como a administração de plano de incentivo de remuneração de longo-prazo aos 
empregados da Companhia e/ou de sociedades controladas direta ou indiretamente pela Companhia; (vi) nomear e 
destituir os auditores independentes da Companhia, quando for o caso; (vii) manifestar-se sobre o Relatório da Admi-
nistração e as contas da Diretoria; (viii) submeter à Assembleia Geral a proposta de destinação a ser dada ao lucro 
líquido da Companhia de cada exercício social; (ix) autorizar a Diretoria a adquirir, alienar e constituir ônus reais ou 
gravames de qualquer natureza sobre os bens do ativo permanente, prestar garantias em geral, celebrar contratos de 
qualquer natureza, renunciar a direitos e transações de qualquer natureza da Companhia e de suas controladas, em 
valores que superem 10% (dez por cento) do patrimônio líquido da Companhia; (x) deliberar sobre a contratação de 
financiamentos e empréstimos, bem como sobre quaisquer operações que resultem em criação de endividamento 
para a Companhia em valor superior a 10% (dez por cento) do patrimônio líquido consolidado da Companhia, apurado 
no último Balanço Patrimonial da Companhia, por operação isolada ou em conjunto de operações dentro do mesmo 
exercício social, incluindo a emissão de quaisquer instrumentos de crédito para a captação de recursos, sejam notas 
promissórias comerciais, bonds, notes, commercial papers, ou outros de uso comum no mercado, bem como para fixar 
as suas condições de emissão e resgate, podendo, nos casos que definir, exigir a prévia autorização do Conselho de 
Administração como condição de validade do ato; (xi) deliberar sobre o aumento do capital da Companhia até o limite 
do capital autorizado, podendo, dentro de tal limite, autorizar a emissão de ações ou bônus de subscrição; (xii) delibe-
rar sobre a emissão de debêntures simples, nos termos do Artigo 59, § 1º, da Lei nº 6.404/76, bem como sobre a 
emissão de debêntures conversíveis em ações, estas últimas dentro do limite do capital autorizado, nos termos do 
Artigo 59, § 2º, da Lei nº 6.404/76; (xiii) decidir sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio aos 
acionistas, nos termos da legislação aplicável; (xiv) autorizar o levantamento de balanços semestrais ou em períodos 
menores e a distribuição de dividendos intermediários com base no lucro apurado em tais balanços, observadas as 
limitações e disposições estatutárias e legais; (xv) deliberar qualquer operação, transação, contrato ou acordo, de 
qualquer natureza, que envolva valor superior a 10% (dez por cento) do patrimônio líquido consolidado da Companhia, 
apurado no último Balanço Patrimonial da Companhia, por operação isolada ou em conjunto de operações dentro do 
mesmo exercício social; (xvi) autorizar a amortização, resgate ou recompra de ações da própria Companhia, bem 
como deliberar sobre o eventual cancelamento ou alienação das ações porventura em tesouraria; (xvii) deliberar so-
bre a distribuição aos administradores e/ou empregados de participação nos lucros da Companhia, observados os li-
mites e condições fixados pela Assembleia Geral; (xviii) deliberar sobre a celebração, modificação e/ou término de 
contratos, bem como realização de operações de qualquer natureza entre, de um lado, a Companhia ou qualquer de 
suas controladas – com exceção das subsidiárias integrais da Companhia – e, de outro lado, acionista controlador, 
sociedade coligada ou administrador da Companhia, ou respectivos cônjuges ou parentes até segundo grau e/ou 
empresas controladas, coligadas ou controladoras dos mesmos, que envolvam valores superiores a 1% (um por cen-
to) do patrimônio líquido da Companhia; (xix) indicar o Diretor ou Diretores que representarão a Companhia nas as-
sembleias gerais, reuniões de sócios ou alterações contratuais das sociedades controladas ou coligadas da Compa-
nhia; (xx) deliberar sobre a participação da Companhia em outras sociedades, como sócia ou acionista, mediante 
subscrição ou aquisição de ações ou quotas, bem como a sua participação em acordos de associação e/ou acordos 
de acionistas e sobre a constituição de sociedades, no Brasil ou no exterior, pela Companhia, ressalvado quando a Lei 
6.404/76 ou Estatuto Social da Companhia de outra forma dispuser; (xxi) constituir e instalar o comitê de auditoria da 
Companhia, observados os requisitos estabelecimentos na regulamentação aplicável; (xxii) constituir outros comitês 
técnicos ou consultivos, de caráter não deliberativo, nos termos e condições definidas pelo Conselho de Administra-
ção, eleger e destituir os seus membros e aprovar seus regimentos internos. Os comitês poderão atuar, entre outras, 
nas seguintes áreas: (i) estratégica e financeira, (ii) governança corporativa, conduta e ética, e (iii) remuneração de 
administradores e desenvolvimento executivo; (xxiii) exercer as demais atribuições conferidas em Assembleia Geral 
ou por este Estatuto; e (xxiv) resolver os casos omissos neste Estatuto e exercer outras atribuições que a lei ou este 
Estatuto não confiram a outro órgão da Companhia. Seção III - Diretoria: Artigo 23º. A Diretoria será composta de 2 
(dois) a 4 (quatro) membros, residentes no Brasil, acionistas ou não, eleitos pelo Conselho de Administração, por um 
prazo de mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Financeiro, um 
Diretor de Relações com Investidores e um Diretor sem designação específica, todos eleitos e destituíveis, a qualquer 
tempo, pelo Conselho de Administração. §1º. O cargo de Diretor de Relação com Investidores poderá ser cumulado 
com o de Diretor Presidente ou de Diretor Financeiro, nesta hipótese a Diretoria poderá ter até dois Diretores sem 
designação específica. Artigo 24º. A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses da Companhia assim o exigirem, 
em virtude de convocação do Diretor Presidente, e suas decisões serão tomadas por maioria simples de votos, obser-
vado o quorum de instalação de metade dos membros eleitos. Parágrafo Único. Todas as deliberações da Diretoria 
constarão de atas lavradas no respectivo livro de atas de reuniões da Diretoria e assinadas pelos Diretores que esti-
verem presentes, sendo permitido ao Diretor que participar da reunião remotamente assinar a respectiva ata de forma 
eletrônica. Artigo 25º. Compete aos Diretores gerir a Companhia e exercer as atribuições que a Assembleia Geral, o 
Conselho de Administração e este Estatuto Social lhe conferirem para a prática dos atos necessários ao funcionamen-
to regular da Companhia, incumbindo-lhes a administração e gestão dos negócios e atividades da Companhia, obser-
vados os limites fixados por este Estatuto Social, inclusive: (i) conduzir a política geral e de administração da Compa-
nhia, conforme determinado pelo Conselho de Administração; (ii) executar e coordenar o andamento das atividades 
normais da Companhia, incluindo o cumprimento das deliberações tomadas em Assembleias Gerais, em reuniões do 
Conselho de Administração e nas suas próprias reuniões; (iii) elaborar os planos de negócios e os orçamentos da 
Companhia, anuais e/ou plurianuais, e submetê-los ao Conselho de Administração; (iv) executar os planos de negó-
cios e os orçamentos da Companhia, aprovados pelo Conselho de Administração; (v) submeter ao Conselho de Admi-
nistração a proposta de destinação do lucro líquido de cada exercício social; (vi) determinar o levantamento de balan-
ços semestrais ou intermediários; (vii) elaborar o relatório e as demonstrações financeiras de cada exercício social; 
(viii) abrir, movimentar e encerrar contas bancárias; (ix) observadas as competências do Conselho de Administração 
e o disposto no Estatuto Social da Companhia, transigir, renunciar, desistir, fazer acordos, firmar compromissos, con-
trair obrigações, fazer aplicações de recursos, adquirir, hipotecar, empenhar ou de qualquer forma onerar bens móveis 
ou imóveis e conceder garantias assinando os respectivos termos e contratos; e (x) representar a Companhia, em 
juízo ou fora dele, ativa e passivamente, perante quaisquer repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou 
municipais, observado o disposto neste Estatuto Social. § 1º. Caberá ao Diretor Presidente convocar, de ofício, ou a 
pedido de 2 (dois) ou mais Diretores, e presidir, as reuniões da Diretoria. § 2º. A reunião da Diretoria instalar-se-á com 
a presença da maioria de seus membros e as deliberações serão tomadas por maioria de votos dos presentes. § 3º. 
Na ausência do Diretor Presidente, caberá ao Diretor indicado nos termos do Artigo 31º deste Estatuto, presidir a 
reunião de Diretoria, observado que o Diretor Presidente substituto não terá voto de qualidade. Artigo 26º. Compete 
ao Diretor Presidente: (i) dirigir, orientar e coordenar as atividades da Companhia; (ii) supervisionar as funções dos 
demais Diretores; (iii) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; (iv) reportar-se ao Conselho de Administração, 
prestando as informações relativas ao desenvolvimento da Companhia que venham a se fazer necessárias; (v) elabo-
rar e apresentar, anualmente, ao Conselho de Administração, o plano anual de negócios e o orçamento anual da 
Companhia; (vi) elaborar e acompanhar os planos de negócios, operacionais e de investimentos da Companhia e 
controladas/coligadas; e (vii) representar a Companhia em juízo, ativa ou passivamente. Artigo 27º. Compete ao Di-
retor Financeiro, dentre outras atribuições que lhe venham a ser compelidas pelo Conselho de Administração e nos 
termos das Políticas da Companhia: (i) planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades relativas às 
operações de natureza financeira da Companhia e controladas; (ii) propor alternativas de financiamento e aprovar 
condições financeiras dos negócios da Companhia e controladas; (iii) em conjunto com o Diretor Presidente, elaborar 
e apresentar, anualmente, ao Conselho de Administração o plano anual de negócios e o orçamento anual da Compa-
nhia; (iv) em conjunto com o Diretor Presidente, elaborar e acompanhar os planos de negócios, operacionais e de in-
vestimentos da Companhia e controladas/coligadas; (v) coordenar a elaboração, para apreciação do Conselho de 
Administração, das demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e suas controladas/coligadas, do relatório 
da administração e das contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como a 
proposta de aplicação dos lucros apurados no exercício anterior da Companhia e suas controladas e coligadas de 
forma consolidada; (vi) apresentar trimestralmente ao Conselho de Administração o balancete econômico-financeiro e 
patrimonial – ITR detalhado da Companhia consolidado com suas controladas e coligadas; (vii) administrar o caixa e 
as contas a pagar e a receber da Companhia e controladas; e (viii) dirigir as áreas contábil, de planejamento financei-
ro e fiscal/tributária da Companhia e controladas. Artigo 28º. Compete ao Diretor de Relações com Investidores, 
dentre outras atribuições que lhe venham a ser compelidas pelo Conselho de Administração e nos termos das Políticas 
da Companhia: (i) representar a Companhia perante os órgãos de controle e demais instituições que atuam no merca-
do de capitais (incluindo CVM, Banco Central do Brasil, B3, instituição escrituradora das ações de emissão da Com-
panhia); (ii) prestar informações ao público investidor, à CVM, ao Banco Central do Brasil, às Bolsas de Valores nas 
quais a Companhia venha a ter seus valores mobiliários negociados e demais órgãos relacionados às atividades de-
senvolvidas no mercado de capitais, conforme legislação aplicável, no Brasil e no exterior; e (iii) tomar providências 
para manter atualizado o registro de companhia aberta perante a CVM. Artigo 29º. Compete aos Diretores sem desig-
nação específica exercer as atividades que lhes forem indicadas pelo Conselho de Administração e praticar os atos de 
gestão autorizados por este Estatuto Social. Artigo 30º. Compete aos Diretores assistir e auxiliar o Diretor Presidente 
na administração dos negócios da Companhia e, sob a orientação e coordenação do Diretor Presidente, exercer as 
funções que lhes tenham sido atribuídas pelo Conselho de Administração. § 1º. Nas ausências e impedimentos tem-
porários do Diretor Presidente, este será substituído por qualquer Diretor por ele designado. § 2º. Nos casos de ausên-
cias e impedimentos temporários do Diretor Presidente e do Diretor por ele designado, a Presidência será exercida por 
outro Diretor designado pelo Diretor ausente ou impedido que estiver, na forma do caput deste Artigo, exercendo as 
funções do Diretor Presidente. § 3º. Os demais membros da Diretoria serão substituídos, nas suas ausências e impe-
dimentos temporários, por um outro Diretor indicado pela Diretoria. O Diretor que estiver substituindo outro Diretor 
ausente, além de seu próprio voto, expressará o voto do Diretor ausente. § 4º. Os Diretores poderão participar das 
reuniões do órgão através de conferência telefônica, vídeo conferência ou por qualquer outro meio de comunicação 
que permita que todos os Diretores possam ver e/ou ouvir uns aos outros. Nesse caso, os Diretores serão considera-
dos presentes à reunião, devendo ser lavrada ata e assinada por todos os presentes até a próxima reunião, sendo 
permitido ao Diretor que participar da reunião remotamente assinar a respectiva ata de forma eletrônica. Artigo 31º. 
Em caso de vacância do cargo de Diretor Presidente e até que o Conselho de Administração delibere a respeito da 
eleição para o cargo vago, as funções relativas ao cargo vago serão cumuladas por Diretor designado pela Diretoria. 
Artigo 32º. Com as exceções previstas neste Estatuto, qualquer ato ou negócio jurídico que implique responsabilidade 
ou obrigação da Companhia perante terceiros ou a exoneração destes perante ela, serão obrigatoriamente assinados: 
(i) por quaisquer 02 (dois) Diretores agindo em conjunto; (ii) por 01 (um) Diretor agindo em conjunto com um procura-

