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Os ‘inimigos’: o islamismo e as pessoas
violentas que grassam nos subúrbios.
Por Edoardo Pacelli, página 2

22% dos brasileiros que se estabeleceram
nos EUA escolheram a Flórida.
Por Simone Oliveira, página 2

O seu calor é direcionado ao acasalamento,
é o calor da terra, que nutre e fecunda.
Por Míriam Aguiar, página 4

EUA apoiam
pequena
empresa;
já o Brasil...
O Federal Reserve Board
(Fed) dos Estados Unidos anunciou na sexta-feira a terceira
extensão de uma regra para reforçar a eficácia do Programa de
Proteção do Cheque de Pagamento (PPP) da Small Business
Administration (SBA).
Ao contrário do que acontece
no Brasil, nos EUA o apoio à pequena empresa foi mantido para
compensar as perdas com a pandemia.
A regra do Fed permite, temporariamente, que diretores e acionistas de bancos possam solicitar
a suas próprias instituições empréstimos PPP para suas pequenas empresas.
No Brasil, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) foi tronado permanente,
mas com condições que afastam o
pequeno empresário. O empréstimo terá taxa de juros de 6% mais
a Selic (atualmente em 3,5%), o
que totaliza 9,5%. No ano passado, as taxas eram de 1,25% acrescidos da Selic.

Serviço público
puxa alta da
indústria
americana
A produção industrial total dos
Estados Unidos aumentou 0,7%
em abril. A indústria produziu
16,5% mais que em abril de 2020
(o pior momento da pandemia lá),
mas ainda assim ficou 2,7% abaixo de seu nível pré-pandemia (fevereiro de 2020).
Os índices de mineração e serviços públicos aumentaram 0,7%
e 2,6%, respectivamente; o índice
de manufatura subiu 0,4%, apesar
de uma queda nas montagens de
veículos motorizados que resultou
principalmente da escassez de semicondutores.
Uma importante contribuição
para o ganho na produção fabril
foi o retorno à operação das plantas que foram danificadas pelo clima severo de fevereiro na região
centro-sul do país e permaneceram desligadas em março.
A utilização da capacidade do
setor industrial aumentou 0,5
ponto percentual em abril, para
74,9%, uma taxa 4,7 pontos percentuais abaixo de sua média de
longo prazo (1972–2020).

Demora na imunização afasta
investimento estrangeiro
Nem desvalorização do real consegue melhorar quadro

M

enos de 20% da população brasileira foi
vacinada contra a Covid-19. E, embora o ritmo de imunização tenha acelerado, a demora
no início da vacinação e na entrega de novas doses não preocupa
apenas em função da saúde. A
economia também é diretamente
afetada.
De acordo com o IBGE, a economia brasileira encolheu 4,1%
no ano passado. E a melhora, que
tanta gente esperou para 2021,
pode não acontecer no ritmo necessário para repor as perdas experimentadas. É o que alerta o
advogado Emanuel Pessoa, mestre em Direito pela Universidade
de Harvard e doutor em Direito
Econômico pela Universidade de
São Paulo (USP).
De acordo com o especialista, a demora na imunização em

massa no Brasil afasta investimentos estrangeiros do país,
que poderiam registrar números
bem maiores. “Considerando a
desvalorização do real, era para
o Brasil estar recebendo investimentos altíssimos. Mas a dificuldade de vacinação, que contradiz
o histórico nacional, que sempre
foi de conseguir levar a cabo
campanhas em tempo recorde,
faz com que o receio de sucessivos lockdowns, demissões em
massa e prejuízos nas empresas
afastem os investimentos internacionais.”
“A desvalorização do real torna
o capital estrangeiro muito mais
forte no território nacional. Ainda assim, não vemos esse investimento aqui no volume que se
deveria esperar. E para entender
isso, basta se colocar do lado de
lá: se estivesse de fora, vendo a si-

tuação do país, você escolheria o
Brasil para investir?”, questiona o
advogado.
Embora o Brasil esteja agora
com um ritmo melhor de aquisição de vacinas e acelerando a
imunização, chegando a se mostrar melhor do que muitas nações
em situação econômica superior,
o fato é que, sem uma vacinação
ampla e eficaz, a retomada do
crescimento econômico será mais
difícil, segundo Emanuel.
Do ponto de vista do crescimento da economia, o advogado
lembra que se espera que o PIB
brasileiro cresça ao menos 3,5%
este ano. Contudo, com o agravamento da situação das quarentenas e o recente confinamento, as
previsões que vão se sucedendo
têm reduzido as expectativas, que
originalmente eram de um crescimento de 4,5%.

Europa tem opção ao ‘pegar
ou largar’ do WhatsApp
Lei de proteção de dados brasileira é similar à europeia
A política de privacidade do
WhatsApp mudará neste sábado,
se a companhia pertencente ao
Facebook não adiar novamente,
devido às pressões dos sistemas
de defesa do consumidor. O ponto principal é que informações
dos usuários serão compartilhadas com o Facebook, para vender
mais anúncios.
A política de “pegar ou largar”
não se repete na União Europeia,
onde os usuários terão a opção de
não aceitar os novos termos devido às proteções oferecidas pelo
Regulamento Geral de Proteção
de Dados (GDPR).
“Como os direitos, princípios
e hipóteses legais de tratamento
de dados pessoais previstos na legislação brasileira de proteção de
dados pessoais (LGPD) – que já
está em vigor – são muito parecidos com os da legislação europeia,
não é errado dizer que também
deveria ser aplicável a usuários no
Brasil esta opcionalidade”, lembra
o advogado Marcelo Cárgano, do
escritório Abe Giovanini.
“Neste sentido, o que me parece mais correto é que o Facebook
acate as recomendações emitidas
no último dia 7 pela Autoridade

Divulgação

Inflação
desacelera
mais para alta
faixa de renda
O Indicador Ipea de Inflação
por Faixa de Renda registrou, em
abril, uma desaceleração para todas as faixas de renda, interrompendo a tendência de crescimento
sentida em dois meses consecutivos. O estudo foi divulgado pelo
Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), nesta sexta-feira,
e revelou que as taxas de inflação
das famílias de renda média alta
e alta (renda domiciliar acima de
R$ 8.254,83) passaram de 1,08%
e 1% em março para 0,20% e
0,23%, respectivamente, em abril.
As famílias de renda muito baixa, com receita domiciliar inferior
a R$ 1.650,50, tiveram um menor
alívio inflacionário, com uma variação dos preços passando de
0,71% para 0,45%
Diferente do ocorrido em janeiro e março, o segmento com
a maior contribuição inflacionária
deixou de ser o de transportes e
passou a ser o grupo de saúde e
cuidados pessoais. Esse impacto
veio pelos 2,7% de aumento dos
preços dos produtos farmacêuticos.
Para as famílias de renda mais
baixa, além do preço dos remédios, o grupo alimentos e bebidas
foi o segundo com maior foco inflacionário para essa classe, principalmente por conta do aumento
do preço das carnes, aves e ovos e
leites e derivados.
As famílias mais pobres tiveram
um alívio, por outro lado, nas quedas das tarifas de energia elétrica e
dos ônibus intermunicipais, além
da redução da alta do preço do
botijão de gás.

COTAÇÕES

Nacional de Proteção de Dados
(ANPD), Secretaria Nacional do
Consumidor (Senacon), Ministério Público Federal (MPF) e o
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e adie novamente a imposição dos novos
termos de uso até a análise dos
termos pelos órgãos reguladores”,
defende o advogado.
Márcio Chaves, sócio da área
de Direito Digital do escritório
Almeida Advogado, acrescenta
a preocupação com as empresas
que usam o WhatsApp em seus
negócios, “hoje quase que uma
unanimidade no Brasil”. Ele reco-

menda grande atenção por parte
delas, garantindo que possuam a
autorização do usuário para entrar
em contato com ele pelo aplicativo, o que se dá inclusive por meio
de políticas de privacidade claras
quanto ao uso e compartilhamento dos dados pessoais dos usuários.
“Tudo isso para evitar violar a
Lei Geral de Proteção de Dados,
que apesar de ainda não gerar aplicação de multas (que ficaram previstas para agosto deste ano), já
tem gerado condenações por danos aos usuários em ações individuais e coletivas”, finaliza Chaves.

Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,2745
R$ 5,4330
R$ 6,4069
R$ 0,8189
R$ 308,00

ÍNDICES
IGP-M
IPCA-E
RJ (mar.)
SP (mar.)
Selic
Hot Money

1,51% (abril)
2,94% (março)
0,52%
0,67%
3,5%
0,60% a.m.
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França: golpe de Estado
ou golpe esclarecedor?
Por Edoardo
Pacelli

T

rês semanas depois de os generais
(muitos aposentados) terem apelado ao presidente Emmanuel Macron
e ao governo para “recuperar a honra defendendo a
França do caos das hordas
dos subúrbios e da guerra
civil iminente causada pelo
islamismo”, com a ameaça
da intervenção do exército, o semanário Valeurs
Actuelles publicou, terça-feira (10), um novo texto,
em que 2 mil militares, na
maioria cadetes, apoiam
esse apelo e vão muito
além: “Covardia, engano,
perversão. Nossos camaradas mais velhos têm razão.
Sim, se estourar uma guerra civil, o exército manterá
a ordem no solo francês.
Ninguém quer uma situação tão terrível, pois, mais
uma vez, a guerra civil está se formando na França
e você sabe disso muito
bem”, diz o texto.
Expurgada do constrangimento e das ambiguidades do primeiro texto, a segunda manifestação militar
publicada pelo semanário

merece um destaque maior.
Seus autores não podem,
de forma alguma, ser acusados de desejar uma guerra civil (“Ninguém pode
querer uma situação tão
terrível”). Seus autores não
deixam dúvidas de que, se
um dia precisarem intervir
em solo francês, o farão
somente por ordem do poder civil (“Se uma guerra
civil deflagrar, o exército
manterá a ordem ... porque
nós o faremos se o poder
civil o solicitar”).
O primeiro apelo, escrito
por Jean-Pierre Fabre-Bernadac, 73 anos, ex-oficial
da infantaria, foi assinado
por mil militares aposentados, incluindo 20 generais,
alguns dos quais, poderiam
ser reincorporados de volta
ao serviço. A postura dos
militares causou espanto em
todos os partidos, exceto
no Rassemblement National de Marine Le Pen que,
pelo contrário, elogiou “os
patriotas do exército que se
atrevem a dizer a verdade”.
O texto atual, por outro lado, é anônimo. “Esta seria
a coragem de permanecer
anônimo?” alerta o ministro
do Interior, Gérald Darmanin.

Enquanto muitas vozes
se levantam para questionar a credibilidade dos
soldados assinantes, sob o
pretexto de que eles mantiveram seu anonimato,
outros, da direita, acolhem
a iniciativa, para “partilhar
a observação deste foro,
porque não se pode contestar o terror que se espalha nos bairros, onde a lei
da República já não é aplicada”.
A acusação contra o
poder civil, acusado de
covardia, engano e perversão, é implacável. Expressando total solidariedade com os mais velhos,
cuja honra acreditam ter
sido espezinhada, os cadetes concordam inteiramente com eles. Os autores também denunciam
o “comunitarismo” e um
Estado que não cumpre
mais suas funções de soberania, em todo o país e
confirmam o diagnóstico
de um “lapso” que antecede o “colapso” que pode levar à guerra civil.
Eles mencionam o mesmo inimigo: o islamismo
e as pessoas violentas que
grassam nos subúrbios
e para quem “a França é

apenas um objeto de sarcasmo, desprezo e até de
ódio”. Eles castigam as autoridades eleitas, que abandonaram os bairros, sob a
lei do mais forte.
De acordo com Valeurs
Actuelles, semanário ultraconservador, quase 3 milhões de pessoas já haviam
lido o novo apelo na terça-feira. “Estes são soldados ativos”, explica Jean-Pierre Fabre-Bernadac.
Mas, segundo o jornal italiano Corriere della Sera, na
França “há quem suspeite
de uma ação nos bastidores de Marine Le Pen, em
uma corrida à extrema direita, em vista das eleições
presidenciais de 2022, que,
no entanto, podem ser arriscadas e comprometer os
já antigos esforços de normalização da imagem dela
e da sua proposta política”.
E, também, há quem
assinale que, além dos Alpes, o exército é chamado
o grande mudo e se, por
outro lado, fala assim, devemos nos preocupar seriamente.
Edoardo Pacelli é jornalista, exdiretor de pesquisa do CNR (Itália)
e editor da revista Italiamiga.

As oportunidades criadas pela pandemia
Por Giovani
Mendonça

N

inguém imaginou
que a pandemia
iria tão longe.
Em março do ano passado, o comércio varejista,
as indústrias, as empresas
de serviços e as entidades
patronais de representação
setorial estavam em pânico
ao pensar que poderíamos
ter restrições e confinamento além de 60 dias, o
que representaria queda
expressiva no faturamento.
Mais de um ano se passou
e temos um cenário mundial completamente modificado.
O momento trouxe novos comportamentos de
consumo e a necessidade
de adaptação e adequação
das operações das indústrias, do varejo e serviços.
Como consequência, muitas
tendências surgiram. A inovação, a tecnologia, o pensamento sistêmico, a valorização das relações pessoais e

comerciais e a ajuda mútua
criaram uma nova realidade,
a partir de novas rotas pessoais e comerciais.
Neste momento de
tantas incertezas e indefinições, alternativas são
estudadas para manter
a operação do mercado
nesses atuais e oportunos
tempos. Como em época
de guerra, em que a crise
impulsiona a criatividade
e a adaptação dos povos
às descobertas e inovações, levando a economia
a grandes saltos, estamos
novamente nos deparando
com oportunidades. Para
percebê-las, é preciso levantar a cabeça e enxergar
o novo modus operandi,
que deixou de ser tendência e se tornou realidade.
E o momento é agora, não
há tempo para protelar.
Imposto pela pandemia,
o modelo de trabalho em
home office é um caminho sem volta. Estamos
nos adaptando às reuniões
online, que podem ser re-
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alizadas de qualquer lugar.
O mundo está aprendendo
a realizar seu trabalho por
meio de eventos digitais
com soluções e respostas
mais rápidas do que o trabalho presencial nos permite obter. Houve perda da
socialização? Certamente,
mas a hora é de adaptação
e descobertas. Foi possível
observar que os recursos
tecnológicos permitiram a
ampliação do conhecimento
e a aproximação entre culturas e pessoas, extrapolando
as divisas territoriais.
Das grandes corporações aos médios e pequenos negócios, todos precisam ter agilidade. Não
podemos fazer a gestão
desta transição com as
mesmas referências conceituais que tínhamos antes de entrar neste “desfiladeiro”. É preciso “abrir
a caixa” e compreender
como a sobrevivência passará por novas concepções
e estratégias.
Segundo a The Economist,

em artigo publicado em
16 de novembro de 2020
sobre as tendências para
2021, mesmo com toda
limitação provocada pela
pandemia, “empresas que
não investem ao menos
10% em novas tecnologias
irão desaparecer”.
A tradicional organização terminou em 2020. O
mundo enxerga 2021 como um novo começo. Um
renascimento. É preciso
ampliar a visão, afinal, o
mundo continuará girando. Novas formas de operacionalizar os resultados
da empresa deixam de ser
tendências e passam a ser
aplicadas. Organizações
e entidades não podem
deixar de falar com seus
diversos interlocutores e
com o mercado. Definitivamente, ficou claro que é
preciso trazer soluções para as diversas necessidades
de seus clientes.
Giovani Mendonça é diretor da
Cria-Me.
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Internacionalização
da empresa: um novo
caminho possível
Por Simone Oliveira

V

ocê já cogitou em
internacionalizar sua
empresa? “Mas isso
é hora de pensar numa coisa dessas?”, você pode dizer.
Estamos enfrentando uma
crise sanitária histórica por
conta da pandemia de Covid-19, que nos levou a uma
crise econômica também para marcar uma era.
Então, a resposta é: sim!
Somente se arriscando, abrindo-se a possibilidades que
você ainda não tinha cogitado, é que poderá encontrar
uma boa surpresa no meio de
tantas incertezas. Até porque
ninguém sabe quando será o
último capítulo desta novela
tão conturbada. E se você já
vinha pensando nessa possibilidade, saiba que não é preciso esperar as fronteiras reabrirem para os brasileiros. É
possível fazer tudo de forma
virtual e com segurança.
Minha história como empresária pode ser um exemplo de como é importante
arriscar quando se percebe
que há condições favoráveis
– e muita disposição para
empreender. Há 17 anos, conheci Miami e a vontade de
apostar em um lugar novo foi
tão forte que me estabeleci
na cidade e, dois anos depois,
já tinha um negócio próprio,
a consultoria America Expert LLC. E o meu primeiro
conselho é: procure ajuda de
especialistas confiáveis, com
boa reputação e que conheçam bem tanto o mercado
americano quanto o brasileiro.
Os conhecimentos como
administradora e a percepção que adquiri do mercado
norte-americano foram a base para a consultoria, especializada em orientar brasileiros
que pretendam empreender,
vivendo nos Estados Unidos,
ou aqueles que, morando no
Brasil, queiram internacionalizar suas marcas. Na nossa
consultoria, orientamos brasileiros de todos os estados
americanos.
Particularmente, considero
a Flórida uma excelente porta
de entrada para estrangeiros.
Cerca de 22% dos brasileiros
que se estabeleceram nos Estados Unidos escolheram o
estado, segundo a American
Community Survey (ACS).
Recomendo o local a quem
estuda onde estabelecer seu
empreendimento. É uma
região com grande miscigenação latina e tem uma boa
localização de porto e aeroporto, facilitando a logística.
Com as restrições por causa do enfrentamento à pan-

demia, a expressão “estar em
todos os lugares” ganhou um
novo patamar. Nada mais
natural do que querer expandir um empreendimento. Podemos citar empresas
brasileiras que já haviam se
internacionalizado e como
isso significou um grande
passo em suas trajetórias. É o
caso das Havaianas, Fogo de
Chão, Osklen. E o que dizer
da Granado? Uma perfumaria brasileira que já tem lojas
na capital mundial do perfume: Paris.
Vamos a algumas vantagens
de se internacionalizar uma
empresa. Ela passa a ter o prestígio de uma multinacional, o
que acaba atraindo investimentos estrangeiros; uma empresa
registrada em terras americanas goza de todas as vantagens
da legislação do país, além de
incentivo fiscal e possíveis parcerias com bancos. Além disso, há mais possibilidades de
lucro, já que estamos falando
da maior economia do mundo. É uma forma também do
empresário não ficar preso a
inconstâncias e mudanças econômicas de apenas um país. Os
custos para abrir uma empresa
nos Estados Unidos e manutenção da mesma são infinitamente menores, e o processo
muito menos burocrático.
Com a empresa aberta nos
Estados Unidos, é possível reduzir valores de compras para
importação de produtos sem
se preocupar com volume,
podendo negociar o frete dos
produtos a um preço vantajosamente inferior. A empresa
terá, ainda, mais facilidade de
distribuição dos produtos não
só nos EUA, como também
em outros países, além da possibilidade de isenção de impostos de produtos comprados
dentro do país.
Mas o primeiro passo para
uma empresa no exterior dar
certo é fazer um estudo de
viabilidade de expansão, além
de uma pesquisa de mercado.
Uma consultoria, com esses
dados, poderá traçar um plano de negócios para o mercado norte-americano, incluindo perfil do cliente, custos,
pontos de venda etc.
E se você já mora nos Estados Unidos ou pretende se
estabelecer no país quando as
fronteiras forem reabertas, é
bom estar sempre bem assessorado, porque quanto mais
correto estiverem os seus negócios, mais segurança você
terá como migrante, não dependendo de políticas governamentais para ter assegurado
os seus direitos como cidadão.
Simone Oliveira é CEO da consultoria
America Expert LLC.
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Mensal: R$ 180,00
Plano anual: 12 x R$ 40,00
Carga tributária aproximada de 14%
As matérias assinadas são de responsabilidade
dos autores e não refletem necessariamente a
opinião deste jornal.
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Para não falar de vacina e cloroquina?
AGU quer que Pazuello fique calado na CPI da Covid

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

Bitcoin leva 2
pancadas de uma vez

A

informação – não confirmada oficialmente, mas
apoiada por muitas fontes – de que a Colonial Pipeline
pagou resgate equivalente a US$ 5 milhões em bitcoins para
liberar seus sistemas atacados por hackers é a segunda notícia
ruim para a “moeda” virtual nesta semana que termina.
Antes, o bilionário Elon Musk anunciou que a Tesla não
aceitará mais bitcoin como pagamento por seus carros. A
alegação é de sustentabilidade: o enorme gasto de energia
para manter o blockchain, espécie de livro-caixa que permite
manter o controle e confiabilidade da “moeda”. Segurança
discutível, já que roubos virtuais não são incomuns, e ineficiente: milhões de horas de computação são necessárias para
manter o sistema. O consumo de energia é estimado em 129
terawatts por ano, equivalente ao consumo de 100 milhões de
pessoas.
Além de insustentável, o bitcoin se mostra caminho fácil
para operações ilegais, tráfico, transferência de dinheiro de
corrupção etc. Esperar que fique sem controle dos Estados
indefinidamente é bancar o ingênuo.
O bitcoin chegou a desabar 12% e ainda operava, sextafeira, 7% abaixo do nível em que se encontrava antes das
declarações de Musk. O bilionário vem sendo criticado por
ter comprado US$ 1,2 bilhão em fevereiro da “moeda”
virtual. Qual seria o interesse dele? Como não tem histórico
de alta governança, acusações de manipulação contra Musk
começam a pipocar. Mais um ponto fraco do bitcoin.