dor constituído na forma do § 2º abaixo; ou, ainda, (iii) por 02 (dois) procuradores, com poderes especiais, observado 
o disposto no § 1º abaixo. § 1º. A Companhia poderá, por quaisquer 02 (dois) de seus Diretores, constituir mandatá-
rios, especificando no instrumento a finalidade do mandato, os poderes conferidos e o prazo de validade, que não 
excederá 1 (um) ano, salvo quando a procuração for outorgada com poderes ad judicia, ou para a defesa de processos 
administrativos, caso em que sua vigência poderá ser por prazo indeterminado.§ 2º. Poderá ainda a Companhia ser 
individualmente representada por um único Diretor ou mandatário, constituído na forma prevista neste Estatuto, desde 
que haja autorização escrita do Diretor Presidente, ou que este seja um dos signatários da procuração a que se refere 
o § 1º acima. § 3º. A Companhia poderá ser representada por apenas um Diretor nos seguintes casos: a) prática de 
atos perante repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias, empresas públicas ou sociedades de 
economia mista e outras entidades de natureza similar; b) firma de correspondências que não criem obrigações para 
a Companhia e prática de atos de simples rotina administrativa; c) representação da Companhia em assembleias e 
reuniões de sócios de sociedades da qual participe, direta ou indiretamente; d) quando o ato a ser praticado impuser 
representação singular por disposição legal ou ordem de órgão competente; e f) representação da Companhia em 
juízo e/ou em processos administrativos, exceto para a prática de atos que importem em renúncia a direitos. Artigo 
33º. Sem prejuízo do disposto no Artigo 31º acima, em caso de vacância do cargo de qualquer Diretor, o Conselho de 
Administração elegerá o substituto que exercerá o cargo pelo tempo remanescente do mandato do substituído. Artigo 
34º. É expressamente vedada aos Diretores a prática, em nome da Companhia, de qualquer ato relativo a negócios 
ou operações estranhas ao objeto social. CAPÍTULO V - CONSELHO FISCAL: Artigo 35º. A Companhia terá um 
Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, composto por, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05 (cinco) 
membros e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, todos residentes no país, 
observados os requisitos e impedimentos previstos na Lei nº 6.404/76, com as atribuições, poderes e competências 
previstas em lei. § 1º. O Conselho Fiscal será instalado pela Assembleia Geral por solicitação de acionistas que aten-
dam aos requisitos legais para tanto, encerrando-se seu mandato na Assembleia Geral Ordinária que se seguir à sua 
instalação. § 2º. Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de 
posse no livro próprio, dentro dos 30 (trinta) dias que se seguirem à sua eleição, o qual deverá contemplar inclusive a 
sua sujeição à cláusula compromissória prevista no Artigo 49º do Estatuto Social. § 3º. A remuneração dos membros 
do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, devendo ainda a Companhia reembolsá-los pe-
las despesas de locomoção e estadia necessárias ao desempenho de suas funções. § 4º. Todas as deliberações do 
Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro de atas de reuniões do Conselho Fiscal e assinadas 
pelos membros de tal órgão que estiverem presentes. CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL E DESTINAÇÃO DE 
RESULTADOS: Artigo 36º. O exercício social tem início em 1º de janeiro e encerra-se em 31 de dezembro de cada 
ano. Ao término de cada exercício social e de cada trimestre civil, serão elaboradas, com base na escrituração mer-
cantil da Companhia, as demonstrações financeiras exigidas pela legislação vigente. Artigo 37º. Do lucro líquido do 
exercício, 5% (cinco por cento) serão destinados à reserva legal até que atingidos os limites legais. Do saldo: (a) 25% 
(vinte e cinco por cento), serão destinados ao pagamento de dividendo obrigatório; e (b) o lucro remanescente poderá 
ser (i) retido com base em orçamento de capital, nos termos do Artigo 196 da Lei nº 6.404/76; e/ou (ii) destinado à 
reserva estatutária denominada “Reserva de Investimentos”, que terá por fim assegurar a manutenção do nível de 
capitalização, a expansão das atividades sociais e/ou o reforço do capital de giro da Companhia, suas controladas e/
ou coligadas. O saldo das reservas de lucros, com as exceções legais, não excederá o valor do capital social. O saldo 
do lucro líquido ajustado, se houver, que não seja destinado na forma deste Artigo, será capitalizado ou distribuído aos 
acionistas como dividendo. Artigo 38º. Os dividendos atribuídos aos acionistas serão pagos nos prazos estabelecidos 
pela Assembleia Geral, respeitados os prazos máximos previstos em lei, e, se não reclamados dentro de 03 (três) anos 
contados da publicação do ato que autorizou sua distribuição, prescreverão em favor da Companhia. Artigo 39º. A 
Companhia poderá levantar balanços semestrais, trimestrais ou em períodos menores, caso o Conselho de Adminis-
tração opte por declarar dividendos à conta do lucro apurado em tais balanços, obedecidos os limites legais, bem 
como declarar dividendos intermediários à conta de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semes-
tral. Os dividendos assim declarados constituirão antecipação do dividendo obrigatório a que se refere o Artigo 37º, 
alínea “a”, deste Estatuto Social. Artigo 40º. A Companhia, mediante deliberação do Conselho de Administração, 
poderá creditar ou pagar aos acionistas juros sobre o capital próprio, nos termos da legislação aplicável. Parágrafo 
Único. Os juros sobre o capital próprio declarados em cada exercício social serão computados, por seu valor líquido, 
para satisfação do dividendo obrigatório do exercício social em que forem distribuídos e serão creditados como ante-
cipação do dividendo obrigatório. Artigo 41º. A Companhia poderá pagar participação nos lucros e/ou resultados a 
seus empregados e administradores, mediante deliberação do Conselho de Administração, nos montantes máximos 
fixados pela Assembleia Geral, observados os limites legais. CAPÍTULO VII - ALIENAÇÃO DE CONTROLE E PRO-
TEÇÃO DE DISPERSÃO DA BASE ACIONÁRIA: Seção I - Alienação de Controle: Artigo 42º. A alienação direta 
ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessi-
vas, deverá ser contratada sob a condição de que o adquirente do controle se obrigue a efetivar oferta pública de 
aquisição de ações tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas, obser-
vando as condições e os prazos previstos na legislação e regulamentação vigentes e no Regulamento do Novo Mer-
cado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante. Seção II - Proteção da Dispersão 
da Base Acionária: Artigo 43º. Caso qualquer acionista ou Grupo de Acionistas (“Acionista Adquirente”) adquira ou 
se torne titular, de forma direta ou indireta: (a) de participação igual ou superior a 25% do total de ações de emissão 
da Companhia; ou (b) de outros direitos de sócio, inclusive usufruto, quando adquiridos de forma onerosa, que lhe 
atribuam o direito de voto sobre ações de emissão da Companhia que representem mais de 25% do seu capital (“Par-
ticipação Relevante”), o Acionista Adquirente deverá, no prazo máximo de 30 dias a contar da data em que o Acionis-
ta Adquirente atingir a Participação Relevante, realizar ou solicitar o registro, conforme o caso, de uma oferta pública 
de aquisição da totalidade das ações de emissão da Companhia pertencentes aos demais acionistas, observando-se 
o disposto na Lei nº 6.404/1976, na regulamentação expedida pela CVM, pelas bolsas de valores nas quais os valores 
mobiliários de emissão da Companhia sejam admitidos à negociação, e as regras estabelecidas neste Estatuto. §1º - 
Para efeito do cálculo da Participação Relevante deverão ser consideradas as ações objeto de contratos de opção e 
de contratos derivativos com liquidação física ou financeira e excluídas as ações em tesouraria. Artigo 44º. O preço 
por ação de emissão da Companhia objeto da oferta pública (“Preço da Oferta”) deverá corresponder ao maior valor 
dentre (i) cotação unitária mais alta atingida pelas ações de emissão da Companhia durante o período de 12 (doze) 
meses que antecederem o atingimento de percentual igual ou superior à Participação Relevante, nos termos do Artigo 
43º acima; ou (ii) 120% (cento e vinte por cento) do preço unitário mais alto pago pelo Acionista Adquirente nos 6 (seis) 
meses que antecederem o atingimento de percentual igual ou superior à Participação Relevante, nos termos do Artigo 
43º acima, ajustado por eventos societários, tais como a distribuição de dividendos ou juros sobre o capital próprio, 
grupamentos, desdobramentos, bonificações, exceto aqueles relacionados a operações de reorganização societária. 
§ 1º. A oferta pública deverá observar obrigatoriamente os seguintes princípios e procedimentos, além de, no que 
couber, outros expressamente previstos no Artigo 4º da Instrução CVM nº 361/02 ou norma que venha a substituí-la: 
(a) ser dirigida indistintamente a todos os acionistas da Companhia; (b) ser efetivada em leilão a ser realizado na B3; 
e (c) ser realizada de maneira a assegurar tratamento equitativo aos destinatários, permitir-lhes a adequada informa-
ção quanto à Companhia e ao ofertante, e dotá-los dos elementos necessários à tomada de uma decisão refletida e 
independente quanto à aceitação da oferta pública. § 2º. O edital da oferta pública deverá incluir a obrigação do Acio-
nista Adquirente de adquirir, nos 30 (trinta) dias subsequentes à liquidação financeira da oferta, até a totalidade das 
ações de titularidade dos acionistas remanescentes que não tiverem aderido à oferta, pelo mesmo preço pago no lei-
lão, atualizado pela SELIC, ficando tal obrigação condicionada a que, com a liquidação da oferta, o Acionista Adqui-
rente tenha atingido participação acionária superior a 50% (cinquenta por cento) do capital social. § 3º. A exigência de 
oferta pública prevista no caput do Artigo 43º não excluirá a possibilidade de outro acionista da Companhia, ou, se for 
o caso, de a própria Companhia, formular outra oferta pública concorrente ou isolada, nos termos da regulamentação 
aplicável. § 4º. As obrigações constantes do Art. 254-A da Lei nº 6.404/76, e no Artigo 42º do Estatuto Social não ex-
cluem o cumprimento pelo Acionista Adquirente das obrigações constantes deste Artigo. § 5º. A exigência da oferta 
pública prevista no Artigo 43º não se aplica na hipótese de uma pessoa se tornar titular de ações de emissão da Com-
panhia em quantidade igual ou superior à Participação Relevante, em decorrência: (i) de aquisições feitas por ocasião 
da realização de oferta pública de aquisição de ações, em conformidade com o Regulamento do Novo Mercado ou 
legislação vigente, desde que tenha tido por objeto todas as ações de emissão da Companhia; (ii) de operação de 
fusão, incorporação ou incorporação de ações envolvendo a Companhia; ou (iii) de atingimento involuntário da Parti-
cipação Relevante, desde que o acionista ou Grupo de Acionistas que houver atingido a Participação Relevante invo-
luntariamente tome as seguintes providências: (a) envio de notificação à Companhia, em até 5 (cinco) dias contados 
da data em que houver se tornado titular de Participação Relevante, confirmando seu compromisso de alienar na B3 
ações de emissão da Companhia em quantidade suficiente para reduzir sua participação para percentual inferior a 
Participação Relevante; e (b) alienação na B3 de tantas ações quantas forem necessárias para fazer com que deixe 
de ser titular de Participação Relevante, em até 15 (quinze) dias úteis contados da data da notificação à Companhia. 
§ 6º Publicado qualquer edital de oferta pública para aquisição da totalidade das ações da Companhia, formulado nos 
termos deste Artigo, incluindo a determinação do Preço da Oferta, ou formulado nos termos da regulamentação vigen-
te, com liquidação em moeda corrente ou mediante permuta por valores mobiliários de emissão de companhia aberta, 
o Conselho de Administração deverá reunir-se, no prazo de 10 dias, a fim de apreciar os termos e condições da oferta 
formulada, obedecendo aos seguintes princípios: (a) o Conselho de Administração poderá contratar assessoria exter-
na especializada, com o objetivo de prestar assessoria na análise da conveniência e oportunidade da oferta, no inte-
resse geral dos acionistas e do segmento econômico em que atua a Companhia e da liquidez dos valores mobiliários 
ofertados, se for o caso; e (b) caberá ao Conselho de Administração manifestar-se a respeito da oferta; e (c) a oferta 
pública será imutável e irrevogável. § 7º. Para fins do cálculo do percentual da Participação Relevante, não serão 
computados, sem prejuízo do disposto no § 3º, os acréscimos involuntários de participação acionária resultantes de 
cancelamento de ações em tesouraria, resgate de ações ou de redução do capital social da Companhia com o cance-
lamento de ações. Artigo 45º. Uma vez liquidada a oferta pública prevista no Artigo 43º sem que o Acionista Adqui-
rente tenha atingido participação acionária superior a 50% (cinquenta por cento) do capital social, então: (i) o Acionis-
ta Adquirente somente poderá realizar novas aquisições de ações por meio de nova oferta, observados os termos do 
Artigo 43º e do Artigo 44º; e (ii) qualquer nova oferta pública que venha a ser lançada pelo Acionista Adquirente no 
prazo de 12 (doze) meses, a contar da liquidação da oferta anterior, deverá ter por preço mínimo o maior valor entre 
(i) o preço por ação da OPA anterior atualizado pela SELIC, acrescido de 10% (dez por cento) (ajustado por eventos 
societários, tais como a distribuição de dividendos ou juros sobre o capital próprio, grupamentos, desdobramentos, 
bonificações, exceto aqueles relacionados a operações de reorganização societária), ou (ii) o preço médio de negocia-
ção das ações de emissão da Companhia na B3, ponderado pelo volume, nos 6 (seis) meses anteriores, atualizado 
pela Taxa SELIC até a data em que for tornada pública a decisão de lançar a nova oferta, ajustado por eventos socie-
tários, tais como a distribuição de dividendos ou juros sobre o capital próprio, grupamentos, desdobramentos, bonifi-
cações, exceto aqueles relacionados a operações de reorganização societária. Seção III - Disposições Gerais: Arti-
go 46º. Na hipótese de o Acionista Adquirente não cumprir as obrigações impostas por este Capítulo, inclusive no que 
concerne ao atendimento dos prazos: (i) para a realização ou solicitação do registro da oferta pública; ou (ii) para 
atendimento das eventuais solicitações ou exigências da CVM, o Conselho de Administração da Companhia convo-
cará Assembleia Geral Extraordinária, na qual o Acionista Adquirente não poderá votar, para deliberar sobre a sus-
pensão do exercício dos direitos do Acionista Adquirente, conforme disposto no Artigo 120 da Lei nº 6.404/76. Artigo 
47º. As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as disposições estatutárias, nas hipóte-
ses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas neste Estatuto. Artigo 48º. É facultada a 
formulação de uma única oferta pública de aquisição, visando a mais de uma das finalidades previstas neste Capítu-
lo, no Regulamento do Novo Mercado, na Lei nº 6.404/1976 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 des-
tinatários da oferta e seja obtida a autorização da CVM, quando exigida pela legislação aplicável. CAPÍTULO VIII - 
ARBITRAGEM: Artigo 49º. A Companhia, seus acionistas, Administradores e os membros do Conselho Fiscal, 
efetivos e suplentes, se instalado, ficam obrigados a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitra-
gem do Mercado, na forma de seu regulamento, toda e qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relaciona-
da com ou oriunda da sua condição de emissor, acionista, administrador ou membro do Conselho Fiscal, conforme o 
caso, em especial, decorrentes das disposições contidas neste Estatuto, nas disposições das Leis nº 6.385/76 e nº 
6.404/76, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de 
Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, 
além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de 
Participação do Novo Mercado. CAPÍTULO IX - LIQUIDAÇÃO: Artigo 50º. A Companhia entrará em dissolução, li-
quidação e extinção nos casos previstos em lei, ou em virtude de deliberação da Assembleia Geral. §1º. O modo de 
liquidação será determinado em Assembleia Geral, que elegerá também o Conselho Fiscal que deverá funcionar no 
período de liquidação. § 2º. A Assembleia Geral nomeará o liquidante, fixará os seus honorários e estabelecerá as 
diretrizes para o seu funcionamento. CAPÍTULO X - DISPOSIÇÕES GERAIS: Artigo 51º. A Companhia observará 
os acordos de acionistas arquivados em sua sede, cabendo à administração abster-se de registrar transferências de 
ações contrárias às suas disposições e ao Presidente das Assembleias Gerais e das reuniões do Conselho de Admi-
nistração, abster-se de computar os votos lançados em infração a tais acordos, bem como tomar as demais providên-
cias dos §§ 8º e 9º do Artigo 118 da Lei nº 6.404/76. Artigo 52º. As disposições do Regulamento do Novo Mercado 
prevalecerão sobre as disposições estatutárias nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas 
públicas previstas neste Estatuto. 

Presidente da Anfavea dá recado ao presidente Bolsonaro
O presidente Jair Bol-

sonaro disse nesta 
semana que a Ford 

queria subsídios para não en-
cerrar a produção no país. 
O presidente da Associação 
Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores (An-
favea), Luiz Carlos Moraes, 
rebateu nesta quarta-feira o 

presidente ao afirmar que o 
setor não busca mais incen-
tivos fiscais e que a cobrança 
da entidade é para que o go-
verno melhore a competitivi-
dade do Brasil.

Na terça-feira (12), Bol-
sonaro disse, ao comentar a 
decisão da Ford de encerrar a 
produção de veículos no Bra-

sil, que faltou a empresa dizer 
a “verdade” sobre o motivo 
da saída e que a montadora 
norte-americana queria sub-
sídios do governo para con-
tinuar no país.

“Todas as propostas tra-
zidas pela Anfavea, pelos 
executivos de montadoras 
foram propostas concre-

tas buscando a redução do 
Custo Brasil”, disse Moraes, 
acrescentando que “nós não 
queremos incentivos, nós 
queremos competitividade.” 

Segundo dados do Ministé-
rios da Economia, os subsídios 
da União ao setor automotivo 
saltaram de R$ 1,8 bilhão, em 
2003, para R$ 6,7 bilhões, em 

2019, em valores atualizados 
pela inflação - uma alta de 
272,2%. Ou seja, mais que tri-
plicaram no período. Ao todo, 
nesses 17 anos, o governo fe-
deral concedeu R$ 62,6 bilhões 
em isenções fiscais.

Conforme o G1, o chama-
do Custo Brasil abarca uma 
série de entraves da economia 

brasileira, como uma elevada 
burocracia para se fazer ne-
gócios no país e com uma alta 
carga tributária. Em 2019, o 
Doing Business, levantamento 
do Banco Mundial, apontou 
que o Brasil ocupava a 124º co-
locação no ranking da entidade 
que mede a facilidade para fa-
zer negócios.