Alternativas ao certificado
Representantes de farmácias e médicos discordam
sobre o uso de certificação digital em prescrição médica
eletrônica. Para o advogado Marcelo Cárgano, do escritório Abe Giovanini Advogados, “o certificado digital é
hoje um entrave para a digitalização dos serviços públicos
no Brasil”.
Ele afirma que a obrigação é muito cara para a maioria
da população (o certificado tem de ser renovado anualmente e chega a custar mais de R$ 300). “Hoje menos de
5% da população brasileira possui um certificado digital”,
afirma Cárgano, lembrando que novas formas de assinatura digital podem ser tão ou mais seguras que o certificado
sem estarem atreladas a estes custos.
O advogado se refere à MP 983/2020, que criou 3
níveis (simples, avançado e qualificado, este corresponde
ao certificado digital) de acordo com o rigor exigido para
a operação. “Segundo o Sebrae, desde que a obrigatoriedade do certificado digital foi eliminada, o desempenho
nas formalizações de empresas nas juntas comerciais viu
grande avanço, sendo que somente em 2021 as assinaturas
por meio dos selos de verificação do gov.br foram utilizadas mais de 100 mil vezes para os atos de registro empresarial”, finaliza Marcelo Cárgano.

Rápidas
As mudanças de legislação que estão sendo propostas pela Prefeitura do Rio de Janeiro serão debatidas em
evento online organizado pela Ademi/RJ em parceria
com o GRI, de 18 a 21 de maio. O prefeito Eduardo
Paes confirmou presença. Inscrições em bit.ly/3uQep4X
*** O webinário “O Momento do Setor de Máquinas na
Construção – Os fatos que impactam o mercado”, promovido pela Associação Brasileira de Tecnologia para
Construção e Mineração (Sobratema), será em 20 de
maio, 15h. Transmissão pelo YouTube (youtube.com/
watch?v=qPWnPEB6aaM)

U

sando como argumento principal
de que o depoimento poderia antecipar
um “inadequado juízo de
valor sobre culpabilidade”,
nas ações de enfrentamento à pandemia no período
em que ele esteve no governo, a Advocacia-Geral
da União (AGU) entrou, na
noite desta quinta-feira (13)
com um pedido de habeas
corpus no Supremo Tribunal
Federal (STF). Isso para que
o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello possa ficar em
silêncio, no interrogatório à
CPI da Covid, previsto para
quarta-feira (19), para explicar a não tomada de decisões
governamentais de combate
à pandemia e liberação de
medicamentos não recomendados, como cloroquina.

A preocupação maior é
a possibilidade de ser preso como ocorreu quando
de depoimento do ex-secretário de Comunicação
Social da Presidência da
República, Fábio Wajngarten. Ao defender o comparecimento de Pazuello,
o senador Eduardo Girão
(Podemos-CE) disse que a
atitude da oposição na comissão pode ter levado ao
pedido. Na expectativa da
negativa do habeas corpus,
o senador Humberto Costa (PT-PE) considera que
o pedido revela admissão
de culpa do ex-ministro da
Saúde.
Segundo a AGU, a maioria dos membros da CPI
tem adotado uma postura
de induzir as testemunhas a
darem declarações que

possam, de alguma forma,
demonstrar falhas do presidente Jair Bolsonaro e de
outros integrantes do Executivo no combate à crise
sanitária.
Também de forma inédita, a AGU passou a assessorar o ex-ministro da
Saúde, visando estabelecer
uma estratégia de defea na
CPI. O general da ativa já se
reuniu ao menos duas vezes
com advogados da equipe
da AGU que estão coletando documentos sobre aquisição de respiradores e fabricação de cloroquina para
subsidiá-lo na CPI.
Apoio de general
Por sua vez, o vice-presidente, general Hamilton
Mourão defendeu o direito

do ex-ministro da saúde de
ficar calado na CPI que apura a conduta do governo federal no controle da pandemia. Para Mourão, Pazuello
vai prestar depoimento na
condição de investigado e
não de testemunha, o que
dá direito de que ele se cale
para não produzir eventuais
provas contra si.
Mourão lembrou que já
há um inquérito aberto pela
Polícia Federal para investigar a falta de oxigênio hospitalar em UTIs de Manaus.
O problema, que provocou
dezenas de mortes na cidade, ocorreu na gestão Pazuello, o que o coloca na
condição de investigado.
“Então, na realidade ele não
é testemunha. E tem direito
de ficar em silêncio”, disse
Mourão.

Sem reforma, opção é parcelar IR para não diluir orçamento
Em mais um exercício
fiscal sem que a propalada
Reforma Fiscal seja aprovada, mantendo inalterada a
tabela de taxas aplicadas no
Imposto de Renda, o parcelamento pode ser uma boa
opção para o contribuinte
ficar quites com a Receita
Federal. De acordo com o
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), os juros de
1% mais a variação da taxa
Selic estão bem abaixo dos
valores oferecidos no mercado, o que pode atenuar
o resultado final da declaração do IR, que pode surpreender com os números
de imposto devido, e que
nem sempre o contribuinte

tem reservas para cobrir o
débito.
“Quem desejar parcelar
deve fazer contas ainda que
dificilmente você vai encontrar um empréstimo no
banco que tenha uma taxa
menor que essa. Em tese,
dificilmente vai valer a pena
você pegar o empréstimo
no banco e pagar à vista o
imposto”, explica Adriano
Marrocos, conselheiro CFC
e coordenador da Comissão
do Imposto de Renda da
entidade. Ele aponta que o
parcelamento pode ajudar a
amenizar o impacto do leão
no orçamento familiar.
Pelas regras, todos podem parcelar o débito de-

Privatização dos Correios
entra na segunda fase
O Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) selecionou, nesta quinta-feira
(13), o consórcio Carta Brasil para realizar estudos e definir diferentes alternativas
de parcerias com a iniciativa
privada para o serviço postal brasileiro. O consórcio é
formado pela KPMG e pela
Manesco, Ramires, Perez,
Azevedo Marques Sociedade de Advogados.
O consórcio foi o vencedor do processo seletivo
coordenado pelo BNDES
por ter oferecido o menor
preço pelo serviço, de R$
9.322.300,82. O Carta Brasil também será o responsável pelos serviços de due
diligencescontábil e jurídica
e de avaliação econômicofinanceira dos Correios.
Due diligence é o nome
dado para um levantamento
prévio que avalia as condições
e riscos da empresa que é alvo
de um processo de negociação.
“A avaliação dará mais segurança aos potenciais parceiros
privados para investir nos Cor-

reios”, ressaltou em comunicado o BNDES.
Afora a nova contratação
da due diligence, os estudos
para desestatização já estão
em andamento desde agosto de 2020 e tiveram sua fase 2 iniciada com a inclusão
dos Correios no Programa
Nacional de Desestatização
(PND) em abril. Nessa fase, o consórcio Carta Brasil
atuará em conjunto com o
BNDES e com o Consórcio
Postar, composto por Accenture e Machado, Meyer,
Sendacz, Opice e Falcão
Advogados, já contratados
desde a fase 1 do projeto
“Para atender os inúmeros desafios de um estudo dessa natureza, com o
início da segunda fase do
projeto, estamos reforçando o time com assessores
de primeira linha, para que
o processo de desestatização dos Correios siga evoluindo
tempestivamente
com todo o rigor técnico
necessário”, comenta Leonardo Cabral, diretor de
Privatizações do BNDES.

vido, mas a parcela mínima
não pode ser inferior a R$
50. “É um benefício que
não tem uma restrição”,
acrescenta Marrocos. O
parcelamento é automático
e pode ser debitado na conta do contribuinte por meio
de instituições financeiras
conveniadas à Receita Federal. O prazo para o envio da
declaração é 31 de maio.
O outro lado da declaração do IR é daqueles que
têm um valor a ser restituído, ou seja, que tiveram
mais retenções de Imposto
de Renda ao longo do ano
e o governo deve devolver
parte do valor, considerando o que for declarado.

Nesses casos, o contribuinte pode negociar com um
banco a antecipação da restituição.
“É como se você emitisse um cheque pro banco
no valor da restituição, você
transfere esse cheque e eles
te pagam um valor menor,
mas eles te pagam hoje”,
explica. Ele alerta que as taxas ficam em torno de 8%
a 10%. “É uma operação
comum, muitas pessoas recorrem, e o alerta é o mesmo: observe qual a taxa de
juros que o banco está cobrando.” Ele aconselha que,
caso não esteja precisando,
o melhor é aguardar o depósito do governo.

CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS
ILHA BELA – CAMBORIU – CABEDELO – LOTE 02
“Edital de Convocação” - ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS
Atendendo a determinação da Sra. Síndica, porquanto buscando otimizar
recursos e procedimentos, na intenção de dar mais clareza, unidade e
facilitação na tomada de decisão pelos condôminos no que se refere tanto
as etapas da licitação da obra da laje do lote 02, como do processo licitatório
como um todo, vimos, através do presente EDITAL ÚNICO, convocar os
condôminos para comparecerem às Assembleias Gerais Extraordinárias
do Condomínio dos Edifícios ILHA BELA – CAMBORIU – CABEDELO –
LOTE 02, a se realizarem nos dias 22.05.2021 e 05.06.2021, no salão do
Condomínio ILHA BELA, às 09:30 horas em primeira convocação com o
“quorum” legal, ou às 10:00 horas em segunda e última convocação com
qualquer número de presentes, para discutirem e deliberarem os assuntos
referentes a obra da laje 02, em caráter preordenado e concatenado, através
das seguintes ¨Ordens do Dia”:
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO DIA 22.05.2021
1ª convocação as 09:30 horas e 2ª convocação às 10:00 horas
1 - Leitura e aprovação da ata anterior; 2 - Abertura dos envelopes
lacrados com as propostas apresentadas pelas empresas proponentes,
em referência ao edital de concorrência da obra da laje do Lote 02, a qual
será filmada por empresa profissional.
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO DIA 05.06.2021
1ª convocação as 09:30 horas e 2ª convocação às 10:00 horas
1. Apresentação pela empresa Tarso Engenharia Ltda das notas
atribuídas às propostas apresentadas pelas empresas proponentes
(que foram abertas na AGE do dia 22.05.2021) em referência ao edital
de concorrência da obra da laje do Lote 02. 2. Deliberação, aprovação e
escolha pelos condôminos de proposta vencedora, com a definição da
empresa executora da obra da laje do Lote 02, bem como a forma de seu
pagamento e custeio. 3. Deliberação e aprovação pelos condôminos de
orçamento para contratação de empresa de gerenciamento e fiscalização
de projeto executivo da obra da laje do Lote 02, bem como sua forma de
pagamento e custeio.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Em função da Pandemia do Coronavírus (COVID-19) e por determinação
da Sra. Síndica, informamos que a assembleia será organizada de modo
que ocorra da forma mais célere possível. Serão adotadas as medidas de
prevenção e distanciamento social para realização da reunião, tais como: - As
cadeiras serão espaçadas com, no mínimo, 1,5 metros de distância entre si;
- O condomínio disponibilizará álcool em gel para uso de todos os presentes;
- O uso de máscaras será obrigatório para todos os presentes, conforme
determina a LEI ESTADUAL nº 8.859, de 03.06.2020; e - A assembleia deve
encerrar-se até as 22:00 horas.
Para votação ou participação na assembleia, o condômino deverá estar
quite com as quotas condominiais correspondentes à(s) sua(s) unidade(s)
no condomínio que se vencerem até a data da assembleia (Artigo 1.335
III, do Código Civil). O representante de condômino deverá estar munido
de procuração outorgada com observância das normas legais, inclusive
com firma reconhecida (Parágrafo 2º do art. 654 do Código Civil).
Rio de Janeiro, 05 de maio de 2021.
PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA.
Alfredo Lopes de Souza Júnior - Diretor
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Zodíaco dos
vinhos: Touro

T

ouro é um dos signos do elemento Terra, que
concretiza e torna mais duráveis as conquistas do
Fogo. Realismo, perseverança e materialismo são
características alinhadas com os signos de Terra. Além de
ter como elemento natural a Terra, o planeta regente de
Touro é Vênus, segundo planeta do sistema solar, em média o mais próximo da terra (o que depende das órbitas),
e, ainda, o mais quente e o mais brilhante.
Na mitologia romana, Vênus corresponde a Afrodite
da mitologia grega, Deusa do Amor e da Beleza. Vênus é
considerado um planeta do tipo terrestre ou telúrico, pela
sua similaridade quanto ao tamanho e massa da Terra.
Apesar de Mercúrio estar mais perto do Sol, Vênus tem
uma superfície mais densa, que acumula mais calor. Isso
reforça o caráter de fixação do signo de Touro. O taurino
busca rotina, estabilidade e relações sólidas, mas tem o
perfil caloroso e atraente de sua deusa inspiradora. O seu
calor é direcionado ao acasalamento, é o calor da terra,
que nutre e fecunda.
A imagem que me vem da passagem de Áries a Touro
é de alguém que, cansado da vida intempestiva, busca um
abrigo, recolhe o fruto de suas conquistas e vai descansar,
comer, dormir e amar. Guloso, sexual, possessivo, teimoso
e preguiçoso, estes são alguns dos estereótipos do taurino,
que também remetem ao perfil parrudo do animal representativo.
Vamos aos vinhos? Continuamos a falar de vinhos
tintos, que são mais calorosos, para esse filho de Vênus e
Terra. A estrutura de um vinho taurino vem especialmente do álcool, que se ressalta diante de uma acidez mediana
(diminui em climas mais solares) e provoca mais sensação
de untuosidade em contato com notas de frutas adocicadas. O tanino está presente, mas é macio, preservando a
volúpia envolvente do conjunto.
A espanhola Garnacha (Grenache na França) ocupa o
primeiro decanato taurino, afinal não podia faltar a Espanha no repertório de um Touro. Mais tardia para amadurecer, ela gosta de estar perto do sol, como na região
mediterrânea da França, da Espanha e da Itália, onde se
chama Cannonau. Ali ela acumula açúcar, fazendo um
vinho potente em álcool, mas com estrutura tânica menor
em relação a seus parceiros de corte. Tem aromas adocicados de frutas vermelhas, ameixa seca e especiarias doces.
Ainda tem um pouco do ímpeto ariano andarilho, principalmente se motivado pelas suas paixões (que são muitas):
Syrah, Mourvėdre, Tempranillo, Graciano, Carignan etc.
Carménère é a cepa clássica de Touro, que também
apresenta essa opulência, faz um vinho colorido, com aromas de frutas vermelhas compotadas, alto álcool e baixa
acidez – um vinho com uma gordurinha a mais. Inconformado com a vida múltipla e instável na pele da Garnacha,
a Carménère optou por um território mais seu: o Chile.
Ali ela pode amadurecer lentamente (para não ganhar
um perfil herbáceo), ter uma vida mais rotineira e atrair a
atenção de muitos consumidores.
Mas a viagem continua, temos o signo da sociabilidade
a seguir, um signo de ar. Como tirar o doce e preguiçoso taurino do conforto de seu lar? Uma dieta vai bem.
Cabernet Franc é o Touro do terceiro decanato, que oscila
de peso, com versões mais magras (Vale do Loire, Brasil,
Chile), boa acidez e taninos delicados a perfis mais encorpados, com maior graduação alcoólica e taninos mais marcados (Saint Émilion, Argentina). Já amadurece um pouco
mais cedo, embora também peça mais tempo para atenuar
as notas herbáceas. Pimentão vermelho, frutas negras e
vermelhas são alguns dos descritores aromáticos mais
comuns. Mesmo nas versões mais encorpadas, Cabernet
Franc apresenta um frescor – são os ares geminianos trazendo leveza e dupla personalidade ao taurino.
No próximo artigo, será a vez dos vinhos de Gêmeos.
Acompanhe a série!
Em breve, Passaporte França da CAFA Wine School. Para saber sobre Cursos e Wine Masters Class de Míriam Aguiar, visite:
miriamaguiar.com.br/blog – Instagram: @miriamaguiar.vinhos

Sábado, domingo e segunda-feira, 15, 16 e 17 de maio de 2021
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Longevidade da população vai
alterar mercado imobiliário

A

população mundial passa por um
processo envelhecimento, segundo a Organização das Nações Unidas
(ONU). Este fato se confirma devido ao aumento
da expectativa de vida e à
queda dos níveis de fertilidade. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a população com
idade superior a 60 anos
representará um quinto da
população mundial.
Uma parcela da sociedade que cresce rapidamente,
o público 50+ é um importante consumidor que deve
estudado e atendido pelo
mercado imobiliário.
Segundo a Harvard Business Review, a economia
prateada (conjunto de produtos e serviços que atendem a estas pessoas), deve
movimentar no ano US$
15 trilhões no mundo e no
Brasil, a previsão é de movimentar R$ 1,8 trilhão em
2021.
Nos EUA, os 55+ são
responsáveis por U$ 90 bi-

lhões em reformas da casa,
representando 47% do consumo neste setor, segundo a
Agewave.
Aqui no Brasil, segundo
dados da pesquisa Tsunami60+ do Hype50+, 4 a cada 10 brasileiros dizem que
faltam produtos e serviços
para sua idade. E as soluções para adaptação e acessibilidade da casa está entre
as principais categorias com
citação, entre 28% dos entrevistados.
O Censo de 2010 revelou
que 19,6 milhões de brasileiros estavam com mais
de 60 anos de idade, e em
2019 este número já era de
28 milhões, segundo dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE). Especialista em
venda, locação e administração de Imóveis, Rafael
Scodelario acredita que, em
alguns anos, adequações serão cada vez mais comuns
para comportar esse novo
público.
“As pessoas mais velhas
possuem uma vantagem

que é a facilidade de crédito, visto que a estabilidade financeira se traduz
em uma melhor chance de
aprovação de financiamento imobiliário, por exemplo.
Porém, o imóvel para esse
público costuma ter características próprias, necessitando de adequação”.
Segundo o especialista,
esse perfil geralmente já
possui um imóvel e adquire outro para fins de lazer
ou mesmo para estar mais
próximo da família ou em
ambientes menores, que facilitem a locomoção e promovam a praticidade.
Além disso, é preciso que
a sociedade se prepare para um aumento de idosos
ativos e independentes, os
empreendimentos imobiliários também já planejam
locais que atendem essa
faixa etária. “As empresas
começam a pensar em residências que mantenham a
produtividade dessas pessoas, com serviços específicos
nas redondezas, locais para
a socialização, visto que a

solidão é figura presente no
envelhecer, por exemplo. É
importante considerar que,
geralmente, idosos buscam
casas e apartamentos que
mantenham o maior nível
de independência e autonomia física”, comenta, acrescentando que “o mercado
não pode ignorar aspectos
que são essenciais para faixas etárias mais elevadas,
mas também não há como
padronizar os empreendimentos para uma categoria
de idoso apenas”.
O especialista lembra que
o aumento da longevidade
pode ser um campo fértil
para a empregabilidade do
setor. “Os idosos possuem
características que são extremamente relevantes para ser um bom corretor de
imóveis, como poder de escuta, negociação com base
em experiências próprias e
paciência. O mercado pode encontrar na população
mais idosa, com dificuldade
em se realocar no mercado
de trabalho, uma boa força
de trabalho”, finaliza.