7Monitor Mercantil   l  Quinta-feira, 14 de janeiro de 2021 Seguros

Quali amplia venda nacional e amplia mais 
oportunidades aos corretores de seguros

A Quali, administra-
dora de planos de 
saúde coletivos, 

anunciou recentemente a 
ampliação da venda na-
cional para os corretores 
de seguros. Com o objeti-
vo de seguir valorizando o 
profissional de vendas, que 
contribui para o acesso da 
população à saúde privada, 
a Quali oferece aos corre-
tores dos quatro cantos do 
País cada vez mais opor-
tunidades de vender, com 
novos produtos, mais cus-
tomizados e acessíveis para 
a população de diferentes 
regiões brasileiras.

“Buscamos constante-
mente estreitar ainda mais 
nossa relação com o cor-
retor de seguros, que é es-

sencial para a Companhia. 
Com a ampliação da ven-
da nacional, ofereceremos 
a eles mais oportunidades, 
pois o corretor pode estar 
em Porto Alegre, utilizar o 
aplicativo e vender o pla-
no de saúde para alguém 
que está em Salvador, por 
exemplo”, afirma Alessan-
dro Courbassier, diretor 
Comercial Brasil – Adesão 
e PME da Quali.

Foco no corretor

A Quali tem desenvolvi-
do uma série de iniciativas 
para solidificar a parceria 
com os mais de 43 mil cor-
retores parceiros. Uma das 
ações foi a implantação da 
venda digital, sem a neces-

sidade de clientes e funcio-
nários saírem de casa e sem 
impactos no prazo para a 
conclusão da compra. Es-
sa modalidade de venda já 
corresponde a 100% dos 
planos que a Companhia 
comercializa.

Além disso, montou 
uma estrutura com supe-
rintendentes regionais pa-
ra otimizar a atuação em 
cada região, sem deixar de 
respeitar as características 
locais. Criou o Fundo So-
lidário TamoJunto de R$ 2 
milhões para amparar cor-
retores parceiros diagnos-
ticados com Covid-19.

Para este ano, a Quali 
anunciou algumas novi-
dades durante o TMJ Live 
Fest, maior evento online 

para os corretores de segu-
ros, realizado em dezembro. 
Entre os destaques, estão a 
expansão da parceria com 
o Grupo Notre Dame In-
termédica (GNDI) para 
todos os canais de ven-
da da Quali; o TamoJunto 
Corretor, novo programa 
de relacionamento com os 
corretores; e o lançamento 
da Qualiplay, primeira rádio 
digital com funcionamento 
24 horas por dia com foco 
no profissional de vendas; 
entre outras novidades. Pa-
ra ficar por dentro das no-
vidades e esclarecer eventu-
ais dúvidas, basta acessar o 
TamoJunto Corretor, portal 
da Quali dedicado aos cor-
retores de seguros: https://
tamojuntocorretor.com.br/ 

Ferramenta Studio contribui para  
que corretora atenda a resolução 382

Em meio aos debates so-
bre o cumprimento da Re-
solução 382, emitida em 04 
de março de 2020 pela Su-
sep, surgem várias pondera-
ções. Muitas das corretoras 
ainda não sabem como pro-
ceder e aquelas que desejam 
cumprir, ainda não tem um 
modelo ideal. A Startup 
Cliente Agente desenvolveu 
uma forma para ajudar os 
corretores de seguros.

O recurso gera o acesso 
a uma Landing Page (página 
de captura de dados), que 
permite explicar o seu posi-
cionamento e disponibilizar 

informações solicitadas pe-
lo cliente, evitando dúvidas, 
onde o mesmo terá dito que 
pediu e não teve a informa-
ção; e padroniza a forma 
como são solicitados os es-
clarecimentos necessários.

É possível usar este link 
em seu sítio eletrônico in-
cluindo site, e-mails, what-
sapp, redes sociais para que 
seus clientes saibam que as 
informações estão à sua dis-
posição. Durante o alcance, o 
cliente tem ciência do expos-
to e poderá solicitar a infor-
mação que será repassada pe-
la corretora, da forma como 

o corretor desejar. A Startup 
deixa o texto livre na Landing 
Page, o corretor pode redigir 
como melhor lhe convier an-
tes de publicar, mas a página 
carrega a logo e dados de 
contato da corretora, o que 
demonstra profissionalismo, 
disposição para cumprir as 
regras e transparência.

Para o CEO Cliente 
Agente, Kleber de Paula, 
é possível mensurar o re-
gistro sobre o retorno do 
segurado. “É também uma 
forma de ter métricas, um 
canal eletrônico para que 
os clientes registrem seu in-

teresse e a corretora tenha 
certeza de que respondeu a 
todos que tiveram interesse 
comprovadamente. Em um 
cenário onde inovar tem 
sido uma exigência para os 
corretores, poder cumprir 
com o disposto com inova-
ção e tecnologia é um alen-
to”, explicou.

O serviço adicional é 
gratuito para os clientes da 
plataforma. Para contratar 
esse serviços e muitos ofe-
recidos pela Startup Cliente 
Agente, é só acessar o www.
clienteagente.com.br/stu-
dio.

Importância do 
seguro residencial 
durante a pandemia

Ao proteger o patrimô-
nio sobre diversos riscos, 
o seguro residencial é um 
atenuante no qual auxilia 
na resolução dos contra-
tempos, de forma simples e 
precisa. Além de resguardar 
os segurados nas situações 
de danos a terceiros, ainda 
oferece serviços de assis-
tência 24 horas. A Vieira 
Corretora de Seguros orien-
ta os seus clientes a aderir a 
essa modalidade de seguro, 
devido ao momento delica-
do ocasionado pela pande-
mia, pois se torna uma pro-
teção financeira, já que os 
riscos cobertos pela apólice 
é possível contar com uma 
indenização e evitar futuros 
prejuízos.

Para o Gestor da Vieira 
Corretora de Seguros, Fer-
nando Vieira, o período que 
a sociedade está passando 
é delicado. O seguro resi-
dencial além de contar com 
coberturas para proteger o 
imóvel, possui alguns ser-
viços adicionais que podem 
amenizar o custo, numa 
eventualidade.

“Existem coberturas 
fundamentais ao adquirir 
uma apólice de seguro re-
sidencial, como nos casos 
da responsabilidade civil 
familiar, onde é possível 

obter a garantia contra da-
nos a terceiros, como da-
nos ao apartamento do vi-
zinho, em decorrência do 
vazamento de uma tubula-
ção. Durante a abordagem 
com o consumidor, é pre-
ciso prestar uma consul-
toria diferenciada no que 
diz respeito a se munir do 
maior número de infor-
mações possíveis, para que 
haja uma sinergia entre a 
corretora e a sua carteira 
de clientes. Com a pande-
mia, as pessoas passaram 
a ficar mais tempo em ca-
sa. No entanto, é muito 
importante aproveitar as 
oportunidades de negó-
cios e oferecer proteção a 
todo instante”, declarou.

Ao conduzir as nego-
ciações com os clientes, a 
corretora mantém a con-
sultoria de forma preci-
sa, tendo a premissa de 
especificar a importância 
de cada ramo de seguro 
na qual trabalha. O perí-
odo de quarentena onde 
parte da sociedade aderiu 
o regime em Home Offi-
ce, gerou uma demanda 
maior por novos negócios. 
A corretora em 2020 teve 
um aumento referente a 
30% na procura do seguro 
residencial.

Nova operadora prevê 
crescimento expressivo

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS S.A.
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677

EDITAL DE 2ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES 
DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DA 5ª SÉRIE DA 2ª 
EMISSÃO DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS 
S.A. A REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A., inscrita 
no CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81 e NIRE 33300303677 (“Emissora”), nos 
termos da cláusula 13.1 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 
5ª Série da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“Emissão” 
e “CRI”, respectivamente) da Emissora (“Termo de Securitização”), cuja 
cedente dos créditos imobiliários lastro é a Socicam Administração, Projetos 
e Representações Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 43.217.280/0001-
05 (“Cedente”), vem pela presente, convocar os titulares dos CRI para a 
Assembleia Geral de Titulares de CRI da 5ª Série da 2ª Emissão da Reit 
Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. (Assembleia Geral), a se 
realizar no dia 22/01/2021, às 14 horas. Conforme autorizado pela Comissão 
de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos do Ofício-Circular nº 06/2020/CVM/
SIN, o procedimento de votação se dará por meio de consulta formal (“Consulta 
Formal”). A Emissora convoca os titulares para a Assembleia Geral, com a 
seguinte Ordem do Dia: (i) Deliberar pela concessão de carência de amortização 
e juros dos CRI, por 12 (doze) meses, a contar da parcela de 20 de dezembro 
de 2020, de forma retroativa, sem que seja concedida carência no pagamento 
dos créditos imobiliários (“Carência”), com cash sweep mensal (amortizações 
extraordinárias dos CRI), limitadas, cada uma delas, ao valor que seria devido 
mensalmente à título de juros dos CRI, no fluxo de amortização original, sem 
pagamento de prêmio ou multa pela Cedente; (ii) Deliberar quanto ao aumento 
da taxa de juros dos CRI, de 9% a.a. para 10,5% a.a., sendo mantida a correção 
monetária atual dos CRI; (iii) Deliberar pela repactuação do prazo de vencimento 
final dos CRI, que será dilatado em 24 meses, com o vencimento final passando 
para 20/10/2026; (iv) Deliberar pela substituição da SLW Corretora de Valores e 
Câmbio Ltda, pela Planner Corretora de Valores S/A., como agente fiduciário e 
custodiante dos CRI; Procedimento de resposta à Consulta: A manifestação 
com relação às matérias da ordem do dia, deverá ser realizada por meio da 
assinatura e preenchimento do Anexo I. Tal manifestação deverá ser instruída 
com cópia: (i) da totalidade dos documentos que comprovem a representação 
do titular, incluindo mas não se limitando a, contratos e/ou estatutos sociais, 
regulamentos, atas e procurações; e (ii) o documento de identificação dos 
signatários, e encaminhada, até o dia 22/01/2021 aos cuidados do agente 
fiduciário e da Emissora por e-mail para fiduciário@slw.com.br e ri@reit.com.
br, respectivamente. As deliberações constantes da ordem do dia, para serem 
aprovadas, deverão obter votos de Titulares dos CRI representando a maioria 
simples dos CRI em circulação (“Quórum de Aprovação”). Uma vez aprovadas, 
as matérias da ordem do dia serão oponíveis a todos os Titulares dos CRI. A 
Emissora e o agente fiduciário, em qualquer caso, aprovando-se as matérias 
constantes da ordem do dia, estarão autorizados a tomar todas as providências 
necessárias para implementar as alterações necessárias, incluindo, mas não 
se  limitando, a aditamentos de contratos, recálculo do fluxo de amortização, 
instruções à B3 Bolsa Brasil Balcão (“B3”), podendo ainda solicitar que a B3 
altere o status dos CRI, de inadimplente para adimplente, caso seja necessário. 
A presente convocação da Assembleia Geral, será enviada, pelo agente 
fiduciário, via e-mail, a todos os titulares cujo cadastro esteja completo junto ao 
escriturador dos CRI, bem como aos seus respectivos custodiantes, após a sua 
publicação nos jornais de publicação dos atos da Emissora, conforme o previsto 
no Termo de Securitização. Qualquer informação acerca das matérias da ordem 
do dia deverá ser solicitada à Emissora ou ao agente fiduciário, nos e-mails ri@
reit.com.br e fiduciario@slw.com.br, respectivamente. A consolidação dos votos 
será publicada no site da CVM e da Emissora até o dia 25 de janeiro de 2021. 
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2021. Reit Securitizadora de Recebíveis 
Imobiliários s.A. Assembleia Geral de Titulares de CRI da 5ª série da 2ª 
emissão da Reit Securitizadora de Recebiveis Imobiliários S.A. de 22 de 
janeiro de 2021. Anexo I. Termo de Apuração de Votos. Com relação ao 
item (i) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte forma: SIM ( ) 
NÃO ( ); Com relação ao item (ii) da ordem do dia, manifesto meu voto da 
seguinte forma: SIM ( ) NÃO ( ); Com relação ao item (iii) da ordem do dia, 
manifesto meu voto da seguinte forma: SIM ( ) NÃO ( ); Com relação ao 
item (iv) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte forma: SIM ( ) 
NÃO ( );
Nome do Titular ou Representante por Extenso: 
Assinatura: 
*O Voto proferido por meio desta Consulta Formal, valerá tanto para a primeira 
convocação da AGT, quanto para uma eventual segunda convocação.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTA-
DO DO RIO DE JANEIRO torna público, para conhecimento dos
interessados, que, no dia 29 de Janeiro de 2021 às 10:00h Local:
Estrada dos Bandeirantes, 28.137 - Vargem Grande, Rio de Ja-
neiro/RJ, realizará o leilão REBDETRO-PCERJ05-21, na forma
online dos veículos apreendidos ou removidos a qualquer título,
classificados sucatas inservíveis e não reclamados por seus pro-
prietários, devidamente notificados, dentro do prazo de 60 (ses-
senta) dias a contar da data do recolhimento, conforme Portaria
DETRO/PRES n° 1537 de 04 de agosto de 2020, tendo como
leiloeiro o SR. ALEXANDRO LACERDA, inscrito na JUCERJA sob
o no 103. A cópia do edital poderá ser consultada através dos
sites www.detro.rj.gov.br / www.rebocarleiloes.com.br