SP atinge 700 MW de energia solar
em telhados e pequenos terrenos

S

egundo recente mapeamento da Associação Brasileira de
Energia Solar Fotovoltaica
(Absolar), São Paulo ultrapassou a marca de 700 megawatts (MW) operacionais
em geração própria de energia a partir da fonte solar. A
região ocupa a segunda posição no ranking estadual da
modalidade no Brasil.
O estado possui atualmente 76.053 sistemas em
operação, que abastecem
cerca de 88.401 consumidores, espalhados por 636
cidades. Ou seja, 98,6% dos
645 municípios paulistas já
possuem pelo menos um
sistema solar fotovoltaico
em funcionamento.
Um dos destaques de São
Paulo é o município de Presidente Prudente, que lidera
a geração fotovoltaica no
estado com 21,2 MW operacionais e 0,5% de toda a
produção nacional na geração própria de energia em

telhados e pequenos terrenos.
Para o CEO da Absolar,
Rodrigo Sauaia, a região é
estratégica no país para o
desenvolvimento da fonte
solar fotovoltaica. “O estado
paulista possui um grande
potencial para a tecnologia
fotovoltaica e, com a atual
presença da energia solar na
geração própria de energia, o
mercado contribui de forma
significativa para o desenvolvimento sustentável e econômico de toda a região, com
geração de emprego e renda, atração de investimentos
privados e colaboração no
combate às mudanças climáticas”, comenta.
De acordo com a entidade, a construção de um
marco legal para a geração distribuída no Brasil
é o melhor caminho para
afastar o risco de retrocesso à energia solar e demais
fontes renováveis utilizadas
para a geração distribuída

Tek Trade espera importar
mais 15% em 2021

U

m dos caminhos para driblar as perdas de energia no
país é optar pela energia solar distribuída. Até 2027,
de acordo com o Governo Federal, as hidrelétricas perderão espaço para a energias renováveis e cairão para 51% em
termos de participação energética, enquanto fontes alternativas devem saltar para 28%.
Para o diretor da empresa de comércio exterior brasileira Tek Trade Rogério Marin, responsável por importar 4
MegaWhats de energia em placas fotovoltaicas em 2020, o
principal caminho será o incentivo à implantação de usinas
de energias renováveis e o aumento da micro geração de
energia solar distribuída pela população.
“As energias provenientes de fontes renováveis estão entre as ações sustentáveis priorizadas por vários países. No

de energia elétrica em telhados, fachadas e pequenos
terrenos no país. O marco
legal está atualmente em
debate no Congresso Nacional por meio de projeto
de lei (PL) 5829/2019, de
autoria do deputado federal
Silas Câmara e relatoria do
deputado federal Lafayette
de Andrada.
No total, 38 instituições
representativas do país
apoiam o PL, que garantirá em lei o direito do consumidor gerar e consumir
sua própria eletricidade por
meio de fontes limpas e renováveis, incluindo de produtores rurais, de comércio
de bens, serviços e turismo,
de pequenos negócios e de
defesa do consumidor, dentre elas a Confederação da
Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA), o Sebrae, a
Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a
Associação Brasileira da

Indústria de Máquinas e
Equipamentos (Abimaq) e
a Proteste, maior entidade
de defesa do consumidor da
América Latina e do Brasil.
“Por isso, é fundamental
o apoio da sociedade organizada e das empresas locais
no sentido de estabelecer um
arcabouço legal transparente, justo e que reconheça os
benefícios da energia solar na
geração distribuída no país”,
acrescenta Sauaia.
Segundo o presidente do
Conselho de Administração
da Absolar, Ronaldo Koloszuk, a energia solar fotovoltaica terá função cada
vez mais estratégica para o
atingimento das metas de
desenvolvimento socioeconômico e sustentável em
todos os estados brasileiros.
“A tecnologia fotovoltaica é
essencial para a recuperação
da economia após a pandemia, sendo a fonte renovável que mais gera empregos
no planeta”, conclui.

Brasil, recentemente, o Governo Federal zerou o imposto
de importação para equipamentos solares até 31 de dezembro de 2021, respeitando alguns critérios, o que deve impulsionar ainda mais o mercado. Conforme a economia e
o câmbio voltarem ao normal, a medida deverá estimular a
criação de novos projetos tanto residenciais quanto empresariais. Mesmo quem não é do ramo percebe, analisando
os números, que vale a pena investir em um sistema como
esse, onde é possível se obter o retorno do investimento e,
em muitos casos, trocar a conta de luz pelo valor mensal do
financiamento do sistema”, afirma Marin.
O diretor estima que o crescimento em importação de
painéis solares pela Tek Trade deve ter um acréscimo 15%
em 2021, em comparação com 2020, e seguir em crescimento pelos próximos anos. Uma oportunidade aos empresários interessados em atuar com a distribuição e instalação de equipamentos e que, inclusive, é apontada como
uma solução para a retomada do crescimento econômico,
de países e empresas no pós-pandemia.
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CBO HOLDING S.A.
Companhia Aberta
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ATA DA AGO/E: 1. Data, Horário e Local: Aos 19/04/2021, às 10h, na Travessa
Braga nº 2, na cidade de Niterói, RJ, CEP 24.110-220 (“Cia.”). 2. Convocação e
Presença: Dispensada a publicação do edital de convocação tendo em vista a
presença de acionistas representando 100% do capital social da Cia., nos termos
do art. 124, §4° da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”). Registra-se, ainda, a presença
(i) do Sr. Anderson C. V. Dutra, representante da KMPG – Auditores Independentes,
auditor independente da Cia.; e (ii) dos diretores da Cia., em atendimento ao disposto no art. 134, §1° da Lei das S.A. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo
Sr. Bruno Pessoa Serapião e secretariados pelo Sr. Ricardo Wagner. 4. Ordem do
Dia: Em AGO: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o
relatório anual da administração e as DFs da Cia. referentes ao exercício social
findo em 31/12/2020, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, das
notas explicativas e do relatório anual da administração, conforme publicação realizada nos jornais DOERJ e Monitor Mercantil nas edições de 25/03/2021; (ii) aprovar a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social encerrado
em 31/12/2020; (iii) fixar o montante global anual da remuneração da administração
da Cia. para o exercício social de 2021; (iv) fixar o nº. de membros do Conselho de
Administração da Cia.; e (v) eleger os membros do Conselho de Administração da
Cia.. Em AGE: deliberar sobre (i) a alteração do Estatuto Social da Cia. para modificar a redação de incisos do art. 16, do art. 35 e do art. 41; e (ii) a consolidação do
Estatuto Social da Cia.. 5. Publicação e Divulgação: Foram publicados, de acordo
com o art. 133 da Lei das S.A., o relatório da administração, as DFs acompanhadas
das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020 nos jornais DOERJ e Monitor
Mercantil nas edições de 25/03/2021. Os documentos acima e os demais documentos pertinentes a assuntos integrantes da ordem do dia, também foram colocados
à disposição dos acionistas na sede da Cia. e divulgados na página eletrônica da
CVM com a devida antecedência, nos termos da Lei das S.A. 6. Deliberações:
Após as discussões relacionadas às matérias constantes da ordem do dia, os
acionistas deliberaram: Em AGO: (i) aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, as
contas dos administradores e as DFs, acompanhadas do relatório dos auditores
independentes, das notas explicativas e do relatório anual da administração relativas
ao exercício social encerrado em 31/12/2020; (ii) aprovar, por unanimidade e sem
ressalvas, a proposta da administração para destinação do resultado do exercício
no valor de R$ 158.910.580,00 para amortização da conta de prejuízos acumulados
da Cia.; (iii) aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a fixação da remuneração
global anual dos membros da administração da Cia., para o exercício social de 2021,
em até R$9.845.753,19; (iv) aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, nos termos
do art. 13 do Estatuto Social da Cia., a fixação do nº. de membros do Conselho de
Administração em 8 integrantes com mandato de 2 anos, que se encerrará na AGO
que apreciar as demonstrações contábeis e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31/12/2022; (v) aprovar, por unanimidade e sem
ressalvas, observada a abstenção do acionista BNDES Participações S.A. – BNDESPAR (“BNDESPAR”) em relação à eleição dos membros do Conselho de Administração indicados pelo acionista Vinci Capital Partners II H Fundo de Investimento em Participações (“Vinci FIP”) e dos acionistas Pátria Infraestrutura Fundo
de Investimento em Participações (“Pátria FIP”), Pátria Infraestrutura Brasil Fundo
de Investimento em Participações Multiestratégia (“Pátria Brasil FIP” e, em conjunto com Pátria FIP, “Acionistas Pátria”, e, Acionistas Pátria em conjunto com Vinci
FIP e BNDESPAR, “Acionistas”), identificados respectivamente nos itens (a) e (b)
abaixo, a eleição dos seguintes membros efetivos do Conselho de Administração
da Cia., com mandato unificado de 2 anos, que se estenderá até a AGO que examinar as contas do exercício social a se encerrar em 31/12/2022: (a) por indicação
da Vinci FIP: a eleição do (a.1) Sr. Bruno Augusto Sacchi Zaremba, brasileiro,
casado, economista, C.I. nº 08423755-1- IFP/RJ, CPF/ME nº 034.032.377-96, para
o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; (a.2) Sr. José Guilherme Cruz Souza, brasileiro, casado, engenheiro, C.I. nº 835772- SSP/ES, CPF/ME
nº 003.669.617-05, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração;
e (a.3) Sr. Gabriel Felzenszwalb, brasileiro, casado, engenheiro, C.I. nº 118836949IFP/RJ, CPF/ME nº 081.208.657-07, para o cargo de membro efetivo do Conselho
de Administração, todos com escritório localizado na RJ/RJ, na Av. Bartolomeu
Mitre nº 336, 5ºandar, Leblon, CEP 22.431-002; (b) por indicação, em conjunto, dos
Acionistas Pátria: a eleição do (b.1) Sr. Bruno Pessoa Serapião, brasileiro, casado, engenheiro mecânico aeronáutico, C.I. nº 428280- Ministério da Aeronáutica,
CPF/ME nº162.746.258-95, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; (b.2) Sr. Roberto Lucio Cerdeira Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, C.I. nº 20591152- CRA/RJ, CPF/ME nº 025.442.747-27, para
o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; e (b.3) Sr. Marcelo
Souza, brasileiro, casado, economista, C.I. nº MG-7.889.197- SSP/MG, CPF/ME
nº 754.346.106-53, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração,
todos com escritório localizado na SP/SP, na Av. Cidade Jardim nº 803, 8º andar,
CEP 01.453-000; (c) por indicação do BNDESPAR: a eleição do Sr. Ricardo
Schenker Wajnberg, brasileiro, casado, engenheiro, C.I. nº10982097-7- IFP, CPF/
ME nº 080.990.127-71, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, na qualidade de conselheiro independente, nos termos do Regulamento do
Novo Mercado da B3, com escritório localizado na RJ/RJ, na Av. Ataulfo de Paiva
nº 341, sala 305, Leblon, CEP 22.440-032; e, por fim, (d) por indicação, em conjunto, dos Acionistas: a eleição da Sra. Adriana Waltrick dos Santos, brasileira, solteira, administradora, C.I. nº 70.309.205-8- SSP/RS, CPF/ME nº 472.363.610-20,
para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, na qualidade de
conselheiro independente, nos termos do Regulamento do Novo Mercado da B3,
com escritório localizado na SP/SP, na Av. Juscelino Kubitschek nº 1.545, sala 602,
Vila Nova Conceição, CEP 04.543-011. Os membros do Conselho de Administração
ora eleitos deverão assinar os respectivos termos de posse no livro próprio da Cia.,
no prazo de até 30 dias contados da presente data, acompanhado da declaração
de desimpedimento mencionada no art. 147, §4º, da Lei das S.A. A caracterização
dos membros do conselho de administração ora eleitos como conselheiros independentes, Sra. Adriana Waltrick dos Santos e Sr. Ricardo Schenker Wajnberg, nos
termos do Regulamento do Novo Mercado da B3, foi atestada por cada um deles
mediante declarações previamente encaminhadas à Cia.. Em AGE: (i) aprovar, por
unanimidade e sem ressalvas, a alteração do Estatuto Social da Cia. para modificar
(a) o art. 16 a fim de (a.i) excluir os incisos “(xxiv)”, “(xxvi)”, “(xxviii)”, e “(xxix)”; (a.ii)
alterar a redação do inciso “(ix)”, alterar a redação do inciso “(xi)” e renumerar o inciso “(xxx)” para “(xxvi)” e alterar sua redação; e (a.iii) renumerar os demais incisos,
conforme necessário, para refletir as alterações acima; (b) o art. 35; e (c) o art. 41,
de maneira que os referidos dispositivos passem a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 16–Além daquelas previstas na Lei das S.A. e neste Estatuto Social, as
seguintes matérias deverão ser objeto de deliberação em reunião do Conselho de
Administração: (...) (ix) a constituição de ônus sobre quaisquer ativos e a prestação
de qualquer tipo de garantia pela Cia. e/ou suas controladas, salvo a oneração de
ações representativas do controle de controladas (a) para a garantia de financiamentos contratados junto ao BNDES ou a bancos comerciais na qualidade de repassadores de recursos do BNDES; e (b) para a garantia de financiamentos com
recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM), que poderão ser aprovadas pela
Diretoria da Cia.. (...) (xi) aquisição ou alienação, pela Cia. ou suas controladas, de
participação em outras sociedades que não exerçam as Atividades Principais da
Cia.. (...) (xxvi) reorganizações societárias (fusão, incorporação, cisão ou incorporação de ações) envolvendo as Controladas.” “Artigo 35–A Cia. deverá observar,
quando aplicável, os termos e condições de todo e qualquer acordo de acionistas
arquivado em sua sede, nos termos do art. 118 da Lei das S.A., sendo ineficazes
em relação à Cia. e aos acionistas quaisquer deliberações da assembleia geral, do
conselho de administração e da diretoria que contrariarem o disposto em tais acordos. Em caso de conflito entre as disposições do Estatuto Social e dos acordos de
acionistas arquivados na sede da Cia., estas últimas prevalecerão.” “Artigo 41–As
disposições contidas nos §§ 1º e 2º do art. 1º; incisos (xx), (xxi) e (xxii) do art. 16;
art. 36; art. 37; e art. 38 somente terão eficácia a partir da data de entrada em vigor
do Contrato de Participação no Novo Mercado, a ser celebrado entre a Cia. e a B3.”
(ii) aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a consolidação do Estatuto Social
da Cia., que passará a vigorar com a redação constante do Anexo I da presente
Ata. 7. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o
presidente declarou a Assembleia encerrada e suspendeu os trabalhos para a lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme o art.
130, §1°, da Lei das S.A., e autorizada a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do art. 130, §2° da Lei das S.A., que, lida e
achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Presidente da mesa: Bruno
Pessoa Serapião. Secretário da mesa: Ricardo Wagner. Acionistas presentes: Vinci Capital Partners II H Fundo de Investimento em Participações; Pátria Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações; Pátria Infraestrutura Brasil Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia e BNDES Participações S.A. – BNDESPAR. Confere com original lavrada em livro próprio. Niterói, 19/04/2021. Mesa:
Bruno Pessoa Serapião - Presidente; Ricardo Wagner - Secretário.
ESTATUTO SOCIAL DA CBO HOLDING S.A. Nome e Duração: Artigo 1°–CBO
Holding S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações, com prazo de duração
indeterminado, regida por este Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis,
em especial a Lei nº 6.404 /76 e suas alterações posteriores (“Lei das S.A.”). §1º–
Com o ingresso da 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. §2º–Em caso de conflito entre as regras deste
Estatuto Social e as regras do Regulamento do Novo Mercado, prevalecerão as
disposições do Regulamento do Novo Mercado. Sede Social: Artigo 2º–A Companhia tem sua sede social e foro legal no município de Niterói, Estado do Rio de
Janeiro, na Travessa Braga, nº 2, Barreto, CEP 24.110-200, podendo abrir filiais,
agências, escritórios e estabelecimentos em qualquer parte do território nacional
por deliberações da Diretoria, ou no exterior, por deliberações do Conselho de
Administração. Objeto Social: Artigo 3º – A Companhia tem por objeto social a
participação, na qualidade de sócia, acionista, consorciada ou por meio de outras
modalidades de investimento, em outras empresas que atuem na prestação de
serviços de apoio marítimo à indústria de óleo e gás, tais como a construção e/ou
compra e venda de embarcações destinadas à prestação de referidos serviços, a
locação de equipamentos marítimos e/ou a prestação de serviços de consultoria e/
ou operacionais destinados à indústria de óleo e gás, no Brasil ou no exterior. Capital Social: Artigo 4º – O capital social da Companhia é de R$ 1.137.770.561,28
(um bilhão, cento e trinta e sete milhões, setecentos e setenta mil, quinhentos e
sessenta e um reais e vinte e oito centavos), totalmente subscrito e integralizado,
dividido em 130.859.578 (cento e trinta milhões, oitocentas e cinquenta e nove mil,
quinhentas e setenta e oito) ações, todas ações ordinárias, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal. Artigo 5º–A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social mediante a emissão de até 100.000.000 (cem milhões) de
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, por deliberação e a critério do Conselho de Administração e independentemente de reforma estatutária,
nos termos do Artigo 168 da Lei das S.A. §1º–O aumento do capital social, nos limites do capital autorizado, será realizado por meio da emissão de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição mediante deliberação do
Conselho de Administração, a quem competirá estabelecer as condições da emissão, inclusive preço, prazo e forma de sua integralização. A Companhia poderá
emitir ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição com exclusão do direito de preferência dos antigos acionistas, ou com redução do prazo para
seu exercício, quando a colocação for feita mediante venda em bolsa de valores ou
por subscrição pública, ou através de permuta por ações, em oferta pública de
aquisição de controle, ou, ainda, para fazer frente a planos de ações outorgadas a
administradores e empregados da Companhia e de suas controladas, nos termos
da Lei das S.A. §2º–É vedada a emissão de ações preferencias e partes beneficiárias. Artigo 6°–A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações das
Assembleias Gerais. Artigo 7º–Todas as ações da Companhia são escriturais,
mantidas em contas de depósito em nome de seus titulares, junto à instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), definida pelo
Conselho de Administração, com quem a Companhia mantenha contrato de custódia em vigor, sem emissão de certificados. O custo do serviço de transferência da
propriedade das ações escriturais poderá ser cobrado diretamente do acionista pela