BEMOBI MOBILE TECH S.A.
CNPJ/ME nº 09.042.817/0001-05 - NIRE 33.3.003352-85

Ata da Assembleia Geral Extraordinária  
realizada em 28 de dezembro de 2020

1. Data, Hora e Local: No dia 28 de dezembro de 2020, às 10:00h, os acio-
nistas da Bemobi Mobile Tech S.A. (“Companhia”) se reuniram na sede da 
Companhia, na Rua Visconde do Ouro Preto, 5, 10º andar, Botafogo, CEP 
22.250-180, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 2. Convocação: Con-
vocação dispensada em virtude da presença de acionistas representando a 
totalidade do capital social da Companhia, por videoconferência, conforme 
permitido pelo artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976 (a “Lei das S.A.”) e ve-
rificado pelas assinaturas que constam do Livro de Presença de Acionistas. 
3.  Presença: Compareceram à Assembleia Geral Extraordinária acionistas 
representando 100% do capital social com direito a voto, conforme assina-
turas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas. 4. Ordem 
do Dia: Deliberar sobre (i) aprovação do Plano de Prêmio de Longo Prazo 
e Plano de Prêmio de Superação, referenciados em ações da Companhia 
(“Plano”); e (ii) autorização para o Conselho de Administração e a Diretoria 
da Companhia para implementar o Plano. 5. Mesa: Presidente: Lars R. Boi-
lesen; Secretário: Atademes Branco Pereira. 6. Deliberações: As seguintes 
deliberações foram tomadas pela unanimidade dos acionistas presentes, 
sem quaisquer ressalvas ou reservas: 6.1. Preliminarmente, autorizar a la-
vratura da ata que se refere a esta Assembleia Geral Extraordinária na forma 
de sumário, conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei das S.A., bem como a 
publicação da ata desta Assembleia Geral Extraordinária com a omissão das 
assinaturas dos acionistas presentes, na forma do artigo 130, § 2º, da Lei das 
S.A. 6.2. Foi aprovado o Plano de Prêmio de Longo Prazo e Plano de Prêmio 
de Superação, referenciados em ações da Companhia, o qual rubricado pelo 
secretário da Assembleia fica arquivado na sede da Companhia e cuja divul-
gação deverá ocorrer conforme a regulamentação emanada da Comissão de 
Valores Mobiliários. 6.3. Autorizar os membros dos órgãos da administração 
da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação das 
deliberações tomadas e aprovadas nesta Assembleia Geral Extraordinária, 
cabendo ao Conselho de Administração a criação de programas e a indica-
ção de beneficiários do Plano. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser 
tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, a qual, depois de 
lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. 8. Assi-
naturas: Mesa: Lars R. Boilesen (presidente) e Atademes Branco Pereira 
(secretário). Acionistas Presentes: Bemobi Holding AS e Pedro Santos Ri-
pper. Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 28 de 
dezembro de 2020. Atademes Branco Pereira - Secretário. 

Lançada em meio a uma 
pandemia mundial e pou-
co antes do fim de 2020, a 
You Saúde, nova operadora 
de saúde criada pelo Grupo 
First, já conquistou o seu 
espaço na vida dos mineiros 
e os resultados comprovam 
isso.

Atualmente, o Grupo 
First comanda 10 empresas 
e concentra mais de 200 mil 
clientes em todo o território 
nacional. Alavancado pela 
You Saúde, o crescimento 
da holding em 2020 foi de 
30% - o que marca o início 
de uma forte atuação na 
área da saúde.

Para Rodrigo Felipe, pre-
sidente do Grupo First e 
idealizador da You Saúde, a 
boa aceitação em um perío-
do tão conturbado se deve 
à facilidade que um plano 
de saúde totalmente digital 
proporciona aos clientes. 
“É a alternativa ideal para 
quem está cada vez mais co-
nectado e menos disposto a 
enfrentar as longas filas e a 
burocracia das operadoras 
tradicionais”, avalia.

O balanço dos primeiros 
meses de atuação do plano 
de saúde inclui o cadastro 
da melhor rede credenciada 
de Belo Horizonte, o iní-
cio das vendas de produtos 
com uma antecipação de 
dois meses e a busca por 
novas praças para atuação. 
Para o empresário, este é 
o primeiro passo em prol 
da missão de proporcionar 
mais saúde e qualidade de 
vida a todos os brasileiros.

Tendo como base o re-
sultado expressivo em pou-
co tempo de atuação, o em-
presário por trás do Grupo 
First prevê um crescimento 
exponencial da operadora 
de planos de saúde no pró-
ximo ano. “Para 2021, espe-
ramos iniciar trabalhos em 
mais cinco cidades, além de 
figurar entre as 10 maiores 
operadoras do Brasil. Tudo 
isso faz parte dos planeja-
mentos de nossos próximos 
cinco anos para construir 
uma abrangência nacional”, 
aponta.

Para 2021, o principal 
projeto engatilhado é o 
“Side By Side”, um pro-
grama de vantagens e um 
canal de comunicação que 
tem como foco a aproxi-
mação entre médico, hos-
pital, prestador de serviço 
e parceiros. “Queremos 
ouvir e estar mais próxi-
mos de hospitais, clínicas 
e prestadores, para que as-
sim o beneficiário da You 
Saúde se sinta assistido 
por quem realmente en-
tende de saúde”, explica. 

O empresário ainda res-
salta que a forma como a 
sociedade vive nunca mais 
será a mesma após 2020. 
“Aprendemos que para 
crescer é preciso inovar, e 
esse desafio de inovar é o 
que nos move. Nunca foi 
tão importante falar de saú-
de como agora. Estamos vi-
vendo o melhor momento 
da história da humanidade 
para falar de investimento 
em saúde”, comenta.
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CENTRO TECNOLÓGICO SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS S.A.
(Companhia Fechada)