instituição depositária, conforme venha a ser definido no contrato de escrituração
de ações, sendo respeitados os limites impostos pela CVM e pela legislação vigente, incluindo o disposto no §3º do artigo 34 da Lei das S.A. Artigo 8°–A Companhia
poderá, por deliberação do Conselho de Administração nos termos da Instrução
Normativa CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015, conforme alterada, adquirir as
próprias ações para permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, até o montante do saldo de lucro e de reservas, exceto a reserva legal, sem
diminuição do capital social, observadas as disposições legais e regulamentares
aplicáveis na referida Instrução Normativa. Assembleia Geral de Acionistas: Artigo 9°–Com a competência prevista em lei e neste Estatuto Social, as Assembleias
Gerais de Acionistas realizar-se-ão ordinariamente nos 4 (quatro) primeiros meses
seguintes ao encerramento de cada exercício social e, extraordinariamente, sempre
que os interesses sociais exigirem. § 1°–A Assembleia Geral será convocada pelo
Conselho de Administração, ressalvado as exceções previstas na Lei das S.A. e
nas demais regulamentações aplicáveis, com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência em primeira convocação e 8 (oito) dias de antecedência em segunda
convocação. § 2°–A convocação dos acionistas para as Assembleias Gerais deverá indicar, detalhadamente, a ordem do dia, sendo expressamente vedada a inclusão de item genérico como, exemplificativamente, “assuntos gerais de interesse da
Companhia”, sendo ainda expressamente vedada a deliberação a respeito de qualquer assunto que não conste expressamente da ordem do dia que integrar a convocação, sob pena de nulidade, exceção feita às deliberações que sejam aprovadas
pela unanimidade dos acionistas. § 3°–Nenhuma Assembleia Geral da Companhia,
independentemente da sua ordem do dia, deverá ser convocada para realização
em dia que não seja um dia útil, ou nos dias 24, 30 e 31 de dezembro ou na segunda-feira, terça-feira e quarta-feira da semana do feriado de carnaval no Brasil. As
Assembleias Gerais de acionistas da Companhia deverão ser sempre realizadas
no horário comercial e na sede social. § 4°–As Assembleias Gerais serão consideradas regulares: (i) se, em primeira convocação, forem instaladas com a presença
de acionistas detentores de, no mínimo, ¼ (um quarto) do capital social com direito
de voto, ressalvadas as exceções previstas em lei; ou (ii) se, em segunda convocação, forem instaladas com qualquer número de acionistas, nos termos do artigo 125
da Lei das S.A. § 5°–Observados os quóruns qualificados previstos na Lei das S.A.,
todas as demais deliberações dos acionistas em Assembleia Geral serão tomadas
por maioria de votos dos acionistas presentes, não se computando os votos em
branco. Todo acionista poderá participar e votar a distância em Assembleia Geral,
nos termos da Lei das S.A. e regulamentação aplicável. Artigo 10–As Assembleias
Gerais serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração ou pelo
conselheiro que este indicar, e o presidente da mesa deverá indicar, dentre os
presentes, o secretário, que poderá ser ou não acionista da Companhia. Artigo
11–O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis. § 1°–Nas Assembleias Gerais, os acionistas deverão apresentar, preferencialmente com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, para melhor organização
da Companhia: (i) um documento de identidade, caso o acionista seja pessoa física;
(ii) os atos societários pertinentes que comprovem a representação legal e documento de identidade do representante, caso o acionista seja pessoa jurídica; (iii)
comprovante da participação acionária na Companhia emitido pela instituição depositária com data máxima de 5 (cinco) dias anteriores à Assembleia Geral; e (iv)
se for o caso, procuração, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 126 da Lei
das S.A. § 2°–Sem prejuízo do disposto acima, o acionista que comparecer à Assembleia Geral munido dos documentos referidos no parágrafo acima, até o momento da abertura dos trabalhos, poderá participar e votar, ainda que tenha deixado de apresentá-los previamente. § 3°–As atas das Assembleias Gerais deverão
(i) ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e
protestos, contendo a transcrição das deliberações tomadas, observado o disposto
no artigo 130 da Lei das S.A.; e (ii) publicadas com omissão das assinaturas dos
acionistas. Administração da Companhia: Artigo 12–A administração da Companhia compete ao Conselho de Administração e à Diretoria, que terão as atribuições conferidas por lei e por este Estatuto Social, estando os Conselheiros e Diretores dispensados de oferecer garantia para o exercício de suas funções. § 1°–A
posse dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes,
fica condicionada à assinatura de termo de posse, que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória referida no Artigo 36 abaixo. § 2°–A Assembleia
Geral de Acionistas deverá estabelecer a remuneração global dos administradores,
cabendo ao Conselho de Administração a sua distribuição. § 3°–Os cargos de
Presidente do Conselho de Administração e de Diretor-Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa. Conselho
de Administração: Artigo 13–O Conselho de Administração será composto por,
no mínimo 3 (três) e, no máximo, 8 (oito) membros, e por até igual número de suplentes, eleitos em assembleia geral ordinária para um mandato unificado de 2 (dois)
anos, até a segunda assembleia geral ordinária subsequente, sendo permitida a
reeleição, e destituíveis e substituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral. §
1°–O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente, o qual será eleito anualmente pela maioria de votos dos conselheiros presentes na primeira reunião do
Conselho de Administração que ocorrer imediatamente após cada assembleia geral ordinária, ou sempre que ocorrer renúncia ou vacância no cargo, obrigatoriamente dentre os conselheiros com mandato vigente. § 2°–Dos membros do Conselho
de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte por cento), o que for maior,
deverão ser conselheiros independentes, devendo a caracterização dos indicados
ao Conselho de Administração como conselheiros independentes ser deliberada
na Assembleia Geral que os eleger, sendo também considerados como independentes os conselheiros eleitos mediante faculdade prevista pelo artigo 141, §§ 4º e
5º, da Lei das S.A., na hipótese de haver acionista controlador. § 3°–Para fins
deste Estatuto Social, o enquadramento do conselheiro independente deve considerar sua relação: (a) com a Companhia, seu acionista controlador direto ou indireto e seus administradores; e (b) com as sociedades controladas, coligadas ou sob
controle comum. Não será considerado conselheiro independente aquele que: (i)
for acionista controlador direto ou indireto da Companhia; (ii) tiver seu exercício de
voto nas reuniões do conselho de administração vinculado por acordo de acionistas
que tenha por objeto matérias relacionadas à Companhia; (iii) for cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, até segundo grau do acionista controlador, de administrador da Companhia ou de administrador do acionista controlador;
e (iv) tiver sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia ou
do seu acionista controlador. § 4º–Para os fins da verificação do enquadramento
do conselheiro independente, as situações descritas a seguir devem ser analisadas
de modo a verificar se implicam perda de independência do conselheiro independente em razão das características, magnitude e extensão do relacionamento: (i)
for afim até segundo grau do acionista controlador, de administrador da Companhia
ou de administrador do acionista controlador; (ii) tiver sido, nos últimos 3 (três) anos,
empregado ou diretor de sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum;
(iii) se tiver relações comerciais com a Companhia, o seu acionista controlador ou
sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum; (iv) se ocupar cargo em
sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a companhia ou com o
seu acionista controlador que tenha poder decisório na condução das atividades da
referida sociedade ou entidade; (v) se receber outra remuneração da Companhia,
de seu acionista controlador, sociedades coligadas, controladas ou sob controle
comum além daquela relativa à atuação como membro do conselho de administração ou de comitês da Companhia, de seu acionista controlador, de suas sociedades
coligadas, controladas ou sob controle comum, exceto proventos em dinheiro decorrentes de participação no capital social da Companhia e benefícios advindos de
planos de previdência complementar. § 5°–Quando, em decorrência do cálculo do
percentual referido no parágrafo acima, o resultado gerar um número fracionário, a
Companhia deve proceder ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior. § 6°–O Conselho de Administração será responsável por exercer as
funções normativas das atividades da Companhia, podendo avocar para seu exame
e deliberação qualquer assunto que não se compreenda na competência privativa
e outros órgãos, bem como deliberar sobre os assuntos que lhe forem submetidos
pela Diretoria. Artigo 14–No caso de ausência, o Presidente do Conselho de Administração será substituído por qualquer outro conselheiro por ele indicado, ou, em
não havendo indicação, por escolha da maioria dos demais membros do Conselho.
§ 1°–No caso de ausência de qualquer outro membro do Conselho de Administração, o Conselheiro ausente deverá indicar, mediante comunicação por escrito ao
Presidente do Conselho de Administração, seu substituto dentre os demais membros titulares ou suplentes do Conselho para representá-lo na reunião à qual não
puder estar presente. § 2°–No caso previsto neste artigo, o Conselheiro que substituir o Conselheiro ausente votará em seu nome e em nome do Conselheiro que
estiver substituindo. Artigo 15 – No caso de vacância do cargo de Conselheiro, o
substituto será eleito pelos Conselheiros remanescentes, e servirá até a primeira
Assembleia Geral, que deliberará sobre a sua eleição, na forma prevista no art. 150
da Lei das S.A. § 1°–No caso de vacância de cargo do Conselho de Administração
que o deixe com número de Conselheiros inferior ao mínimo estabelecido no Artigo
13 acima, será convocada Assembleia Geral para eleger os substitutos, sem prejuízo da possibilidade de nomeação prévia pelos Conselheiros remanescentes.
Artigo 16–Além daquelas previstas na Lei das S.A. e neste Estatuto Social, as
seguintes matérias deverão ser objeto de deliberação em reunião do Conselho de
Administração: (i) fixação da orientação geral dos negócios e aprovação do plano
de negócios anual, que deverá conter o orçamento e o detalhamento dos objetivos
e estratégias de negócios para o período (“Plano Anual”) da Companhia e de sociedades controladas pela Companhia; (ii) eleição e destituição dos Diretores da Companhia e dos diretores de sociedades controladas pela Companhia; (iii) fixação e
alteração da remuneração individual dos administradores, os benefícios indiretos e
os demais incentivos dos Diretores, observado o limite global de remuneração da
administração estabelecido pela Assembleia Geral; (iv) aprovação de planos de
participação de lucros, bem como estabelecimento de critérios para remuneração
e políticas de benefícios dos administradores e empregados da Companhia e de
suas sociedades controladas; (v) praticar quaisquer atos, incluindo a celebração de
quaisquer acordos ou contratos, que impliquem em obrigação de pagamento por
parte da Companhia, ou por parte de qualquer sociedade controlada pela Companhia, em valor superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais), seja em ato único
ou em uma série de atos relacionados num período de 12 (doze) meses, que não
tenha sido objeto do Plano Anual ou orçamento anual do correspondente exercício
social; (vi) qualquer transação, endividamento ou que represente aumento no nível
do endividamento financeiro consolidado da Companhia ou de suas sociedades
controladas que exceda o endividamento total aprovado no Plano Anual do correspondente exercício social em valor equivalente a R$ 10.000.000,00 (dez milhões
de reais) ou a 3% (três por cento) do patrimônio líquido da Companhia ou de sociedades operacionais controladas pela Companhia, respectivamente, o que for menor;
ressalvada, no entanto, a contratação de linhas de crédito de curto prazo nos termos
e condições aprovados previamente pelo Conselho quando da aprovação do Plano
Anual; (vii) qualquer investimento pela Companhia ou por sociedades controladas
que exija valores superiores a R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) de CAPEX,
ainda que estejam previstos no Plano Anual do correspondente exercício social;
(viii) celebração de contratos ou acordos de prestação de serviços para clientes por
parte da Companhia, ou de qualquer sociedade controlada pela Companhia, com
prazo de vigência igual ou superior a 5 (cinco) anos, que não tenham sido previstos
no Plano Anual ou orçamento anual do exercício social correspondente; (ix) a
constituição de ônus sobre quaisquer ativos e a prestação de qualquer tipo de garantia pela Companhia e/ou suas controladas, salvo a oneração de ações representativas do controle de controladas (a) para a garantia de financiamentos contratados
junto ao BNDES ou a bancos comerciais na qualidade de repassadores de recursos
do BNDES; e (b) para a garantia de financiamentos com recursos do Fundo da
Marinha Mercante (FMM), que poderão ser aprovadas pela Diretoria da Companhia;
(x) aprovação prévia para a celebração, alteração ou rescisão de contratos de
Operações entre Partes Relacionadas pela Companhia ou empresas operacionais
controladas pela Companhia; (xi) aquisição ou alienação, pela Companhia ou suas
controladas, de participação em outras sociedades que não exerçam as Atividades
Principais da Companhia; (xii) determinação do voto da Companhia em qualquer
reunião ou assembleia de qualquer sociedade na qual a Companhia detenha participação direta; (xiii) deliberar sobre qualquer aumento do capital social da Companhia ou emissão de ações ou de títulos conversíveis ou permutáveis por ações,
dentro do capital autorizado e a fixação do respectivo preço de emissão, nos termos
deste Estatuto Social; (xiv) deliberar sobre a emissão pública ou privada de debên-
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tures não conversíveis em ações, bem como outros títulos e valores mobiliários
não conversíveis em ações, incluindo notas promissórias; (xv) escolha dos auditores independentes da Companhia e de suas empresas controladas; (xvi) celebração,
pela Companhia e suas empresas controladas de qualquer acordo de associação,
acordo de acionistas ou compromisso similar, que resulte no compartilhamento do
poder de controle nas empresas controladas, bem como alteração dos acordos
porventura existentes, ou ainda renúncia de direitos ou dispensa do cumprimento
de quaisquer obrigações ali previstas; (xvii) alienação de direitos de propriedade
intelectual, tais como marcas, nomes comerciais, patentes e desenhos industriais
registrados e de propriedade da Companhia ou de empresas controladas; (xviii)
criação de novas sociedades controladas pela Companhia e realização de reorganizações societárias (fusão, incorporação, cisão ou incorporação de ações) envolvendo sociedades controladas pela Companhia; (xix) aprovar as políticas, regimentos e códigos da Companhia, em especial os obrigatórios nos termos das normas
editadas pela CVM, do Regulamento do Novo Mercado e da legislação aplicável à
Companhia; (xx) elaboração e divulgação de parecer fundamentado, favorável ou
contrário à aceitação de qualquer Oferta Pública de Aquisição (“OPA”) que tenha
por objeto as ações de emissão da Companhia, divulgado em até 15 (quinze) dias
da publicação do edital da OPA, que deverá abordar, no mínimo: (i) sobre a conveniência e oportunidade da OPA quanto ao interesse da Companhia e do conjunto
dos acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez das ações; (ii) quanto aos planos estratégicos divulgados pelo ofertante em
relação à Companhia; e (iii) a respeito de alternativas à aceitação da OPA disponíveis no mercado; (xxi) aprovação do orçamento do comitê de auditoria da Companhia, conforme aplicável e a criação de outros comitês eventuais, dentre comitês
técnicos e/ou consultivos, com a definição de seus objetivos e respectivas funções.
Caberá ao Conselho de Administração, ainda, estabelecer as normas aplicáveis
aos comitês, incluindo regras sobre a composição, o prazo, a remuneração e o
funcionamento dos comitês; (xxii) aprovação das atribuições da área de auditoria,
interna e avaliar, ao menos uma vez ao ano, a sua estrutura e o seu orçamento para
que sejam considerados suficientes ao desempenho de suas funções; (xxiii) aprovação de projetos de investimentos que estejam fora das Atividades Principais da
Companhia; (xxiv) realização, pela Companhia ou suas controladas, de alienação
ou cessão de seus ativos relevantes, assim entendidos como ativos cujo valor exceda 20% (vinte por cento) do ativo não circulante da sociedade em questão, em
uma única operação ou em uma série de operações, relacionadas ou não, no prazo
de 12 (doze) meses; (xxv) alienação de participação societária das controladas;
(xxvi) reorganizações societárias (fusão, incorporação, cisão ou incorporação de
ações) envolvendo as Controladas; (xxvii) aprovação de quaisquer atos relacionados nos itens (a) a (d) abaixo, caso resultem num aumento da dívida líquida ajustada de forma que esta supere o Limite de Endividamento: (a) contratação de operações de endividamento da Companhia e/ou suas Controladas; (b) aprovação ou
alteração do orçamento anual da Companhia e/ou suas Controladas; (c) aprovação
de projetos de investimento não previstos no orçamento anual, e (d) aquisição de
participações societárias pela Companhia ou pelas Controladas em sociedades que
exerçam a mesma Atividade Principal da Companhia. Serão consideradas, para
fins de Limite de Endividamento, tanto a dívida contraída para a aquisição, como as
advindas da sociedade adquirida, incluindo todos os financiamentos de longo prazo
destinados a financiar a construção ou a aquisição de estaleiros ou de embarcações,
incluindo sem limitação o Fundo da Marinha Mercante, bem como os empréstimos
ponte associados a tais financiamentos de longo prazo. Artigo 17–As deliberações
do Conselho de Administração previstas neste Estatuto serão aprovadas pela maioria de votos dos seus membros presentes na reunião. Artigo 18–O Conselho de
Administração reunir-se-á ordinariamente a cada 2 (dois) meses e extraordinariamente sempre que convocado na forma deste Estatuto Social ou da lei. As reuniões
serão realizadas na sede social, ou em outro local se assim ficar decidido pelos
membros do Conselho. § 1º–As reuniões do Conselho de Administração serão
convocadas por seu Presidente, ou seu substituto, com no mínimo 10 (dez) dias de
antecedência à reunião, em primeira convocação. § 2º–Quaisquer reuniões do
Conselho de Administração serão convocadas por seu Presidente, ou seu substituto, com no mínimo 2 (dois) dias de antecedência à reunião, em segunda convocação. Qualquer Conselheiro poderá convocar uma reunião do Conselho caso o
seu Presidente não o faça no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados de solicitação
nesse sentido. Observado as demais disposições deste artigo 18. § 3°–As reuniões
do Conselho de Administração deverão ser convocadas por meio de notificação
pessoal, via correio com aviso de recebimento ou via correio eletrônico (e-mail), e
tal convocação será considerada efetivada na data de seu recebimento, se por
correio, ou na data de seu envio, se por e-mail. § 4°–As convocações para as reuniões do Conselho de Administração deverão sempre conter a ordem do dia detalhada, informando as matérias que serão discutidas e deliberadas e, ainda, os documentos pertinentes aos assuntos objeto da ordem do dia. Qualquer matéria que
não esteja especificada na ordem do dia não poderá ser levada à discussão, a
menos que todos os membros do Conselho estejam presentes à reunião e concordem com a inclusão de tal matéria na ordem do dia, sendo vedada a inclusão de
item genérico como, exemplificativamente, “assuntos gerais de interesse da Companhia”. § 5°–As reuniões do Conselho de Administração serão consideradas validamente instaladas se, (i) em primeira convocação, contarem com a presença
(inclusive remotamente) da maioria de seus membros; ou (ii) em segunda convocação, contarem com a presença (inclusive remotamente) de qualquer número de
Conselheiros. O membro do Conselho representado por outro Conselheiro será
considerado presente à reunião. § 6º–As reuniões do Conselho serão presididas
pelo Presidente do Conselho, ou pelo conselheiro que este indicar, e o presidente
da mesa indicará um dos presentes (que não necessariamente precisa ser um
Conselheiro) para ocupar a função de secretário, sendo a mesa responsável por
registrar as discussões e deliberações ocorridas em atas, as quais serão lavradas
na forma sumária e deverão registrar fielmente a respectiva reunião. § 7°–As reuniões do Conselho de Administração somente poderão ser realizadas nos dias
elegíveis para a realização das Assembleias Gerais da Companhia, nos termos do
§ 3° do Artigo 9º, exceto em casos de comprovada necessidade e/ou urgência. §
8°–Independentemente das formalidades acima mencionadas, será considerada
regular a reunião do Conselho de Administração à qual comparecerem todos os
Conselheiros em exercício. § 9°–As reuniões do Conselho de Administração poderão ser realizadas por conferência telefônica, vídeo conferência ou por qualquer
outro meio de comunicação que permita a identificação do membro e a comunicação simultânea com todas as demais pessoas presentes à reunião. Os conselheiros
que participarem de reunião na forma acima prevista deverão ser considerados
presentes à reunião para todos os fins, sendo válida a assinatura da respectiva ata
por fac-símile ou outro meio eletrônico, devendo uma cópia ser arquivada na sede
da Companhia juntamente com o original assinado da ata. § 10–Nas reuniões do
Conselho de Administração, qualquer conselheiro pode ser acompanhado por um
assistente com conhecimento técnico relacionado com as matérias constantes na
ordem do dia, sendo que tal assistente não terá direito de voto, mas poderá participar da reunião e das discussões pertinentes a tais matérias. § 11–Ao término de
cada reunião deverá ser lavrada uma ata, que deverá ser assinada por todos os
Conselheiros fisicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita no Livro
de Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia. Os votos proferidos por Conselheiros que participarem remotamente da reunião do Conselho
de Administração ou que tenham se manifestado na forma do Artigo 14 deste Estatuto Social deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas do Conselho
de Administração, devendo a cópia da carta ou mensagem eletrônica, conforme o
caso, contendo o voto do Conselheiro, ser juntada ao Livro logo após a transcrição
da ata. Diretoria: Artigo 19–A Diretoria será composta por 2 (dois) a 7 (sete) Diretores, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração
e por esse destituíveis a qualquer tempo, sendo 1 (um) membro o Diretor Presidente e 1 (um) membro o Diretor de Relações com Investidores e os demais Diretores
sem designação específica. § 1°–Nas ausências, as funções de qualquer um dos
Diretores serão exercidas por outro membro da Diretoria, escolhido pelo Diretor
ausente ou impedido. Em caso de vacância no cargo de Diretor, o substituto interino será nomeado por qualquer um dos Diretores e assumirá a função até a primeira reunião subsequente do Conselho de Administração que designará o substituto
pelo restante do prazo de mandato. § 2°–Os Diretores poderão cumular funções e
devem atender aos requisitos estabelecidos em lei e neste Estatuto Social para o
desempenho de suas funções. § 3°–Os Diretores serão eleitos na primeira reunião
realizada após a assembleia geral ordinária do ano do término do mandato da Diretoria, sendo o prazo de mandato unificado de 3 (três) anos, até a primeira reunião
do Conselho de Administração realizada após a assembleia geral ordinária daquele respectivo ano, sendo admitida a reeleição. § 4°–Findos os seus mandatos, poderão ser nomeados novos Diretores por meio de deliberação aprovada pelo Conselho de Administração. Os Diretores permanecerão no exercício de seus cargos
até a eleição e posse de seus sucessores. Artigo 20–Compete à Diretoria a representação ativa e passiva da Companhia e a prática de todos os atos necessários
ou convenientes à administração dos negócios sociais, inclusive aqueles previstos
no plano de negócios aprovado pelo Conselho de Administração, respeitados os
limites previstos em lei ou neste Estatuto Social. Artigo 21–Entre suas atribuições,
cabe ao Diretor Presidente dirigir, coordenar e supervisionar as atividades dos demais Diretores e supervisionar os trabalhos de assessoria legal. Artigo 22–Entre
suas atribuições, cabe ao Diretor de Relações com Investidores coordenar, administrar, dirigir e supervisionar o trabalho de relações com investidores e mercado de
capitais, bem como representar a Companhia perante acionistas, investidores,
analistas de mercado, a Comissão de Valores Mobiliários, as Bolsas de Valores, o
Banco Central do Brasil e os demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais, no Brasil e no exterior. Artigo 23–Caso sejam eleitos
Diretores sem designação específica, sem prejuízo do direito do Conselho de Administração de se manifestar a respeito, caberá ao Diretor Presidente definir as
atribuições específicas dos Diretores assim eleitos. Artigo 24–A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente ou pela maioria de seus membros. As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por conferência telefônica,
vídeo conferência ou por qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação e a comunicação simultânea entre os Diretores e todas as demais pessoas presentes à reunião. As convocações para as reuniões serão feitas mediante
comunicado escrito entregue com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, das
quais deverá constar a ordem do dia, a data, a hora e o local da reunião. Parágrafo
Único–A Diretoria se reúne validamente com a presença de pelo menos 2 (dois)
Diretores, sendo um deles sempre o Diretor Presidente, e delibera pelo voto da
maioria dos presentes, sendo atribuído ao Diretor Presidente o voto de qualidade
no caso de empate na votação. Artigo 25–A Companhia considerar-se-á obrigada
quando representada: (i) por 2 (dois) Diretores em conjunto; (ii) por 1 (um) Diretor
em conjunto com 1 (um) procurador com poderes especiais, devidamente constituído, para a prática de quaisquer atos em valor de até R$2.000.000,00 (dois milhões
de reais) em uma única operação; (iii) por 1 (um) só Diretor para a assinatura de
termos de confidencialidade nos quais a Companhia seja parte; (iv) por 1 (um) só
Diretor ou 1 (um) procurador com poderes especiais, devidamente constituído, para
a prática dos seguintes atos: (a) de representação da Companhia perante quaisquer
órgãos públicos federais, estaduais e municipais, entidades de classes, nas Assembleias Gerais de acionistas ou reuniões de sócios das sociedades nas quais a
Companhia participe, bem como nas Assembleias ou reuniões de entidades de
direito privado nas quais a Companhia participe como patrocinadora, membro fundador ou simplesmente membro participante; (b) de endosso de cheques para
depósito em contas bancárias da Companhia, independentemente do valor; (c) de
representação da Companhia perante sindicatos ou Justiça do Trabalho; para matérias de admissão, suspensão ou demissão de empregados; e para acordos trabalhistas; e (d) para a prática de quaisquer atos em valor de até R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) em uma única operação. § 1º–As procurações serão outorgadas
em nome da Companhia por 2 (dois) Diretores em conjunto, devendo especificar
os poderes conferidos e salvo aquelas previstas no Parágrafo Segundo deste Artigo, terão período de validade limitado a, no máximo, 1 (um) ano. § 2º–As procurações para fins judiciais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado e aquelas
outorgadas para fins de cumprimento de cláusula contratual poderão ser outorgadas
pelo prazo de validade do contrato a que estiverem vinculadas. Conselho Fiscal:
Artigo 26–A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não-permanente, que somente será instalado nos exercícios sociais em que for convocado
mediante solicitação dos Acionistas, conforme previsto em lei. § 1º–O Conselho
Fiscal, quando instalado, será composto por 3 (três) membros efetivos, e por igual
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número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, sendo permitida a reeleição,
com as atribuições e prazos de mandato previstos em lei. § 2º–A remuneração dos
membros do Conselho Fiscal será estabelecida pela Assembleia Geral que os
eleger. § 3º–O Conselho Fiscal terá um Presidente, eleito pelos demais Conselheiros Fiscais na primeira reunião após sua instalação. § 4º–Independentemente das
formalidades previstas na Lei das S.A., será considerada regular a reunião a que
comparecerem todos os Conselheiros Fiscais. § 5º–Quando instalado, o Conselho
Fiscal se reunirá, nos termos da lei, sempre que necessário e analisará, ao menos
trimestralmente, as demonstrações financeiras. § 6º–Todas as deliberações do
Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro de Atas e Pareceres
do Conselho Fiscal e assinadas pelos Conselheiros Fiscais presentes. Exercício
Social e Lucros: Artigo 27–O exercício social terminará no dia 31 de dezembro
de cada ano, ocasião em que deverão ser preparados o balanço e as demais demonstrações financeiras com observância aos preceitos legais pertinentes. § 1°–Do
lucro líquido apurado no exercício, será deduzida a parcela de 5% (cinco por cento)
para a constituição de reserva legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do
capital social. § 2°–Os acionistas têm direito a um dividendo obrigatório correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do respectivo lucro líquido, ajustado de acordo com o Artigo 202 da Lei das S.A., a saber: (a) o decréscimo das importâncias
destinadas, no exercício, à constituição da reserva legal, conforme indicado no
Parágrafo 1º acima, e de reservas para contingências; e (b) o acréscimo das importâncias resultantes da reversão, no exercício, de reservas para contingências, formadas nos exercícios anteriores. § 3°–O saldo remanescente, após atendidas as
disposições legais, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral, que
poderá, por proposta da administração: (i) deliberar reter parcela do lucro líquido
prevista em orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do Artigo 196
da Lei das S.A.; (ii) destinar a totalidade ou parcela do lucro remanescente às reservas estatutárias previstas no presente Estatuto Social, nos termos do Artigo 194
da Lei das S.A.; ou (iii) distribuir dividendos aos acionistas. Ainda, a Assembleia
Geral poderá atribuir aos administradores uma participação nos lucros, dentro dos
limites estabelecidos no artigo 152 da Lei das S.A. e neste Estatuto Social. § 4°–As
demonstrações financeiras elaboradas ao final de cada exercício social, deverão
refletir a situação financeira, os resultados e operações da Companhia relativos ao
exercício findo, e deverão ser auditadas por uma empresa de auditores independentes, devidamente habilitada a funcionar no país. Artigo 28–Respeitado o disposto no Artigo 27 deste Estatuto, adicionalmente às reservas legalmente previstas,
a Companhia terá as seguintes reservas de lucros: (i) Reserva para Investimentos,
cujos recursos serão destinados à realização de investimentos relacionados ao
objeto social da Companhia e à expansão de suas atividades, formada com recursos equivalentes a até 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido da Companhia
ajustado na forma do artigo 202 da Lei das S.A. O saldo da conta de Reserva para
Investimentos não poderá ultrapassar 50% (cinquenta por cento) do valor do capital
social. (ii) Reserva de Capital de Giro, cujos recursos serão destinados a suprir as
necessidades de capital operacional da Companhia, formada com recursos equivalentes a até 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido da Companhia ajustado
na forma do artigo 202 da Lei das S.A. O saldo da conta de Reserva de Capital de
Giro não poderá ultrapassar 50% (cinquenta por cento) do valor do capital social.
Artigo 29–Observadas as disposições legais pertinentes, a Companhia poderá
pagar juros sobre o capital próprio, imputando-os ao dividendo obrigatório. Artigo
30–O Conselho de Administração poderá declarar e pagar, a qualquer tempo durante o exercício social, dividendos intermediários à conta de reservas de lucros e
de lucros acumulados existentes nos exercícios sociais precedentes, que deverão
ser imputados ao dividendo obrigatório referente àquele exercício. Artigo 31–Observados os requisitos e limites legais, o Conselho de Administração poderá, ao
final de cada trimestre ou semestre, com base em balanço intermediário específico,
declarar e pagar dividendos periódicos a partir dos resultados verificados no trimestre ou semestre em questão, que deverão ser imputados ao dividendo obrigatório
referente àquele exercício. Artigo 32–Os dividendos não recebidos ou reclamados
prescreverão no prazo de 3 (três) anos, contados da data em que tenham sido
postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da Companhia. Dissolução
e Liquidação: Artigo 33–A Companhia será dissolvida e liquidada nos casos previstos em lei, sendo a Assembleia Geral o órgão competente para determinar o
modo de liquidação e indicar o liquidante, observada as competências do Conselho
Fiscal neste cenário, caso este esteja em funcionamento conforme solicitação dos
acionistas que perfaçam o quórum estabelecido em lei ou na regulamentação aplicável. Juízo Arbitral: Artigo 34–A Companhia, seus acionistas, Administradores
e os membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, obrigam-se a resolver, por
meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma do seu
regulamento, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles,
relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores, e membros do conselho fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, na Lei das S.A.,
neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo
Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao
funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do
Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de
Participação no Novo Mercado. Acordos de Acionistas: Artigo 35–A Companhia
deverá observar, quando aplicável, os termos e condições de todo e qualquer acordo de acionistas arquivado em sua sede, nos termos do artigo 118 da Lei das S.A.,
sendo ineficazes em relação à Companhia e aos acionistas quaisquer deliberações
da assembleia geral, do conselho de administração e da diretoria que contrariarem
o disposto em tais acordos. Em caso de conflito entre as disposições do Estatuto
Social e dos acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia, estas últimas
prevalecerão. § 1°–O presidente da assembleia geral e o presidente da reunião do