CNPJ/ME nº 15.363.867/0001-89 - NIRE 33.3.0030215-8
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 11 
DE DEZEMBRO DE 2020. 1. Data, Hora e Local: No dia 11 de dezembro de 
2020, às 11:00 horas, foi realizada a assembleia geral extraordinária do Cen-
tro Tecnológico Soluções Sustentáveis S.A. (“Companhia”) de forma digital, 
por meio de conferência eletrônica, em razão da pandemia de coronavírus, 
nos termos do artigo 121, parágrafo único, da Lei nº 6.404/76, conforme alte-
rado pela Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020 e regulamentado pela Instru-
ção Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020. 2. Convocação, Presen-
ça e Quorum: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do 
parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença, por 
conferência eletrônica, da única acionista da Companhia, a New Steel S.A. 
(“New Steel”), conforme assinatura lançada no Livro de Presença de Acionis-
tas, neste ato representada por seu procurador, Sr. Felipe de Araújo Bordalo, 
que cumpre orientação de voto proferida pelos Diretores Executivos da Vale 
S.A., controladora da referida acionista, Srs. Luciano Siani Pires e Marcello 
Magistrini Spinelli (Decisão de Diretores Executivos em Conjunto – DEC nº 
322/2020, de 09/11/2020). Verificado, portanto, quorum suficiente para a ins-
talação desta Assembleia Geral e para a deliberação das matérias constantes 
da Ordem do Dia. 3. Mesa: Sr. Ivan Montenegro de Menezes - Presidente; e 
Sr. Felipe de Araújo Bordalo – Secretário. 4. Ordem do Dia: Exame, discus-
são e, se for o caso, aprovação: 4.1. Do aumento do capital social da Compa-
nhia e consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; 
4.2. Da alteração das formas de representação da Companhia e consequente 
alteração do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia; e 4.3. Da alteração 
do montante dos dividendos obrigatórios anuais a serem distribuídos pela 
Companhia e consequente alteração do artigo 23 do Estatuto Social da Com-
panhia; e 4.3. Da reforma geral do Estatuto Social da Companhia, conside-
rando as matérias acima e outros ajustes formais para padronização do docu-
mento com o Estatuto Social da acionista New Steel. 5. Deliberações: A 
única acionista da Companhia aprovou, sem quaisquer objeções ou ressal-
vas, o seguinte: 5.1. A lavratura da presente ata sob a forma de sumário dos 
fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, 
ficando o Secretário autorizado a emitir tantas cópias quantas forem necessá-
rias para cumprir com as disposições legais em vigor; 5.2. O aumento do ca-
pital social da Companhia, no montante de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de 
reais), passando o referido capital social de R$ 44.752.567,03 (quarenta e 
quatro milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta e 
sete reais e três centavos) para R$ 54.752.567,03 (cinquenta e quatro mi-
lhões, setecentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais 
e três centavos), mediante a emissão de 30.787.255 (trinta milhões, setecen-
tos e oitenta e sete mil, duzentos e cinquenta e cinco) novas ações ordinárias, 
sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 0,324809730519983 cada, 
fixado com base no critério do valor do patrimônio líquido da ação, nos termos 
do inciso II do parágrafo 1º do artigo 170 da Lei 6.404/76, com base no balan-
ço patrimonial da Companhia datado de 31 de julho de 2020, a serem subs-
critas pela acionista New Steel e integralizadas mediante a conversão do 
adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC efetuado nos termos do 
Contrato de Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital celebrado entre a 
Companhia e a sua acionista New Steel em 21 de julho de 2020, totalizando 
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), e em conformidade ao Boletim de 
Subscrição, o qual foi lido na Assembleia Geral e passa a integrar a presente 
ata como seu Anexo I; e 5.3 Tendo em vista o disposto no item 5.2 supra, a 
consequente alteração do caput e do parágrafo 2º do artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia, bem como a exclusão do parágrafo 5º do referido arti-
go, passando o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia a vigorar com a 
seguinte redação: “ARTIGO 5º - O capital social é de R$ 54.752.567,03 (cin-
quenta e quatro milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e 
sessenta e sete reais e três centavos), totalmente subscrito e totalmente inte-
gralizado em moeda corrente nacional, dividido em 103.674.826 (cento e três 
milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, oitocentos e vinte e seis) ações 
ordinárias, todas com direito pleno de voto, sob a forma nominativa e sem 
valor nominal.” Parágrafo 1º - Cada ação ordinária dá direito a 1 (um) voto 
nas deliberações da assembleia geral. Parágrafo 2º - As ações da Compa-
nhia poderão ser escriturais, mantidas em conta de depósito em nome de 
seus titulares, junto à instituição financeira indicada pela Assembleia Geral, 
podendo ser cobrada dos acionistas a remuneração de que trata o parágrafo 
3º do Artigo 35 da Lei nº 6.404/76. Parágrafo 3º - Os aumentos de capital 
poderão ser deliberados com a exclusão do direito de preferência dos acionis-
tas à subscrição de novos valores mobiliários emitidos pela Companhia, nas 
hipóteses previstas no Artigo 172 da Lei nº 6404/76. Parágrafo 4º - É vedada 
a emissão de partes beneficiárias.” 5.4. A alteração das formas de represen-
tação da Companhia para incluir a possibilidade de que ela seja representa-
da, também, (i) pela assinatura de dois procuradores em conjunto ou (ii) por 
um único Diretor ou um único procurador nas Assembleias Gerais ou equiva-
lentes das sociedades, consórcios e outras entidades das quais a Companhia 
participe, ou, ainda, em atos decorrentes do exercício de poderes constantes 
de procuração “ad judicia” ou perante órgãos de qualquer esfera de governo, 
alfândega e concessionárias e serviço público para atos específicos nos 
quais não seja necessária ou permitida a presença do segundo representante 
legal; 5.5. Tendo em vista o disposto no item 5.4 supra, a consequente altera-
ção do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, bem como a inclusão de 
um parágrafo único do referido artigo, passando o artigo 10 do Estatuto Social 
da Companhia a vigorar com a seguinte redação: “ARTIGO 10 - Observada a 
necessidade de obtenção de aprovação prévia da Assembleia Geral nos ca-
sos previstos em lei e do presente Estatuto Social, a Companhia será repre-
sentada, tanto em juízo quanto fora dele, ativa ou passivamente, em quais-
quer atos ou negócios jurídicos, ou perante autoridades e órgãos públicos, 
sejam estes federais, estaduais ou municipais, bem como nos atos e opera-
ções de gestão ordinárias dos negócios sociais pela assinatura conjunta de (i) 
2 (dois) Diretores, (ii) de 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador, 
constituído na forma do Artigo 11, ou (iii) de 2 (dois) procuradores em conjun-
to, constituídos na forma do Artigo 11. Parágrafo Único - Pode, ainda, a 
Companhia ser representada por um único Diretor ou um único procurador 
nas Assembleias Gerais ou equivalentes das sociedades, consórcios e outras 
entidades das quais a Companhia participe, ou, ainda, em atos decorrentes 
do exercício de poderes constantes de procuração “ad judicia” ou perante 
órgãos de qualquer esfera de governo, alfândega e concessionárias e serviço 
público para atos específicos nos quais não seja necessária ou permitida a 
presença do segundo representante legal.” 5.6. A alteração do montante dos 
dividendos obrigatórios anuais a serem distribuídos pela Companhia de 25% 
(vinte e cinco por cento) do lucro líquido de cada exercício social para 10% 
(dez por cento) do lucro líquido de cada exercício social, ajustado nos termos 
do Artigo 202 da Lei 6.404/76; 5.7. Tendo em vista o disposto no item 5.6 
supra, a consequente alteração do artigo 23 do Estatuto Social da Compa-
nhia, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: “ARTIGO 23 - Do saldo 
restante, e observado o disposto no Parágrafo 1º abaixo, a Companhia distri-
buirá como dividendo obrigatório, em cada exercício social, 10% (dez por 
cento) do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do Artigo 202 da Lei 
6.404/76. Parágrafo 1º - A Companhia poderá pagar participação nos lucros 
e/ou resultados a seus empregados e administradores, mediante deliberação 
em Assembleia Geral, observados os limites legais. Parágrafo 2º - As de-
monstrações financeiras apresentarão a proposta da administração de desti-
nação do lucro líquido, no pressuposto de sua aprovação pela Assembleia 
Geral Ordinária.” 5.8. A reforma geral do Estatuto Social da Companhia para 
refletir as deliberações mencionadas nos itens 5.2 a 5.7 acima, e outros ajus-
tes formais para padronização do documento com o Estatuto Social da acio-
nista New Steel, que, consolidado, passa a vigorar na forma disposta no Ane-
xo II, sendo parte integrante da presente ata. 6. Encerramento: E nada mais 
havendo a tratar, o Presidente da Mesa declarou que a assembleia atendeu 
todos os requisitos para sua realização, em observância à Instrução Normati-
va nº 81, de 10 de junho de 2020. Em seguida, suspenderam-se os trabalhos 
pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, 
achada conforme e assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, RJ, 11 
de dezembro de 2020. Assinaturas: Mesa: Ivan Montenegro de Menezes - 
Presidente; Felipe de Araújo Bordalo - Secretário Acionista: NEW STEEL 
S.A. - p.p. Felipe de Araújo Bordalo. ANEXO II: ESTATUTO SOCIAL DO 
CENTRO TECNOLÓGICO SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS S.A.. CAPÍTULO 
I: Da Denominação, Sede, Objeto e Duração: ARTIGO 1º - A sociedade ope-
rará sob a denominação de CENTRO TECNOLÓGICO SOLUÇÕES SUS-
TENTÁVEIS S.A. (“Companhia”), uma subsidiária integral da New Steel 
S.A., sendo regida pelo disposto neste Estatuto Social e pelas disposições 
legais aplicáveis. ARTIGO 2º - A Companhia tem sua sede e foro na Cidade 
e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida João Cabral de Mello Neto, 850, 
Bloco 03/East Tower, salas 1405 e 1406, parte – CEO Offices – Barra da 
Tijuca, CEP: 22775-057, podendo, para melhor desempenho de suas ativi-
dades, manter sucursais, filiais, depósitos, agências, armazéns ou escritó-
rios de representação ou, qualquer outro tipo de estabelecimento no País ou 
no exterior, mediante deliberação da Diretoria. ARTIGO 3º - A Companhia 
tem por objeto social a execução de: (i) gerenciamento de laboratórios de 
análise química e/ou preparação de amostras; (ii) serviços de análises mine-
rais, químicas, geoquímicas, estudos e testes prévios, ensaios de laborató-
rios e demais atividades correlatas; (iii) serviços de apoio e/ou pesquisas 
geológicas; (iii) serviços de beneficiamento de minerais em geral; (iv) marke-
ting de quaisquer produtos e /ou substâncias de origem animal e de seus 
derivados incluindo-se em tais atividades toda aquela concernente a quais-
quer subprodutos, assim como o aproveitamento e reciclagem de materiais 
residuais de processos industriais ou de rejeitos de minas; (v)compra, venda, 
locação, representação e a importação de maquinarias, equipamentos, ma-
teriais, produtos, processos e patentes relacionadas com as atividades aci-
ma enumeradas; (vi) serviços de manutenção e montagem de equipamen-
tos; (vii) reciclagem de resíduos fotossensíveis utilizados em raio-x; (viii) in-
dustrialização de equipamentos vibratórios, equipamentos magnéticos e 
eletromagnéticos, transportadores de correias, peneiras vibratórias, concen-
tradores hidráulicos, Jigs concentradores, silos alimentadores vibratórios, 
sacadores rotativos, trommel, scruber, células e colunas de flotação; (ix) de-
senvolvimento de patentes minerárias, siderúrgicas e industriais em geral. 
ARTIGO 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. CAPÍTU-
LO II: Do Capital Social e das Ações: ARTIGO 5º - O capital social é de R$ 
54.752.567,03 (cinquenta e quatro milhões, setecentos e cinquenta e dois 
mil, quinhentos e sessenta e sete reais e três centavos), totalmente subscrito 
e totalmente integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 
103.674.826 (cento e três milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, oito-
centos e vinte e seis) ações ordinárias, todas com direito pleno de voto, sob 
a forma nominativa e sem valor nominal. Parágrafo 1º - Cada ação ordinária 
dá direito a 1 (um) voto nas deliberações da assembleia geral. Parágrafo 2º 
- As ações da Companhia poderão ser escriturais, mantidas em conta de 
depósito em nome de seus titulares, junto à instituição financeira indicada 
pela Assembleia Geral, podendo ser cobrada dos acionistas a remuneração 
de que trata o parágrafo 3º do Artigo 35 da Lei nº 6.404/76. Parágrafo 3º - Os 
aumentos de capital poderão ser deliberados com a exclusão do direito de 
preferência dos acionistas à subscrição de novos valores mobiliários emiti-
dos pela Companhia, nas hipóteses previstas no Artigo 172 da Lei nº 
6404/76. Parágrafo 4º - É vedada a emissão de partes beneficiárias. CAPÍ-
TULO III: Da Administração: ARTIGO 6º - A Companhia será administrada 
por uma Diretoria, observadas as disposições legais, este Estatuto Social e 
as deliberações da Assembleia Geral. ARTIGO 7º - A Diretoria será compos-
ta por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) Diretores, eleitos pela 

Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, dos quais neces-
sariamente 1 (um) será designado Diretor Presidente. Parágrafo 1º - O pra-
zo de mandato unificado da Diretoria será até a segunda Assembleia Geral 
Ordinária que se realizar após a sua eleição, permitida a reeleição. Parágra-
fo 2º - Os Diretores, findo o prazo de gestão, permanecerão no exercício dos 
respectivos cargos, até a eleição e posse dos novos Diretores. Parágrafo 3º 
- A investidura dos membros da Diretoria se dará mediante assinatura dos 
respectivos termos de posse nos livros de Atas de Reuniões da Diretoria, 
permanecendo sujeitos aos requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e 
responsabilidade previstos nos Artigos 145 a 158 da Lei nº 6.404/76. Pará-
grafo 4º - No caso de vaga em decorrência de renúncia, falecimento ou inca-
pacidade permanente de qualquer membro da Diretoria ou de sua recusa em 
cumprir suas respectivas obrigações, a Assembleia Geral deverá se reunir, 
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, para eleger o Diretor substituto, que 
completará o mandato do Diretor substituído. Parágrafo 5º - Em caso de 
impedimento temporário ou ausência do Diretor-Presidente, este será subs-
tituído por outro Diretor por ele indicado. ARTIGO 8º - Compete à Diretoria a 
administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos 
os atos necessários ou convenientes a essa administração, ressalvados 
aqueles que por lei ou pelo presente Estatuto sejam atribuídos à Assembleia 
Geral. ARTIGO 9º - Além das atribuições conferidas por Lei, compete à Dire-
toria, como órgão colegiado: (i) cumprir e fazer cumprir as deliberações da 
Assembleia Geral; (ii) elaborar, anualmente, o relatório de administração, o 
demonstrativo econômico-financeiro do exercício, bem como balancetes; (iii) 
Submeter à Assembleia Geral o orçamento geral e os especiais da Compa-
nhia, inclusive os reajustes conjunturais, no decurso dos exercícios anual e 
plurianual a que os membros se referirem; e (iv) estabelecer as políticas ad-
ministrativas da Companhia e buscar o cumprimento por todas as pessoas 
relacionadas à Companhia de seus regimentos internos. ARTIGO 10 - Ob-
servada a necessidade de obtenção de aprovação prévia da Assembleia 
Geral nos casos previstos em lei e do presente Estatuto Social, a Companhia 
será representada, tanto em juízo quanto fora dele, ativa ou passivamente, 
em quaisquer atos ou negócios jurídicos, ou perante autoridades e órgãos 
públicos, sejam estes federais, estaduais ou municipais, bem como nos atos 
e operações de gestão ordinárias dos negócios sociais pela assinatura con-
junta de (i) 2 (dois) Diretores, (ii) de 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) 
procurador, constituído na forma do Artigo 11, ou (iii) de 2 (dois) procurado-
res em conjunto, constituídos na forma do Artigo 11. Parágrafo Único – 
Pode, ainda, a Companhia ser representada por um único Diretor ou um 
único procurador nas Assembleias Gerais ou equivalentes das sociedades, 
consórcios e outras entidades das quais a Companhia participe, ou, ainda, 
em atos decorrentes do exercício de poderes constantes de procuração “ad 
judicia” ou perante órgãos de qualquer esfera de governo, alfândega e con-
cessionárias e serviço público para atos específicos nos quais não seja ne-
cessária ou permitida a presença do segundo representante legal. ARTIGO 
11 - As procurações outorgadas em nome da Companhia deverão ser sem-
pre assinadas por 2 (dois) Diretores. Os mandatos deverão definir, de modo 
preciso e completo, os poderes específicos outorgados. Parágrafo Único - 
Os mandatos “ad negotia” serão outorgados, sempre, por prazo determina-
do, com validade até 31 de dezembro do ano em que forem outorgados, caso 
outorgados no primeiro semestre, ou até 31 de dezembro do ano seguinte, 
caso outorgados no segundo semestre. ARTIGO 12 - A remuneração dos 
Diretores será fixada global e anualmente pela Assembleia Geral. ARTIGO 
13 - A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos uma vez a cada ano, 
e sempre que assim exigirem os interesses sociais da Companhia, sendo as 
reuniões presididas pelo Diretor Presidente. Parágrafo 1º - As reuniões se-
rão sempre convocadas por qualquer Diretor, com antecedência mínima de 
02 (dois) dias úteis, especificando a data, hora, local e as matérias a serem 
discutidas na reunião. Para que possam ser instaladas e validamente delibe-
rar, será necessária a presença da maioria dos Diretores. Parágrafo 2º - In-
dependentemente de convocação, serão consideradas válidas as reuniões 
da Diretoria em que estiverem presentes todos os Diretores. Parágrafo 3º - 
As deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas no livro próprio e 
serão tomadas por maioria de votos. CAPÍTULO IV: Do Conselho Fiscal: 
ARTIGO 14 - A Companhia terá um Conselho Fiscal, composto de 3 (três) 
membros efetivos, o qual funcionará em caráter não permanente. Parágrafo 
1º - Os membros do Conselho Fiscal, pessoas naturais, residentes no país, 
legalmente qualificados, serão eleitos pela Assembleia Geral que deliberar a 
instalação do órgão, com mandato até a primeira Assembleia Geral Ordinária 
que se realizar após a eleição. Parágrafo 2º - Os membros do Conselho 
Fiscal somente farão jus a remuneração que lhe for fixada pela Assembleia 
Geral, durante o período em que o órgão funcionar e estiverem no efetivo 
exercício das funções. Parágrafo 3º - O Conselho Fiscal, quando instalado, 
terá as atribuições previstas em lei, sendo indelegáveis as funções de seus 
membros. CAPÍTULO V: Das Assembleias Gerais: ARTIGO 15 – A Assem-
bleia Geral dos acionistas, nos termos da lei, reunir-se-á: a) Ordinariamente 
nos quatro primeiros meses, depois de findo o exercício social para: I - tomar 
as contas dos administradores, discutir e votar as demonstrações financei-
ras; II - eleger a Diretoria nas épocas próprias e o Conselho Fiscal, quando 
for o caso; III - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, se 
houver, e a distribuição de dividendos, quando for o caso; e IV - fixar a remu-
neração dos administradores. b) Extraordinariamente para: I - deliberar so-
bre a cessão, transferência ou negociação por qualquer meio, a qualquer 
terceiro, de qualquer marca, patente e/ou know-how da Companhia, e sem-
pre que, mediante convocação legal, os interesses sociais aconselharem ou 
exigirem a manifestação dos acionistas; II - aprovar a escolha, demissão ou 
substituição dos auditores independentes da Companhia; III - aprovar a cele-
bração de acordo em qualquer ação judicial, pela Companhia, acima de R$ 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); IV - aprovar a aquisição e/ou alienação 
e/ou transferência de ativos financeiros cujo valor, individual ou agregado, 
durante um período de 12 (doze) meses, exceda R$ 500.000,00 (quinhentos 
mil reais), desde que (a) não estejam previstos no Orçamento Anual, (b) es-
teja em condições mais onerosas para a Companhia do que as previstas no 
Orçamento Anual, ou (c) não respeite a política de riscos e aplicações apro-
vada pela Assembleia Geral; V - aprovar o Plano de Negócios e Orçamento 
Anual da Companhia; VI - aprovar a constituição de outras sociedades, aqui-
sição e alienação de participação em outras sociedades, subscrição de títu-
los conversíveis em ações ou cotas, exercícios ou renúncia de direitos de 
subscrição de ações ou debêntures conversíveis em ações, e/ou de realiza-
ção de investimento não circulante de modo geral pela Companhia que ultra-
passe o previsto no Orçamento Anual; VII - deliberar sobre a venda, aquisi-
ção, locação, arrendamento ou oneração, total ou parcial, de qualquer bem 
do ativo da Companhia cujo valor supere R$ 500.000,00 (quinhentos mil 
reais), em uma operação, ou em conjunto de operações relacionadas ao 
mesmo objeto, e desde que (a) não estejam previstos no Orçamento Anual 
e/ou (b) esteja em condições mais onerosas para a Companhia do que as 
previstas no Orçamento Anual; VIII - aprovar o levantamento de recursos 
pela Companhia, mediante contratos de empréstimo, de financiamento ou, a 
contratação de financiamento, empréstimo ou endividamento a qualquer ou-
tro título, ou ainda a emissão, resgate ou recompra de quaisquer títulos de 
crédito; IX - aprovar a concessão de crédito, avais, fianças ou outras garan-
tias em relação a obrigações de terceiros; X - aprovar a renúncia de direitos 
pela Companhia; XI - eleger e destituir os membros da Diretoria da Compa-
nhia e fixar-lhes as atribuições e remuneração, observado o que a esse res-
peito dispõe o Estatuto Social da Companhia; XII - aprovar a recompra, res-
gate ou amortização de ações, bem como a posterior alienação de ações da 
Companhia porventura em tesouraria; e XIII - deliberar sobre o ingresso da 
Companhia no quadro societário de qualquer sociedade, associação, entida-
de ou outra pessoa jurídica, bem como aprovar a participação da Companhia 
em consórcios, joint ventures, grupo de sociedades, conforme definido pelos 
artigos 265 a 277, da Lei nº 6.404/76, e semelhantes, e em acordos de acio-
nistas. ARTIGO 16 - A Assembleia Geral será instalada de acordo com os 
preceitos da Lei nº 6.404/76 e será presidida pelo Diretor Presidente ou pelo 
representante do acionista escolhido por maioria de votos dos presentes. Ao 
Presidente da Assembleia Geral caberá a escolha de um secretário. 
ARTIGO 17 – Salvo se maior quorum for exigido em lei, qualquer matéria 
submetida à deliberação da Assembleia Geral somente será aprovada me-
diante a aprovação de acionistas titulares de ações representativas de maio-
ria dos presentes. ARTIGO 18 - Os anúncios de convocação, publicados na 
forma e nos termos da lei, conterão, além do local, data e hora da Assem-
bleia, a ordem do dia explicitada e, no caso de reforma do estatuto social da 
Companhia, a indicação da matéria. Parágrafo Único - A convocação da 
Assembleia Geral será feita pelo Diretor Presidente da Companhia, observa-
do o prazo de 8 (oito) dias para 1ª convocação e de 5 (cinco) dias para 2ª 
convocação. CAPÍTULO VI: Do Exercício Social e Da Distribuição de Lucros: 
ARTIGO 19 – O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 
de dezembro. ARTIGO 20 - Ao final de cada exercício social a Diretoria fará 
elaborar o Balanço Patrimonial e as demais demonstrações financeiras exi-
gidas em lei. ARTIGO 21 - Do resultado do exercício, serão deduzidos, antes 
de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o im-
posto de renda. ARTIGO 22 – Ao fim de cada exercício social, a Diretoria 
apresentará à Assembleia Geral, para aprovação, proposta sobre a destina-
ção total do lucro líquido do exercício, observado que necessariamente 5% 
(cinco por cento) do lucro líquido do exercício será destinado à constituição 
de Reserva Legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital 
social. A constituição da Reserva Legal poderá ser dispensada no exercício 
em que seu saldo, acrescido do montante das Reservas de Capital, exceder 
a 30% (trinta por cento) do capital social. ARTIGO 23 – Do saldo restante, e 
observado o disposto no Parágrafo 1º abaixo, a Companhia distribuirá como 
dividendo obrigatório, em cada exercício social, 10% (dez por cento) do lucro 
líquido do exercício, ajustado nos termos do Artigo 202 da Lei 6.404/76. 
Parágrafo 1º - A Companhia poderá pagar participação nos lucros e/ou re-
sultados a seus empregados e administradores, mediante deliberação em 
Assembleia Geral, observados os limites legais. Parágrafo 2º - As demons-
trações financeiras apresentarão a proposta da administração de destinação 
do lucro líquido, no pressuposto de sua aprovação pela Assembleia Geral 
Ordinária. ARTIGO 24 - A Companhia, por deliberação da Diretoria, poderá 
levantar balanço semestral e declarar dividendos à conta de lucro apurado 
nesses balanços. A Diretoria poderá declarar dividendos intermediários, à 
conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último 
balanço anual ou semestral. CAPÍTULO VII: Da Liquidação, Dissolução e Ex-
tinção: ARTIGO 25 - A Companhia entrará em dissolução nos casos previstos 
em Lei. Parágrafo Único – A Assembleia Geral nomeará o liquidante e deter-
minará o modo de liquidação e elegerá o Conselho Fiscal. CAPÍTULO VIII: 
Disposições Gerais: ARTIGO 26 – A Companhia, a qualquer tempo, tendo em 
vista o aperfeiçoamento de seus serviços e a adaptação às novas técnicas de 
administração, poderá adotar processos mecânicos de emissão e de autenti-
cação de documentos de efeitos mercantis, obedecendo a padrões e siste-
mas consagradas em usos e praxes em vigor. ARTIGO 27 – Toda e qualquer 
disputa ou controvérsia que possa vir a surgir entre a Companhia, seus acio-
nistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, relacionada ou oriun-
da, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e 
seus efeitos, das disposições contidas na Lei nº 6.404/76 e neste estatuto 
social deverão ser solucionadas, por meio de arbitragem, submetidas ao Cen-
tro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, de 
acordo com o seu regulamento em vigor na data do pedido de instauração da 
arbitragem. Mesa: Ivan Montenegro de Menezes - Presidente; Felipe de 
Araújo Bordalo - Secretário. Jucerja em 07/01/21 sob o nº 3994964. Bernar-
do F. S. Berwanger - Secretário Geral.