conselho de administração não computarão qualquer voto proferido com infração
a acordos de acionistas arquivados na sede social. § 2°–Não deverá ser registrada
nos livros sociais, sendo nula e ineficaz em relação à Companhia, aos acionistas e
a terceiros, a alienação ou oneração de ações em violação ao disposto em acordos
de acionistas arquivados na sede social. Alienação de Controle, Cancelamento
de Registro e Saída do Novo Mercado: Artigo 36–A alienação direta ou indireta
de controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio
de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o adquirente do controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição de ações (OPA)
tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais
acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante. § 1°–Em caso de alienação
indireta do controle, o adquirente deve divulgar o valor atribuído à Companhia para
os efeitos de determinação do preço da OPA, bem como divulgar a demonstração
justificada desse valor. § 2°–Para os fins deste Artigo, entende-se por “controle” e
seus termos correlatos o poder efetivamente utilizado por acionista de dirigir as
atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma
direta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da participação acionária detida. Artigo 37–Sem prejuízo do disposto no Regulamento do Novo Mercado,
a saída voluntária do Novo Mercado deverá ser precedida de oferta pública de
aquisição de ações que observe os procedimentos previstos na regulamentação
editada pela CVM sobre ofertas públicas de aquisição de ações para cancelamento de registro de companhia aberta e os seguintes requisitos: (i) o preço ofertado
deve ser justo, sendo possível, o pedido de nova avaliação da Companhia na forma
estabelecida na Lei das S.A.; (ii) acionistas titulares de mais de 1/3 das ações em
circulação deverão aceitar a oferta pública de aquisição de ações ou concordar
expressamente com a saída do referido segmento sem a efetivação de alienação
das ações. Parágrafo único. A saída voluntária do Novo Mercado pode ocorrer
independentemente da realização de oferta pública mencionada neste artigo, na
hipótese de dispensa aprovada em Assembleia Geral, nos termos do Regulamento do Novo Mercado. OPA por Atingimento de Participação Relevante: Artigo
38–Qualquer Pessoa que venha a adquirir ou se torne titular, por qualquer motivo,
de ações de emissão da Companhia, ou de outros direitos, inclusive usufruto ou
fideicomisso, sobre ações de emissão da Companhia em quantidade igual ou superior a 20% (vinte por cento) do seu capital social (“Pessoa Relevante”) deverá
efetivar uma oferta pública de aquisição de ações específica para a hipótese prevista neste artigo para aquisição da totalidade das ações de emissão da Companhia,
observando-se o disposto na regulamentação aplicável da CVM, os regulamentos
da B3 e os termos deste artigo. A Pessoa Relevante deverá realizar a referida
oferta pública de aquisição de ações no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar
da data de aquisição ou do evento que resultou na titularidade de ações ou direitos
em quantidade igual ou superior a 20% (vinte por cento) do capital social da Companhia. A palavra “Pessoa” aqui utilizada deverá ser interpretada de acordo com a
seguinte definição: qualquer pessoa, incluindo, sem limitação, qualquer pessoa
natural ou jurídica, fundo de investimento, condomínio, carteira de títulos, universalidade de direitos, ou outra forma de organização, residente, com domicílio ou com
sede no Brasil ou no exterior, ou Grupo de Acionistas. Por sua vez, “Grupo de
Acionistas” significa o grupo de pessoas: (i) vinculadas por contratos ou acordos de
voto de qualquer natureza, seja diretamente ou por meio de sociedades controladas,
controladoras ou sob controle comum; ou (ii) entre as quais haja relação de controle; ou (iii) sob controle comum. § 1º–A oferta pública de aquisição de ações deverá
ser (i) dirigida indistintamente a todos os acionistas da Companhia, (ii) efetivada em
leilão a ser realizado na B3, (iii) lançada pelo preço determinado de acordo com o
previsto no parágrafo 2º deste artigo, e (iv) paga à vista, em moeda corrente nacional, contra a aquisição na oferta pública de aquisição de ações de emissão da
Companhia. § 2º–O preço de aquisição na oferta pública de aquisição de ações de
cada ação de emissão da Companhia não poderá ser inferior ao maior valor entre
(i) 120% (cento e vinte por cento) do valor econômico apurado em laudo de avaliação, observado o §9º abaixo; (ii) 120% (cento e vinte por cento) do preço de emissão
das ações em qualquer aumento de capital realizado mediante distribuição pública
ocorrido no período de 24 (vinte e quatro) meses que anteceder a data em que se
tornar obrigatória a realização da oferta pública de aquisição de ações nos termos
deste artigo, devidamente atualizado pelo IPCA – Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE, até o momento do pagamento; (iii) 120%
(cento e vinte por cento) da cotação unitária média das ações de emissão da Companhia, durante o período de 90 (noventa) dias anterior à realização da oferta pública de aquisição de ações, ponderada pelo volume de negociação, na bolsa de
valores em que houver o maior volume de negociações das ações de emissão da
Companhia; e (iv) 120% (cento e vinte por cento) do maior valor pago, a qualquer
tempo, pela Pessoa Relevante por ações ou lote de ações da Companhia em qualquer tipo de negociação. Caso a regulamentação da CVM aplicável à oferta pública
de aquisição de ações prevista neste caso determine a adoção de um critério de
cálculo para a fixação do preço de aquisição de cada ação da Companhia na oferta
pública de aquisição de ações que resulte em preço de aquisição superior, deverá
prevalecer na efetivação da oferta pública de aquisição de ações prevista aquele
preço de aquisição calculado nos termos da regulamentação da CVM. § 3º–A realização da oferta pública de aquisição de ações mencionada no caput deste artigo
não excluirá a possibilidade de outro acionista da Companhia, ou, se for o caso, a
própria Companhia, formular uma oferta pública de aquisição de ações concorrente, nos termos da regulamentação aplicável. § 4º–A Pessoa Relevante deverá atender eventuais solicitações ou exigências da CVM relativas à oferta pública de aquisição de ações dentro dos prazos prescritos na regulamentação aplicável. § 5º–Na
hipótese da Pessoa Relevante não cumprir com as obrigações impostas por este
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artigo, inclusive no que concerne ao atendimento dos prazos máximos (i) para a
realização da oferta pública de aquisição de ações; ou (ii) para atendimento das
eventuais solicitações ou exigências da CVM, o Conselho de Administração da
Companhia convocará Assembleia Geral Extraordinária, na qual a Pessoa Relevante não poderá votar, para deliberar sobre a suspensão do exercício dos direitos
da Pessoa Relevante que não cumpriu com qualquer obrigação imposta por este
artigo, conforme disposto no Artigo 120 da Lei das Sociedades por Ações, sem
prejuízo da responsabilidade da Pessoa Relevante por perdas e danos causados
aos demais acionistas em decorrência do descumprimento das obrigações impostas por este artigo. § 6º–O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de uma
Pessoa se tornar titular de ações de emissão da Companhia em quantidade igual
ou superior a 20% (vinte por cento) do total das ações de sua emissão em decorrência (i) de sucessão legal, sob a condição de que a Pessoa aliene o excesso de
ações em até 30 (trinta) dias contados do evento relevante; (ii) da incorporação de
uma outra sociedade pela Companhia, (iii) da incorporação de ações de uma outra
sociedade pela Companhia, ou (iv) da subscrição de ações da Companhia, realizada em uma única emissão primária, que tenha sido aprovada em Assembleia Geral
de acionistas da Companhia, convocada pelo seu Conselho de Administração, e
cuja proposta de aumento de capital tenha determinado a fixação do preço de
emissão das ações com base em valor econômico obtido a partir de um laudo de
avaliação econômico-financeira da Companhia realizada por empresa especializada com experiência comprovada em avaliação de companhias abertas. Ainda, o
disposto neste artigo não se aplica: (i) a fundos de investimento geridos pelo Pátria
Investimentos Ltda. ou por outras gestoras sob controle comum; (ii) a fundos de
investimento geridos pela Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda. ou por outras
gestoras sob controle comum; e (iii) ao BNDES Participações S.A.–BNDESPar. §
7º–Para fins do cálculo do percentual de 20% (vinte por cento) do capital total descrito no caput deste artigo, não serão computados os acréscimos involuntários de
participação acionária resultantes de cancelamento de ações em tesouraria, resgate de ações ou de redução do capital social da Companhia com o cancelamento
de ações. § 8º–A Assembleia Geral poderá dispensar a Pessoa Relevante da obrigação de efetivar a oferta pública de aquisição de ações prevista neste artigo mediante aprovação pela maioria dos votos dos acionistas presentes, sendo que referida assembleia somente será instalada, em primeira convocação, com a presença
de acionistas representando no mínimo, 1/4 (um quarto) do capital social com direito de voto, e em segunda convocação instalar-se-á com qualquer número de acionistas presentes. § 9º–O laudo de avaliação de que trata o parágrafo 2º acima deverá ser elaborado por instituição ou empresa especializada, com experiência
comprovada e independente quanto ao poder de decisão da Companhia, seus
administradores e controladores, devendo o laudo também satisfazer os requisitos
do parágrafo 1º do Artigo 8º da Lei das Sociedades por Ações e conter a responsabilidade prevista no parágrafo 6º do mesmo artigo da lei. A escolha da instituição ou
empresa especializada responsável pela determinação do valor econômico da
Companhia, bem como a definição da metodologia a ser adotada (que deverá ser,
de forma isolada ou combinada, de patrimônio líquido contábil, de patrimônio líquido avaliado a preço de mercado, de fluxo de caixa descontado, de comparação por
múltiplos, de cotação das ações no mercado de valores mobiliários ou baseada em
outro critério aceito pela CVM) é de competência privativa do Conselho de Administração. Os custos de elaboração do laudo de avaliação deverão ser assumidos
integralmente pela Pessoa Relevante. § 10º–As disposições previstas neste artigo
terão prazo de vigência de 5 (cinco) anos contados da data da Assembleia Geral
de acionistas da Companhia que as aprovar. DISPOSIÇÕES GERAIS: Artigo
39–Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que preceitua a Lei das S.A e o Regulamento do
Novo Mercado. Artigo 40–Observado o disposto no artigo 45 da Lei das S.A, o
valor do reembolso a ser pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral. Artigo
41–As disposições contidas nos §§ 1º e 2º do Artigo 1º; incisos (xx), (xxi) e (xxii) do
Artigo 16; Artigo 36; Artigo 37; e Artigo 38 somente terão eficácia a partir da data da
entrada em vigor do Contrato de Participação no Novo Mercado, a ser celebrado
entre a Companhia e a B3. Artigo 42 – Para os fins deste Estatuto Social, as expressões abaixo terão as seguintes definições: (i) “Atividades Principais” significa
as atividades de (i) construção, manutenção e afretamento de embarcações de
apoio marítimo à indústria de óleo e gás; (ii) prestação de serviços utilizando tais
embarcações ou relacionados ao afretamento de tais embarcações; e (iii) desenvolvimento e operação de bases de apoio à indústria de óleo e gás; (ii) “Limite de
Endividamento” será o valor equivalente a 20% (vinte por cento) do patrimônio líquido da Companhia, apurado trimestralmente; (iii) “Operações entre Partes Relacionadas” tem seu significado determinado pelo Pronunciamento Técnico CPC 05
(R1), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovado pela CVM
por meio da Deliberação nº 642 da CVM, de 07 de outubro de 2010, conforme alterada; e (iv) “Plano de Incentivo de Longo Prazo” significa qualquer plano de opção
de compra de Ações ou ações de emissão ou quotas representativas do capital
social de qualquer sociedade detida ou incorporada pela Companhia, plano de incentivo de longo prazo, contrato de investimento, ação virtual (phantom stock) ou
qualquer outro plano de incentivo aos executivos da Companhia ou de qualquer
sociedade detida ou incorporada pela Companhia, vigente na data deste Estatuto
Social ou que venha, após a presente data, a ser concedido pela Companhia e/ou
qualquer de suas respectivas Controladas aos seus empregados e/ou administradores, nos termos deste Estatuto Social, que outorgue aos beneficiários o direito ou
opção à subscrição de ações ou vincule parcela da remuneração de tais empregados e/ou administradores da Companhia ou de qualquer sociedade detida ou incorporada pela Companhia substancialmente ao valor e/ou valorização das ações.
Jucerja nº 4063865 em 10/05/2021.