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE  
ACIONISTAS DA COMPANHIA DE 30 DE SETEMBRO DE 2020

DIA, HORA E LOCAL: Em 30 de setembro de 2020, às 15 horas, na 
sede da Companhia, na Rua São José, n° 90, Grupo 2.001, 20º andar, 
Centro, Rio de Janeiro, RJ. PRESENÇAS: Acionistas representando 
100% (cem porcento) das ações em circulação da Companhia, conforme 
assinaturas infra. CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado, na 
forma do Art. 124 da Lei nº 6.404/76, no Diário Oficial do Estado do Rio 
de Janeiro nas edições de 15, 16 e 17 de setembro de 2020 e no jor-
nal Monitor Mercantil, nas edições de 14, 15 e 16 de setembro de 2020. 
MESA: Sr. Cesar Avidos Juruena Pereira – Presidente e Sra. Nanci Tu-
ribio Guimarães - Secretária. ORDEM DO DIA: (i) Deliberar sobre a pro-
posta da Companhia de alteração do Estatuto Social da Companhia para 
adaptação ao Código Brasileiro de Governança Corporativa e moderniza-
ção em relação às novas legislações vigentes, conforme minuta anexa à 
presente Ata, e (ii) eleição, em substituição, do membro do conselho de 
administração. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente 
verificou a presença de acionistas representando 100% (cem porcento) 
de ações em circulação, e declarou instalada a presente Assembleia Ge-
ral. Procedida a leitura da Ordem do Dia, o Sr. presidente notificou aos 
acionistas presentes a aprovação da nova versão do Estatuto Social pe-
los debenturistas da 1ª emissão pública de debêntures conversíveis em 
ações da Companhia, reunidos em assembleia, às 11 horas desta data. O 
Sr. Presidente elucidou, ainda, que, apesar da aprovação do Regimento 
Interno da empresa ser de competência dos acionistas, o Estatuto Social 
em vigor (§2º do artigo 36º) e a cláusula 6.5 (a) da Escritura de 1ª Emissão 
Pública de Debêntures determinam que depende de prévia e expressa 
autorização dos debenturistas quaisquer alterações propostas nos artigos 
2º, 3º, 4º, 5º, 19º, 20º,  23º e 36º, e, na nova versão do Estatuto Social, 
os artigos 5º, 20º e 36º são alterados, fazendo-se, portanto, imperativa a 
aprovação prévia dos debenturistas. Após os devidos esclarecimentos foi 
lida e apresentada a proposta de alteração do Estatuto Social da Compa-
nhia para adaptação ao Código Brasileiro de Governança Corporativa e 
outras questões para sua modernização em relação às novas legislações 
vigentes. Posteriormente aos debates, os acionistas presentes aprova-
ram, por unanimidade de votos, o novo Estatuto Social, conforme minu-
ta anexa à presente Ata, e prosseguiram para o item (ii) da Ordem do 
Dia. O Sr Presidente apresentou, aos acionistas presentes, a Carta da 
ACEPREV – ACESITA PREVIDÊNCIA PRIVADA (“ACEPREV”), integran-
te do Bloco de Controle da sociedade, com a indicação, nos termos da 
Cláusula Segunda do Acordo de Acionistas, da Senhora Juleika Cristina 
Ferreira de Carvalho, em substituição do conselheiro João Rios Junior 
que, à época de sua nomeação, também, foi indicado pela ACEPREV. Em 
carta a ACEPREV esclarece que o senhor João Rios Junior aposentou-
-se e mudou-se para outro município, longe da sede da ACEPREV e/ou 
desta Companhia dificultando, desse modo, o comparecimento e a atua-
ção do então conselheiro nos processos decisórios cuja participação do 
Conselho de Administração torna-se impraticável, sendo imperativa sua 
substituição. Primeiramente, o Presidente da Assembleia, em nome dos 
acionistas e demais Conselheiros, agradeceu a atuação e comprometi-
mento do Sr. João no exercício do seu cargo. Em seguida, os acionistas 
presentes aprovaram, por unanimidade de votos, a indicação da Senhora 
Juleika Cristina Ferreira de Carvalho, brasileira, solteira, contadora, com 
endereço comercial à Av. Assis Chateaubriand, 264 - 2º andar - Floresta 
- Belo Horizonte - MG, carteira de identidade nº  15086715 expedida pelo 
SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 078.438.346-48, para substituir o 
Sr. João Rios Junior no Conselho de Administração até o término do seu 
mandato, que perdurará até a assembleia geral ordinária a ser realizada 
em abril de 2021. Resta claro, ainda, conforme parecer jurídico juntado 
a esta Ata que (a) A nova versão apresentada do Estatuto Social visa 
(1) adequar o Estatuto Social às orientações do Código Brasileiro de Go-
vernança Corporativa; (2) retirar a obrigatoriedade de prévia anuência da 
ANEEL para alterações Estatutárias respeitados os termos da Resolução 
Normativa ANEEL nº 149, de 28 de fevereiro de 2005, e (3) modernizar o 
instrumento sem que, de algum modo, os direitos dos acionistas majoritá-
rios e/ou minoritários venham a ser prejudicados e (b) a Companhia não 
disponibilizou Boletim de voto a distância aos acionistas da Companhia 
posto que a indicação do novo membro do conselho de administração ora 
apresentada não está enquadrada nas determinações disposta no item 
(b) do §1º do artigo 21-A da Instrução CVM nº 481 de 17 de dezembro de 
2009. ANEXOS: 1 - Nova versão do Estatuto Social da Companhia. 2 - 
Carta da ACEPREV contendo a indicação para composição do Conselho 
de Administração. 3 - Parecer Jurídico da Bar e Dias advogados emitido 
em 28 de agosto de 2020. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tra-
tar, foi, a sessão, suspensa para lavratura desta ata. Reaberta a sessão 
foi esta lida, achada conforme e assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 
30 de setembro de 2020. Cesar Avidos Juruena Pereira - Presidente - 
Nanci Turibio Guimarães - Secretária. Arquivada na Jucerja registro nº 
00003997132 no dia 12/01/2021.
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Fusão do  
Carrefour mexe 
com os mercados
Tudo indica que a 

Alimentation Cou-
che-Tard, empresa 

canadense de lojas de con-
veniência (sendo a principal 
bandeira a Circle K), quer 
adquirir a rede francesa Car-
refour (controlador do Car-
refour Brasil). A informação, 
que foi confirmada nesta 
quarta-feira pelo Carrefour 
como fato relevante, fez com 
que as ações da companhia 
listadas lá fora (CA) e aqui 
(CRFB3) estejam acumu-
lando uma alta de 16.5% e 
12.5%, respectivamente, nos 
últimos dois dias.

Conforme a Bloomberg, o 
preço discutido inicialmente 
estaria em torno de €20.0 por 
ação, o que seria um prêmio 
de 12% ao preço atual ou 
30% em relação ao fecha-
mento de segunda-feira.

A XP investimentos pos-
tou nesta quarta-feira uma 
análise sobre a transação. 
Por que a ação do Carre-
four Brasil está subindo?

Segundo a XP, caso a fu-
são ocorra, o preço pago pela 
Couche-Tard irá refletir tanto 
as operações na Europa como 
as no Brasil, que representam 
em torno de 20% da receita 
total da rede francesa. Dessa 
forma, uma melhor avaliação 
do grupo implicaria que a em-
presa canadense estaria vendo 
um maior valor potencial tanto 

nas operações da Europa co-
mo nas brasileiras.

Mas por que a ação do 
Pão de Açucar estaria su-
bindo também? A XP ex-
plica que a performance 
positiva das ações do GPA 
(PCAR3), subindo 4% no 
mesmo período, decorre 
de uma leitura comparativa 
entre as duas companhias. 
Caso a fusão seja de fato 
confirmada, isso levaria a 
um re-rating de CRFB3 e, 
potencialmente, do setor 
como um todo. O mercado 
precifica uma probabilida-
de de 54% da fusão ocor-
rer. Mas de acordo com a 
Couche-Tard, ela está so-
mente analisando potencial 
fusão com o Carrefour e, 
portanto, a fusão não está 
confirmada. 

Diferentemente das ações 
do Carrefour, as ações da 
Couche-Tard na verdade es-
tão acumulando uma queda 
de 12% no mesmo período, 
sinalizando que o mercado 
não viu a notícia como po-
sitiva do ponto de vista da 
companhia

“Entendemos que há 
um risco de a transação não 
ocorrer, o que poderia levar 
a uma correção das ações 
do Carrefour dos níveis atu-
ais. Mantemos Neutro e pre-
ço alvo de R$ 22,0 por ação”, 
, destacou a análise da XP. 
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