Três perguntas: o Selo Sustentabilidade Tesouro Verde e a blockchain
Por Jorge Priori

S

egundo a Climate
Bonds Initiative, a
emissão total de Green Bonds em 2020 somou
US$ 269,5 bilhões. As 20
nações que mais emitiram
esse tipo de título foram
responsáveis pelo valor de
US$ 243,8 bilhões (90,4%).
O Brasil, apesar de todo o
seu potencial, não figura entre os principais emissores.
Considerando esse contexto, conversamos sobre
o Selo Sustentabilidade
Tesouro Verde, desenvolvido pela empresa Brasil
Mata Verde (BMV), com
as economistas Maria Tereza Umbelino e Alessandra
Umbelino Simiema, chief
executive office e chief information office da empresa, respectivamente.
De 2018 a 2020, a adesão ao selo cresceu 678%,
passando de 23 para 179
empresas. Isso se refletiu
na comercialização de Unidades de Crédito de Sustentabilidade (UCSs), que
no mesmo período, cresceu 5.655%. Maria Tereza e Alessandra destacam

que, apesar de o Brasil ser
o maior fornecedor de produtos ecossistêmicos, ele
praticamente não os comercializa.
O que é o Selo Sustentabilidade Tesouro Verde? Como ele funciona?
O selo é o produto da
BMV que atesta a conformidade
socioambiental
de uma empresa, pessoa
ou instituição. Sua obtenção está atrelada à compra
de UCSs, ativo criado pela
BMV de modo a compensar sua pegada socioambiental (ESG). Essas UCSs
podem ser adquiridas (ou,
na mão inversa, vendidas)
na Plataforma Tesouro Verde, da BMV.
Vale lembrar que as UCSs
são um conceito muito mais
amplo que o de créditos de
carbono, já que englobam
27 itens relativos à pegada ambiental, sendo o carbono apenas um deles. Os
outros itens dizem respeito
a questões como espécies
preservadas de fauna e flora
em uma determinada área
e preservação da paisagem,
por exemplo.

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, torna público para conhecimento dos
interessados, que no dia 17 de junho de 2021, às 10:00 horas,
realizará o leilão REBDETRO07.21 na forma on-line e Presencial,
dos veículos apreendidos ou removidos, a qualquer título e não
reclamado por seu proprietário, classificados como conservados, sucata inservível identificados ou sucatas inservíveis não
identificados, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da
data do recolhimento, conforme art. 328 do Código de Trânsito
Brasileiro, cujo os proprietários já foram notificados, tendo como
leiloeiro o Sr. ALEXANDRO LACERDA, devidamente matriculado
na JUCERJA sob o nº 103. Os veículos a serem levados a leilão
poderão ser verificados no site www.rebocarleiloes.com.br. A cópia do edital poderá ser consultada através do site
www.detro.rj.gov.br e www.rebocarleiloes.com.br

O selo identifica a quantidade de UCS adquiridas
e traz informações como
a unidade de conservação
em que foram produzidas,
a quantidade de floresta
nativa preservada e o número de espécies de fauna
e de flora preservados por
hectare. Possui, ainda, um
QRCode por meio do qual
é possível acessar mais informações, como imagens
das propriedades em que
as UCSs foram produzidas
e a transação feita na blockchain.
Como está o Brasil no
mercado internacional?
O Brasil é o maior fornecedor de produtos ecossistêmicos, mas praticamente
não os comercializa. Esse
é um flanco que o país precisa atacar como forma de
aproveitar sua vocação em
uma economia global que,
cada vez mais, caminha para
uma compensação de pegadas ambientais e de produção de carbono por parte de
empresas e governos.
Justamente considerando essa questão, quando
desenvolvemos o atual mo-

delo das UCSs, buscamos
colocar diversas camadas
de segurança confiáveis e
reconhecidas não apenas
no mercado nacional, mas
também internacionalmente. Nosso produto é auditado pela Ernst & Young,
firma de consultoria global,
e pela Société Générale de
Surveillance, empresa francesa líder global no segmento de certificação ambiental. As UCSs são registradas
em formato blockchain
(modelo que está crescendo no mundo inteiro) e no
ambiente da Cetip/B3, que
é conhecida e possui credibilidade junto a investidores
estrangeiros. E, como uma
camada extra de garantia
para esse público, nossos
títulos possuem, ainda, um
registro junto ao escritório
Shakespeare Martineau, de
Londres, um dos principais
centros financeiros mundiais.
Em termos de números
globais, estima-se que, em
2019, tenham sido emitidos
cerca de US$ 265 bilhões
em green bonds. Para 2021,
a estimativa é de US$ 350
bilhões, um acréscimo de

Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual – SICAV
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual – SICAV, no uso de
suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA todos os membros da
categoria econômica da indústria audiovisual, categorias similares e
conexas, compreendendo assim, dentre outras, estúdios, produtoras de
televisão, cinema e vídeo, produtoras de “games”, produtoras de conteúdo audiovisual para mídias eletrônicas, programadoras de televisão por
assinatura, laboratórios cinematográficos, empresas de dublagem, de
finalização e de locação de equipamentos cinematográficos, e todos os
demais segmentos que apoiam a indústria audiovisual, para participarem
da Assembleia Geral Extraordinária virtual a realizar-se no próximo
dia 25/05/2021, terça-feira, às 16h, em primeira convocação e às
16h30m, em segunda e última convocação, com qualquer quórum, através
do link de acesso: meet.google.com/jrm-aezb-qck, para deliberar sobre: i)
análise e discussão da Pauta de Reivindicação da Categoria Profissional
Representada pelo STIC; ii) constituição de comissão de negociação; iii)
adoção de mecanismos adequados de solução de conflitos; iv) autorização para ajuizamento de dissídio coletivo e apresentação de defesa em
processo de dissídio coletivo eventualmente proposto pela categoria profissional; v) assuntos gerais. Rio de Janeiro, 15 de maio de 2021.
Leonardo Edde - Presidente / SICAV

mais de 30%. Esse é um
mercado com enorme potencial e que vem se desenvolvendo rapidamente em
decorrência de fatores como uma maior preocupação
por parte do atual Governo
dos Estados Unidos com a
questão (o Governo Biden
se comprometeu a reduzir
pela metade as emissões até
2050) e de medidas cada vez
mais ambiciosas em relação
ao assunto por parte da
União Europeia, que vem
estabelecendo diretrizes relativas, por exemplo, ao uso
e conservação do solo e das
florestas, combate à desertificação e preservação da
biodiversidade.
Essa é uma pauta de
grande interesse para o Brasil e com um enorme potencial econômico para o
País. O momento é de assumir um protagonismo nesse
mercado.
Por que a solução da
BMV foi desenvolvida a
partir da blockchain?
A tecnologia do blockchain possui inúmeros
benefícios que consideramos importantes para nos-

so modelo de negócios, tais
como:
Segurança: o sistema
de blockchain é hoje reconhecido como seguro e
confiável. Uma vez feito o
registro não há maneiras de
adulterá-lo;
Transparência: os dados de cada transação UCS
ficam acessíveis para pesquisa pública, evitando que
uma mesma quantidade de
ativo (UCS/carbono) seja
vendida duas vezes (dupla
contagem);
Facilidade de registro:
assim que a UCS é inserida
no sistema, as informações
passam a estar imediatamente disponíveis para
consulta.
Entendemos, portanto,
que a BMV conta com o
que há de mais avançado
em termos de tecnologia e
de parceiros para garantir a
confiabilidade do sistema.
Estamos sempre procurando aprimorar nosso sistema
de segurança, incorporando, por exemplo, aspectos
de Inteligência Artificial
(IA) e big data. Essa é uma
questão fundamental para a
BMV.

OTHON L BEZERRA DE MELLO, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO S.A.
CNPJ 33.200.023/0001-07 - NIRE 33.3.0011682-6
Edital de convocação: Convidamos os acionistas a se reunirem em AGO,
na sede da Cia., na Rua Teófilo Otoni, 15, sala 1204, Centro, Rio de Janeiro/
RJ., no dia 22.05.2021, às 9:00h., a fim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir
e votar as demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31.12.2018
e 31.12.2019; ii) Deliberar sobre a destinação do resultado dos períodos;
iii) Eleição/Reeleição dos membros da Diretoria; iv) Fixar o montante de
remuneração dos administradores. Rio de Janeiro, 13/05/2021. Rogério Luiz
Lima Figueira – Dir. Presidente.
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Soluções para suprir demanda por
governança corporativa estruturada

A

Grant Thornton,
empresa
global
de consultoria e
auditoria, acaba de firmar
parceria com a BR Rating,
primeira agência de Classificação de Risco e avaliação
dos sistemas de governança corporativa do Brasil. O
objetivo é ampliar a oferta
de soluções relacionadas à
governança, aplicáveis em
todos os setores produtivos.
O acordo estabelece ação
complementar da BR Rating e da Grant Thornton
nas análises sobre o nível de
maturidade da governança
corporativa das empresas,
auxiliando na transformação e garantindo a integridade dos negócios. Nesse
sentido, a transparência das
ações dos executivos, alinhadas com os interesses
dos stakeholders e objetivos
estratégicos da organização,
é um ponto fundamental
para atingir os resultados
esperados.
Essas análises começam
a partir da avaliação e qualificação da estrutura organizacional, a fim de traçar
um diagnóstico em relação
às práticas de governança,

além de orientar no desenvolvimento do planejamento estratégico das organizações. O intuito é levar as
corporações aos mais elevados níveis de conformidade
com as melhores práticas
existentes no mundo corporativo.
A ideia é mostrar que as
boas práticas de governança
estão diretamente ligadas ao
valor de mercado das empresas. Por isso, a união das
experiências profissionais
dessas áreas complementares pode agilizar o processo
de transformação e evolução das empresas.
“Cada vez mais, o mercado cobra, além de uma postura ética, transparência na
administração das organizações, com práticas capazes
de conquistar a confiança tanto dos investidores,
acionistas, fornecedores e
colaboradores quanto do
consumidor ou usuário. Ou
seja, a forma de gerir e controlar os negócios reflete
diretamente nos resultados
financeiros e, consequentemente, na valorização da
organização”, afirma Adriana Moura, sócia líder de

GRC da Grant Thornton.
O sócio fundador da
BR Rating, Marcos Rodrigues, explica que a análise
desenvolvida pela agência
envolve a identificação dos
aspectos positivos e pontos de melhorias no sistema
de governança corporativa.
Segundo ele, alguns pontos
essenciais envolvem a avaliação do grau de transparência em uma empresa e a
compreensão sobre como
a administração está promovendo os interesses dos
acionistas.
“Ao obter o rating de governança, a empresa fornece a seus investidores um
melhor suporte de decisão,
o que no médio prazo leva a
um maior valor de mercado,
amplia seu acesso ao crédito
em geral e atrai conselheiros e executivos, pois muitos talentos buscam empresas de sucesso e com boa
reputação. A parceria com
a Grant Thornton agrega a
credibilidade de uma marca
global fortemente associada
à eficiência e às melhores
práticas e amplia as possibilidades de apoiarmos um
número cada vez maior de

corporações em suas jornadas em busca da excelência
em governança”, completa.
A Grant Thornton é
uma das maiores empresas de auditoria, tributos,
consultoria, transações e
BPS, com presença em
mais de 140 países e um
time de mais de 58.000
colaboradores. No Brasil,
está presente nos 11 principais centros de negócios
do país, atendendo empresas nas mais variadas etapas de crescimento, desde startups a companhias
abertas.
Com uma forma de trabalho customizada, combinando excelência, relacionamentos
produtivos
e custo benefício, a Grant
Thornton tem como objetivo desbloquear o potencial de crescimento das
empresas. Firma-membro
da Grant Thornton International Ltda., conta com
uma equipe de especialistas
experientes e equipes multidisciplinares e acesso global
às mais variadas metodologias, ferramentas e profissionais da rede global da
Grant Thornton.

Relatório sobre combate a cartéis em licitações no Brasil
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade), em parceria com a
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômica (OCDE), lança na próxima quarta-feira
(19) o relatório “Combate a
cartéis em licitações no Brasil: uma revisão das compras públicas federais”. O
evento será realizado on-line,
às 10h (Brasília), e contará
com a participação de auto-

ridades da agência antitruste
brasileira e da organização.
O projeto de revisão
concorrencial do regime de
compras públicas no Brasil
teve início em novembro
de 2019, com o objetivo de
avaliar o quadro regulatório
sobre licitações e contratos
da Administração Pública.
O relatório traz uma avaliação do regime de compras públicas no Brasil e
apresenta recomendações

LINHAS DE TRANSMISSÃO DE MONTES CLAROS S.A.
CNPJ/ME nº 11.620.646/0001-98 / NIRE 33.3.0029726-0
Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária
com Garantia Adicional, com Garantia Real, em Série Única, para Oferta
Pública de Distribuição, com Esforços Restritos de Colocação, da Linhas
de Transmissão de Montes Claros S.A., realizada em 31 de Março de 2021.
1. Data, Hora e Local: Realizada em 31/03/2021, às 15:00 horas, exclusivamente de forma digital e remota, em sala virtual administrada pela Linhas de
Transmissão de Montes Claros S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), com sede
na Avenida Presidente Vargas, 955, 13º andar, sala 1301 (parte), Centro, RJ/
RJ, CEP 20071-004, através da plataforma eletrônica Microsoft Teams, sendo
certo que o endereço eletrônico de acesso à assembleia, constante do Anexo
I à presente ata, foi disponibilizado pela Emissora, por correio eletrônico, ao
Agente Fiduciário e aos Debenturistas (conforme definido abaixo), conforme
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 625, de 14 de maio
de 2020 (“ICVM 625”). 2. Convocação: Convocação nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional, com
Garantia Real, em Série Única, para Oferta Pública de Distribuição com Esforços Restritos de Colocação, da Linhas de Transmissão de Montes Claros S.A.”,
celebrado entre a Companhia e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário da emissão (“Agente Fiduciário”), em 09 de agosto de 2012, conforme aditado (“Escritura de Emissão”),
mediante Edital de Convocação publicado, em primeira convocação, no Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal “Monitor Mercantil”, nas edições
de 23, 24 e 25 de março de 2021. 3. Presença: Presentes (i) debenturistas
representando 67,00% (sessenta e sete por cento) das debêntures emitidas
e em circulação da Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional, com Garantia
Real, em Série Única, da Companhia (“Debêntures”, “Emissão” e “Debenturistas”, respectivamente), conforme Lista de Presença anexa à presente Ata;
(ii) representantes da Companhia; e (iii) representantes do Agente Fiduciário.
4. Composição da Mesa: Presidente: Ana Paula de Almeida Rego; Secretária: Monique Beatriz da Silva Lassarot. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre as
seguintes matérias: (a) anuência prévia e/ou waiver, a depender da data da deliberação, conforme cláusula 4.13, alínea “b” da Escritura de Emissão, para a
aprovação da não inclusão da amortização antecipada, pela Companhia, do saldo devedor integral do Contrato de Financiamento BNDES, conforme definido
na Escritura de Emissão, celebrado com o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES, na apuração e metodologia de cálculo do ICSD
– Índice de Cobertura de Serviço da Dívida para o exercício fiscal de 2020 previsto no Anexo I da Escritura de Emissão (“Índice”), para os fins da Cláusula 5.1,
alínea “k” da Escritura de Emissão e da Cláusula Décima Segunda, alínea “XVII”
do Contrato de Financiamento BNDES, tendo em vista o caráter extraordinário
do referido evento de liquidação antecipada da linha de financiamento que, no
entendimento da Companhia tal inclusão distorceria o resultado final do Índice,
uma vez que impacta a aferição das variáveis de Geração de Caixa e Serviço
da Dívida regulares no exercício social em questão; (b) aprovação para o aditamento à Escritura de Emissão, ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos,
Administração de Contas e Outras Avenças e ao Contrato de Penhor de Ações
e Outras Avenças, da Linhas de Transmissão de Montes Claros S.A., celebrados no âmbito da Emissão, conforme aplicável, para excluir qualquer menção
ao BNDES destes documentos (“Aditamentos”), bem como o encerramento do
Contrato de Compartilhamento de Garantias e Outras Avenças, celebrado em
17 de dezembro de 2012 entre o BNDES e o Agente Fiduciário, condicionada à
formalização, pelo BNDES, da liquidação antecipada e quitação do Contrato de
Financiamento BNDES, mediante o envio do respectivo instrumento de quitação
pela Emissora ao Agente Fiduciário, no prazo de 10 (dez) dias úteis do recebimento de tal instrumento pela Emissora; (c) autorização à Companhia, em

para aprimorar a prevenção
e detecção de cartéis em
compras públicas, de acordo com as recomendações e
diretrizes da OCDE.
Participarão do evento,
representando o Cade, o
presidente Alexandre Barreto, o superintendentegeral Alexandre Cordeiro, e
o superintendente-adjunto
Diogo Thomson. Pelo OCDE, falará o vice-diretor
da diretoria para assuntos

financeiros e empresariais
António Gomes, o diretor
do Comitê de Concorrência da organização António
Capobianco, e os especialistas em concorrência Iratxe Gurpegui e Jordi Calvet
Bademunt. Para participar
do evento é necessário realizar inscrição neste link
(https://us02web.zoom.
us/meeting/register/tZ0odOmorj8jGd1Nd4Q4a2eIlAW2fvttf137).

conjunto com o Agente Fiduciário, para tomar todas as eventuais medidas e
celebrar todos os Aditamentos necessários à efetivação das deliberações tomadas na Assembleia. 6. Abertura: Foram eleitos o Presidente e o Secretário desta Assembleia Geral de Debenturistas para, dentre outras providências, lavrar a
presente ata. Após, foram abertos os trabalhos, tendo sido verificado os pressupostos de quórum e convocação, bem como os instrumentos de mandato dos
representantes legais dos Debenturistas presentes, declarando o Sr. Presidente
instalada a presente Assembleia. Em seguida, foi realizada a leitura da Ordem
do Dia. 7. Deliberações: Analisadas e discutidas as matérias da ordem do dia,
os Debenturistas deliberaram da seguinte forma: (a) Titulares representando
67,00% (sessenta e sete por cento) das Debêntures em circulação, sem o registro de votos contrários ou de abstenções, deliberaram pela anuência prévia,
conforme cláusula 4.13, alínea “b” da Escritura de Emissão, para a aprovação
da não inclusão da amortização antecipada, pela Companhia, do saldo devedor
integral do Contrato de Financiamento BNDES, conforme definido na Escritura
de Emissão, celebrado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social – BNDES, na apuração e metodologia de cálculo do ICSD – Índice de
Cobertura de Serviço da Dívida para o exercício fiscal de 2020 previsto no Anexo I da Escritura de Emissão, para os fins da Cláusula 5.1, alínea “k” da Escritura
de Emissão e da Cláusula Décima Segunda, alínea “XVII” do Contrato de Financiamento BNDES, tendo em vista o caráter extraordinário do referido evento de
liquidação antecipada da linha de financiamento que, no entendimento da Companhia tal inclusão distorceria o resultado final do Índice, uma vez que impacta
a aferição das variáveis de Geração de Caixa e Serviço da Dívida regulares no
exercício social em questão; (b) Titulares representando 67,00% (sessenta e
sete por cento) das Debêntures em circulação, sem o registro de votos contrários ou de abstenções, deliberaram pela aprovação para o aditamento à Escritura de Emissão, ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de
Contas e Outras Avenças e ao Contrato de Penhor de Ações e Outras Avenças,
conforme aplicável, para excluir qualquer menção ao BNDES destes documentos, bem como o encerramento do Contrato de Compartilhamento de Garantias
e Outras Avenças, celebrado em 17 de dezembro de 2012 entre o BNDES e o
Agente Fiduciário, condicionada à formalização, pelo BNDES, da liquidação antecipada e quitação do Contrato de Financiamento BNDES, mediante o envio do
respectivo instrumento de quitação pela Emissora ao Agente Fiduciário, no prazo de 10 (dez) dias úteis do recebimento de tal instrumento pela Emissora; e (c)
Titulares representando 67,00% (sessenta e sete por cento) das Debêntures em
circulação, sem o registro de votos contrários ou de abstenções, deliberaram
pela autorização à Companhia, em conjunto com o Agente Fiduciário, para tomar todas as eventuais medidas e celebrar todos os Aditamentos necessários à
efetivação das deliberações tomadas nesta Assembleia Geral de Debenturistas.
Os termos que não estejam expressamente definidos neste documento terão o
significado a eles atribuídos na Escritura de Emissão. A Emissora atesta que a
presente assembleia foi realizada atendendo a todos os requisitos, orientações
e procedimentos, conforme determina a ICVM 625, em especial o seu art. 3º. O
Presidente da mesa, nos termos do artigo 8º, parágrafo 2º da ICVM 625, registra a presença dos Debenturistas presentes, de forma que serão dispensadas
suas respectivas assinaturas ao final desta ata. 8. Encerramento: Oferecida
a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação.
Assim sendo, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os
presentes e assinada de forma digital somente pelo Presidente, Secretário da
Mesa, Emissora e Agente Fiduciário. RJ, 31 de março de 2021. Mesa: Ana
Paula de Almeida Rego - Presidente - CPF: 085.027.087-16; Monique Beatriz
da Silva Lassarot - Secretária - CPF: 152.839.787-88. Emissora: Linhas de
Transmissão de Montes Claros S.A. – Ana Paula de Almeida Rego - Gerente
Jurídico - CPF: 085.027.087-16; Luiz Claudio Gomes do Nascimento - Gerente
de Investment and Finance - CPF: 001.408.237-35. Certidão: Jucerja reg. sob
o nº 4051067 em 19/04/2021. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

Debate: Impacto da lei
de falência na economia
O Centro de Estudos de
Infraestrutura & Soluções
Ambientais da Escola de
Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV
EAESP) realizará dia 20
de maio, às 18h, um webinar gratuito para discorrer
sobre as mudanças promovidas pela Nova Lei das
Falências (Lei 14.112/20) e
seu impacto na economia.
Segundo a FGV, essa
nova lei proporciona às

empresas maior agilidade e
segurança jurídica nos processos de falência e recuperação judicial no contexto
da pandemia da Covid-19.
O debate contará com a
presença do consultor do
Senado em Direito Empresarial, Carlos Jacques
Vieira, e terá a mediação do
professor Gesner Oliveira,
coordenador do Centro de
Estudos de Infraestrutura
& Soluções Ambientais da
FGV EAESP.

AUSTRAL RESSEGURADORA S.A.
CNPJ/ME Nº 11.536.561/0001-26 / NIRE 33.3.0029245-4
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. 1. Data, Hora e Local: Aos
26/03/2021, às 10h:00, na sede da Austral Resseguradora S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Bartolomeu Mitre nº 336, sala 401, Leblon, RJ/
RJ, CEP: 22.431-002. 2. Publicações Legais: Dispensadas as publicações
legais de convocação, em razão da presença da totalidade dos acionistas, na
forma do §4º do art. 124 da Lei 6.404 de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei
das Sociedades por Ações”). Dispensadas as publicações legais dos anúncios nos prazos de antecedência previstos para disponibilização de documentos, nos termos do art. 133, §4º da Lei das Sociedades por Ações, tendo sido
devidamente publicadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício
social encerrado em 31/12/2020, nos termos do §3º do art. 133 da Lei das
Sociedades por Ações, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, na pág.
01, na edição do dia 26/02/2021 e no jornal Monitor Mercantil, na pág. 39,
na edição do dia 26/02/2020. 3. Convocação: Dispensadas as formalidades
para convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da
Companhia, nos termos do art. 124, § 4º da Lei das Sociedades por Ações.
4. Mesa: Presidente:Bruno de Abreu Freire; e Secretária: Daniella Lugarinho Fischer Matos. 5. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre a seguinte
ordem do dia:(i) a lavratura da ata na forma de sumário (ii) as contas da administração, o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras
da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020; (iii) a destinação do resultado do exercício social findo em 31/12/2020; e (iv) a fixação da remuneração
global anual dos administradores para o exercício de 2021. 6. Deliberações:
Os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: (I) Aprovar a lavratura da ata
na forma de sumário, conforme faculta o art. 130, §1º, da Lei das Sociedades
por Ações. (II) Aprovar as contas dos administradores, o balanço patrimonial
e as demais demonstrações financeiras da Companhia, bem como o parecer
dos auditores independentes da Companhia, todos referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020. (III) Aprovar a destinação do saldo do prejuízo
apurado no exercício de 2020 da Companhia, no valor de R$ 28.440.546,34
conforme registrado nas demonstrações financeiras da Companhia, o qual foi
absorvido em parte contra o saldo da reserva legal da Companhia, no montante de R$ 120.876,59, e o restante destinado à conta de prejuízos acumulados da Companhia, totalizando o montante de R$ 28.319.669,75. Por força
do prejuízo acumulado registrado pela Companhia no exercício social encerrado em 31/12/2020, os acionistas, neste ato, consignam que não farão jus
ao recebimento de dividendos e demais proventos em relação ao exercício
social encerrado em 31/12/2020, nos termos dos arts. 201 a 205 da Lei das
Sociedades por Ações. (IV) Aprovar a fixação da remuneração global anual
dos administradores da Companhia para o exercício de 2021 no valor total
de até R$ 4.500.000,00. 6. Representante dos Auditores Independentes:
Fica expressamente dispensada, pelos acionistas, a presença do representante dos auditores independentes da Companhia do exercício social encerrado
em 31/12/2020, nos termos do art. 134, § 2º da Lei das Sociedade por Ações.
7. Administradores: Presentes os administradores da Companhia,consoante
o disposto no art. 134, § 1º da Lei das S.A. 8. Conselho Fiscal: O Conselho
Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período.
9. Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede da Companhia, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da
Assembleia, referidos nesta ata. 10. Encerramento, Lavratura, Aprovação
e Assinatura da Ata. Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata
lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Bruno de
Abreu Freire – Presidente e Sra. Daniella Lugarinho Fischer Matos – Secretária. Acionistas presentes: Austral Participações S.A e Austral Participações
II S.A., representadas na forma de seus Estatutos Sociais, respectivamente.
Administradores Presentes: Bruno de Abreu Freire e Arthur Farme d’Amoed
Neto. Certifico que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.
RJ, 26/03/2021. Mesa: Bruno de Abreu Freire - Presidente; Daniella Lugarinho Fischer Matos - Secretária. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 4059664 em
03/05/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
CANAL BRAZIL S/A
CNPJ/MF nº. 02.608.224/0001-06 - NIRE 333.0016734-0
Ata de AGE. 1. Data, Hora e Local: Em19/01/2021, às 15h, na sede do Canal
Brazil S/A (“Cia.”), na Av. das Américas, nº 1.650, bloco 04, sl. 301 e 312, Barra
da Tijuca, CEP: 22640-101, RJ/RJ. 2. Convocação e Presença: Presentes os
Acionistas detentores da totalidade das ações de emissão da Cia., conforme se
verifica pelas assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas, sendo
dispensada a convocação na forma do § 4º, art. 124, da Lei 6.404/76. 3. Mesa
Diretora: Presidente: Sr. Alberto Carlos Pecegueiro do Amaral; Secretário: Sr.
André Ferraz Saddy. 4. Ordem do Dia: Aprovar a distribuição de dividendos e o
orçamento para o ano 2021. 5. Deliberações: Foi deliberado, por unanimidade
dos votos dos presentes: 5.1. Aprovar a distribuição de dividendos aos acionistas
no valor de R$ 6.697.263,92 correspondente a 25% do lucro líquido apurado
no balanço levantado em 31/12/2020, os quais serão disponibilizados aos
Acionistas no prazo de 60 dias, na proporção de suas respectivas participações
societárias detidas na Cia., conforme abaixo: Acionistas: Globo Comunicação
e Participações S.A. = 50,0 % - R$ 3.348.631,96. GCB Empreendimentos e
Participações Ltda. = 50,0 % - R$ 3.348.631,96. Total a ser distribuído = 100,00
% - R$ 6.697.263,92. 5.2. A destinação do resultado do exercício 2020 será objeto
da Assembleia Geral Ordinária de 2021. 6. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, a Assembleia foi encerrada com a lavratura desta Ata, que lida e conferida foi
por todos assinada. RJ, 19/01/2021. Mesa: Presidente - Alberto Carlos Pecegueiro
do Amaral; e Secretário -André Ferraz Saddy. Acionistas presentes: Globo
Comunicação e Participações S.A. e GCB Empreendimentos e Participações
Ltda. Confere com o original lavrado em livro próprio. Alberto Carlos Pecegueiro
do Amaral - Presidente. André Ferraz Saddy - Secretário. Certidão: Jucerja reg.
sob o nº 4010547 em 04/02/2021. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.
ATA DE AGO/E. 1. Data, Hora e Local: Aos 29/04/2021, às 11h, na sede social
do Canal Brazil S/A (“Cia.”), na Avenida das Américas, 1.650, Sl. 301 e 312, CEP:
22.640-101, Barra da Tijuca, RJ/RJ. 2. Convocação e Presença: Presentes à
assembleia os Acionistas detentores da totalidade das ações de emissão da Cia.,
conforme se verifica das assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas,
sendo dispensadas as formalidades de convocação, conforme artigo 124, § 4º
da Lei 6.404/76. 3. Mesa Diretora: Presidente: Sr. Alberto Carlos Pecegueiro do
Amaral; Secretário: Sr. Paulo Roberto Teixeira da Cunha Mendonça. 4. Ordem do
Dia: em matéria ordinária: (i) examinar e aprovar as contas da administração da
Cia. e demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2020;
(ii) deliberar sobre a destinação dos resultados apurados no exercício social findo
em 31/12/2020, a distribuição de dividendos, bem como ratificar a distribuição já
ocorrida antecipadamente; e (iii) fixar a remuneração global dos administradores;
em matéria extraordinária: (iv) aprovar a distribuição de dividendos com base
na reserva operacional. 5. Deliberações: As deliberações a seguir foram todas
tomadas por unanimidade de votos dos Acionistas: Em matéria ordinária: (i)
aprovar lavratura da ata a que se refere esta Assembleia na forma sumária, nos
termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76; (ii) aprovar, sem emendas ou ressalvas, as contas dos administradores, o Balanço Patrimonial e as
demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31/12/2020, documentos estes publicados no DOERJ e no jornal Monitor Mercantil
em 27/04/2021; (iii) considerando a apuração de lucros no exercício social encerrado em 31/12/2020, no valor total de R$26.789.055,65, aprovaram os Acionistas
destinar os lucros da seguinte forma: (a) Reserva Legal: não constituída em razão
de ter sido atingido o limite legal máximo de 20% do capital social, conforme artigo
193 da Lei 6.404/76; (b) Dividendo Mínimo Obrigatório e Dividendos Adicionais: o valor de R$6.697.263,92 já distribuído como dividendo mínimo obrigatório
conforme a Ata de AGE realizada em 19/01/2021, e o valor de R$13.302.736,08 a
ser distribuído como dividendos adicionais, totalizando dividendos no montante de
R$20.000.000,00, a serem pagos na proporção da participação societária detida
pelos Acionistas no decorrer do ano de 2021; (c) Reserva Operacional: o saldo
do resultado do exercício de 2020, no valor de R$6.789.055,65 será destinado a
constituição de Reserva Operacional conforme previsto no artigo 33 do Estatuto
Social da Cia.. (iv) fixar a remuneração global, para o exercício social de 2021,
dos administradores da Cia. em até R$1.650.000,00, cabendo ao Conselho de
Administração a distribuição de tais valores. Em matéria extraordinária: (v)
aprovar a distribuição de dividendos no valor total de R$ 2.000.000,00 referentes
a parte do saldo da Reserva Operacional, prevista no artigo 33 do Estatuto Social
da Cia. Os referidos dividendos deverão ser disponibilizados aos acionistas ao
longo do ano de 2021, na proporção das participações acionárias detidas. 6.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada com a
lavratura desta Ata, que lida e conferida foi por todos assinada. RJ, 29/04/2021.
Presidente: Alberto Carlos Pecegueiro do Amaral; Secretário: Paulo Roberto Teixeira da Cunha Mendonça; Acionistas: Globo Comunicação e Participações S.A.
e GCB Empreendimentos e Participações Ltda. Confere com o original lavrado
em livro próprio. Alberto Carlos Pecegueiro do Amaral - Presidente; Paulo Roberto
Teixeira da Cunha Mendonça - Secretário. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 4061698
em 06/05/2021. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.
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Sábado, domingo e segunda-feira, 15, 16 e 17 de maio de 2021 l Monitor Mercantil

Brasil bateu recordes em arrecadação
de royalties de petróleo e gás
RJ: R$ 2,89 bi no 1º trimestre, 66% a mais do que no tri anterior

O

Brasil distribuíra
este mês de maio
cerca de R$ 3,3
bilhões em royalties referentes à produção de março
de petróleo e gás. Trata-se
de um aumento de 18%
em relação a abril de 2021
e de 150% comparado com
maio de 2020, informou
nesta sexta-feira a Agência
Nacional de Petróleo e Gás
Natural (ANP).
“O Brasil bateu este
mês recordes históricos de
distribuição de royalties e
participação especial referentes à produção nacional
de petróleo e gás natural”,
disse a agência reguladora.
Com relação à participação

especial, apurada trimestralmente, foram distribuídos
R$ 9,135 bilhões, relativos
à produção do primeiro trimestre de 2021. Significa
um aumento de 69% em relação ao trimestre anterior.
Os estados que mais receberam participação especial no primeiro trimestre
foram o Rio de Janeiro, com
R$ 2,89 bilhões (66% a mais
do que o trimestre anterior);
São Paulo, com R$ 414 milhões (aumento de 109%); e
Espírito Santo, com R$ 362
milhões (68% a mais).
Royalties
Os royalties são uma

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO ELETRÔNICO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI nº 9.514/1997
EDITAL DE LEILÃO Leonardo Schulmann, Leiloeiro Público Oficial, matriculado na JUCERJA sob o nº 116, devidamente autorizado pelo Proprietário/ Credor Fiduciário SPE MARICA 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com Sede na Cidade do Rio de
Janeiro, na Av das Américas 12.900, sala 607 B Edifício Panama/
Barra da Tijuca, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.068573/000124, faz saber aos que virem o presente edital e interessar possa,
especialmente ao DEVEDOR FIDUCIANTE: MARIA MARLI DA SILVA FERREIRA, brasileira, solteira, do lar, portadora do RG nº
05880807-2, Detran RJ, CPF nº 573.571.617-49, residente e
domiciliada na Rua Presidente Backer, nº 75, apartamento 201 –
Icaraí/Niterói, que nos termos do artigo 26 e seguintes da Lei nº
9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema Financeiro Imobiliário, que institui alienação
fiduciária, será levado a público o leilão de forma eletrônica a 1ª
praça com início em 27 de maio de 2021 as 11:00 horas com
término as 11:30h após 03 minutos consecutivos sem lance, no
sítio do Leiloeiro www.schulmannleiloes.com.br, pela avaliação
R$ 253.802,22(duzentos e cinquenta e três mil oitocentos e dois
reais e vinte e dois centavos), valor que deverá ser acrescido de
todas as despesas inerentes ao imóvel, encargos legais, inclusive tributos, Condomínio e despesas com a realização de leilão,
conforme abaixo descrito e se no Primeiro Leilão não houver licitante será levado a público o leilão de forma eletrônica a 2ª
praça com início em 11 de junho de 2021 as 11:00 horas com
término as 11:30h após 03 minutos consecutivos sem lance,
pelo valor da dívida, que ATUALIZADA até a data do leilão perfaz
um total de R$ 130.000,00(cento e trinta mil reais) valor que
deverá ser acrescido de todas as despesas inerentes ao imóvel,
encargos legais, inclusive tributos, condomínio e despesas com
a realização de leilão, conforme abaixo descrito. IMÓVEL: LOTE
05 DA QUADRA L, NA RUA 15 NO LOTEAMENTO DO CONDOMÍNIO
SOLARIS RESIDENCIAL CLUBE, SITUADO NO 3º DISTRITO DESTE
MUNICÍPIO, COM ÁREA DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA QUADRADA
DE 360,00M², MEDINDO E CONFRONTANDO: 12,00M PELA FRENTE PARA A RUA 15; 12,00M PELOS FUNDOS COM FAZENDA PEDRA GRANDE; 30,00M PELO LADO ESQUERDO COM O LOTE 06;
E 30,00M PELO LADO DIREITO COM O LOTE 04, COM FRAÇÃO
IDEAL DE 0,001629. COM MATRÍCULA NO 2º OFÍCIO DE MARICÁ
SOB O Nº 110.091. RGI NA ÍNTEGRA ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO NO SITE. Condições do leilão: A venda será realizada à vista
na mesma data do leilão. Correrá por conta do comprador todas
as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão tais como:
ITBI, despesas com a escritura de compra e venda a ser lavrada
no Cartório do 4º Ofício de Notas no prazo de 05 (cinco) dias
após a apresentação da guia de ITBI devidamente paga pelo
adquirente, o pagamento da comissão do Leiloeiro de 5%(cinco
por cento) do valor da arrematação, acrescido das despesas de
R$ 7.500,00 que serão pagos no ato do leilão. Será de responsabilidade do comprador o Ônus de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. O
imóvel será vendido no estado em que se encontra (venda ad
corpus) não podendo o arrematante alegar desconhecimento
das condições, características e estado de conservação, a desocupação/imissão/reintegração na posse ficará por conta do
comprador, que assume o risco da ação, bem como todas as
custas e despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante propositura da competente ação, se necessário, na forma
da Lei nº 9.514/97. Em caso de Acordo será paga comissão
integral do Leiloeiro bem como as despesas até a data do
leilão. Maiores informações: tel: 2532-1961 – 2532-1705 ou
schulmann@schulmann.com.br
ou
pelo
email:
(http://www.schulmann.com.br).

compensação financeira devida à União, aos estados,
ao DF e aos municípios
beneficiários pelas empresas que produzem petróleo
e gás natural no território
brasileiro: uma remuneração à sociedade pela exploração desses recursos não
renováveis. Os royalties incidem sobre o valor da produção do campo produtor
de petróleo e/ou gás natural e são recolhidos mensalmente pelas empresas
concessionárias por meio
de pagamentos efetuados à
Secretaria do Tesouro Nacional (STN) até o último
dia do mês seguinte àquele
em que ocorreu a produção.

A STN repassa os royalties
aos beneficiários.
A participação especial
é uma compensação financeira extraordinária devida pelos concessionários
de exploração e produção
de petróleo ou gás natural para campos de grande
volume de produção. Para
apuração da participação
especial, alíquotas progressivas, que variam de
acordo com a localização
da lavra, o número de anos
de produção e o respectivo volume de produção
trimestral fiscalizada, são
aplicadas sobre a receita líquida da produção trimestral de cada campo.

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/MF nº 09.114.805/0001-30 - NIRE. 33.3.0031011-8
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA OCEANPACT SERVIÇOS
MARÍTIMOS S.A., A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2021,
EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO. O Conselho de Administração da
OceanPact Serviços Marítimos S.A. (“Companhia”) convoca os senhores acionistas
da Companhia a se reunirem, em segunda convocação, em 27 de maio de 2021,
às 15 horas, para a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia (“AGE”), a ser
realizada de forma exclusivamente digital a fim de deliberar sobre a alteração
do caput da Cláusula 5ª e a exclusão da Cláusula 58 do Estatuto Social da
Companhia e a consequente consolidação do Estatuto Social. Informações Gerais:
a) Os documentos de que trata o artigo 11 da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro
de 2009 (“Instrução CVM nº 481”), bem como todos os demais documentos
pertinentes à matéria que será deliberada na AGE, encontram-se à disposição dos
acionistas na sede da Companhia, em seu endereço eletrônico (ri.oceanpact.com),
bem como nos endereços eletrônicos da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”)
(b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (“CVM”) (gov.br/cvm).
b) A AGE, em segunda convocação, será instalada com a presença de qualquer
número de acionistas, que deliberarão sobre a matéria constante da ordem do dia por
maioria de votos dos acionistas presentes. c) A Companhia esclarece que, na forma
do artigo 21-X da Instrução CVM nº 481/09, as instruções de voto referentes ao item
da ordem do dia desta AGE enviadas pelos acionistas por meio de boletim de voto a
distância por ocasião de sua primeira convocação (i.e. da assembleia convocada para
realizar-se no dia 30 de abril de 2021) serão validamente consideradas para a realização
desta AGE em segunda convocação, sem a necessidade de nova manifestação
ou renovação expressa de suas instruções de voto já enviadas, considerando-se,
ainda, tais acionistas como presentes à AGE. d) Sem prejuízo das instruções de
voto já enviadas por ocasião da primeira convocação, os acionistas poderão ainda
participar da AGE por meio de sistema eletrônico, utilizando-se da plataforma digital
Zoom, conforme instruções abaixo. Participação por meio de sistema eletrônico:
Os acionistas que desejarem participar da AGE por meio eletrônico deverão enviar
tal solicitação à Companhia pelo e-mail ri@oceanpact.com, com antecedência
mínima de 2 (dois) dias da realização da AGE (ou seja, até o dia 25 de maio de 2021),
a qual deverá ainda ser devidamente acompanhada da seguinte documentação
do acionista para participação na AGE: (i) no caso de pessoa física, documento de
identidade com foto e, no caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, atos
societários e demais documentos que comprovem a representação legal do acionista
e documento de identidade do respectivo representante; e (ii) extrato da sua posição
acionária, emitido pela instituição custodiante ou pelo agente escriturador das ações
da Companhia, conforme suas ações estejam ou não depositadas em depositário
central. A Companhia enviará as respectivas instruções para acesso ao sistema
eletrônico de participação na AGE aos acionistas que tenham apresentado sua
solicitação no prazo e nas condições acima. O acionista devidamente cadastrado que
participar por meio da plataforma Zoom será considerado presente à AGE (podendo
exercer seus respectivos direitos de voto) e assinante da respectiva ata, nos termos
do art. 21-V, III e parágrafo único da Instrução CVM nº 481. Na hipótese de o acionista
que tenha solicitado devidamente sua participação por meio eletrônico não receber
da Companhia o e-mail com as instruções para acesso e participação da AGE até
as 15 horas do dia 26 de maio de 2021, este deverá então entrar em contato com a
Companhia pelo telefone +55 (21) 3032-6700 ou pelo email ri@oceanpact.com – em
qualquer cenário, antes das 13 horas do dia 27 de maio de 2021 – a fim de que lhe sejam
reenviadas (ou fornecidas por telefone) suas respectivas instruções para acesso.
A Companhia, porém, não se responsabiliza por quaisquer problemas operacionais
ou de conexão que o acionista venha a enfrentar, bem como por quaisquer outras
eventuais questões alheias à Companhia que venham a dificultar ou impossibilitar a
participação do acionista na AGE por meio eletrônico. Os acionistas que solicitem sua
participação por meio eletrônico deverão se familiarizar previamente com o uso da
plataforma digital Zoom, bem como garantir a compatibilidade de seus respectivos
dispositivos eletrônicos com a utilização da plataforma (por vídeo e áudio). Por fim,
a Companhia solicita a tais acionistas que, no dia da AGE, acessem a plataforma
com, no mínimo, 30 minutos de antecedência do horário previsto para início da AGE
a fim de permitir a validação do acesso e participação de todos os acionistas que dela
se utilizem. Caso o acionista deseje ser representado na AGE por procurador, além
dos documentos acima mencionados, deverá apresentar o respectivo instrumento
de mandato acompanhado de cópia do documento de identidade de seu (s)
procurador(es) que comparecerá(ão) à AGE, que deverão ser previamente enviados
à Companhia por meio eletrônico, ao e-mail ri@oceanpact.com, junto aos demais
documentos necessários à sua participação, até o dia 25 de maio de 2021. Caso o
acionista opte pela entrega física de documentos, estes deverão ser depositados na
sua sede social, na Rua da Glória, nº 122, salas 801 e 802 (10º pavimento) e salas 901
e 902 (11º pavimento), Glória, CEP: 20.241-180, Rio de Janeiro – RJ, aos cuidados
do Departamento de Relações com Investidores, respeitando-se os mesmos prazos
estabelecidos para a entrega por meio eletrônico. Rio de Janeiro, 13 de maio de 2021.
Marcelo Fernandez Trindade - Presidente do Conselho de Administração

Petrobras reporta maior
volume de venda de diesel

A

Petrobras disse que
superou, no mês de
abril, o recorde de
vendas de diesel S-10 com
baixo teor de enxofre, alcançando a marca de 437 mil
bpd, o que representa aumento de 4,4% em relação ao
recorde anterior de 418 mil
bpd, registrado em março de
2021. “Também em abril, as
vendas totais de diesel chegaram à ordem de 824 mil bpd,
representando crescimento
de 59% quando comparadas
às vendas no mesmo mês de
2020. Na comparação com o
mês de abril de 2019, sem os
impactos na demanda decorrentes da pandemia, houve
crescimento de 12%”, informou a estatal.
Segundo a companhia,
a maior participação da
Petrobras no mercado de
diesel e o crescimento das
vendas de S-10 geraram
receita com diesel de US$
4,6 bilhões no 1T21, 24%
a mais que no 4T20. Esse
aumento reflete as ações da
companhia para mitigar os
efeitos da pandemia da Covid-19 sobre a demanda de
combustíveis e os esforços
para ampliar a oferta de derivados de alto valor agre-

gado e com menor impacto
ao meio ambiente.
“Essa ampliação da oferta de diesel S-10 é um dos
projetos da companhia para
oferta de produtos de maior
valor agregado e com menos
emissões. Desta forma, buscamos melhor performance
operacional e mais competitividade no novo mercado de
refino”, destaca o diretor de
Comercialização e Logística,
Cláudio Mastella.
Em linha com seu Plano Estratégico, a Petrobras
está adaptando seu parque
de refino para ampliar a
produção do Diesel S-10,
de baixo teor de enxofre.
Estão previstas adequações
na Refinaria Duque de Caxias (Reduc), na Refinaria
de Paulínia (Replan) e na
Refinaria Henrique Lage
(Revap), em São José dos
Campos. A expectativa é
aumentar a produção de
diesel S-10 em até 16.500
m³/dia com a implantação
desses projetos adicionais.
Com isso, a produção
do S-10 que atualmente representa 50% da produção
total de diesel da Petrobras
chegará a praticamente
100% até 2025.

AUSTRAL SEGURADORA S.A.
CNPJ/ME Nº 11.521.976/0001-26 / NIRE 33.3.0029234-9
Ata de Assembleia Geral Ordinária. 1. Data, Hora e Local: Aos 26/03/2021,
às 10h:00, na sede da Austral Seguradora S.A. (“Companhia”), localizada na
Avenida Bartolomeu Mitre nº 336, sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002.
2. Publicações Legais: Dispensada a convocação em razão da presença da
acionista representando 100% do capital social da Companhia, na forma do §4º
do artigo 124 da Lei 6.404 de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Dispensadas as publicações legais dos anúncios nos prazos
de antecedência previstos para disponibilização de documentos, nos termos do
artigo 133, §4º da Lei das Sociedades por Ações, tendo sido devidamente publicadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado
em 31/12/2020, nos termos do §3º do artigo 133 da Lei das Sociedades por
Ações, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, na página 30, na edição
do dia 26/02/2021 e no jornal Monitor Mercantil, na página 38, na edição do dia
26/02/2020. 3. Convocação: Dispensadas as formalidades para convocação,
tendo em vista a presença da acionista representando 100% do capital social da
Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei das Sociedades por Ações. 4.
Mesa: Presidente: Carlos Frederico da Costa Leite Ferreira; e Secretária: Daniella Lugarinho Fischer Matos. 5. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre
a seguinte ordem do dia: (i) a lavratura da ata na forma de sumário (ii) as contas
da administração, o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes,
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020; (iii) a destinação do resultado do exercício social findo em 31/12/2020; e (iv) a fixação da remuneração
global anual dos administradores para o exercício de 2021. 6. Deliberações: A
acionista presente deliberara, sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto
segue: (I) Aprovar a lavratura da ata na forma de sumário, conforme faculta o
artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. (II) Aprovar as contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da
Companhia, bem como o parecer dos auditores independentes da Companhia,
todos referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020. (III) Aprovar e ratificar a proposta da administração para a destinação do lucro líquido apurado no
exercício social encerrado em 31/12/2020, no montante de R$ 26.267.916,66,
da seguinte forma: (i) R$ 1.313.395,83, equivalente a 5% do lucro líquido, para
constituição da Reserva Legal, que não excederá a 20% do capital social, nos
termos do art. 193 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) o montante bruto de R$
8.050.598,35, foi devidamente registrado a título de crédito de juros sobre capital
próprio devido à acionista da Companhia, tendo sido o referido montante pago à
acionista, conforme as deliberações constantes das Assembleias Gerais Extraordinárias da Companhia realizadas em 30/06/2020, 15/10/2020 e 30/11/2020, o
qual foi imputado ao valor do dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício
de 2020, conforme previsto no Artigo 31 do Estatuto Social da Companhia; (iii)
R$16.903.922,48 foram destinados para a constituição de outras reservas de
lucro e (iv) o montante de R$ 6.706.655,54, foi devidamente registrado a título de distribuição de dividendos intermediários e registrado a débito na conta
de outras reservas de lucros, tendo sido o referido montante pago à acionista
conforme deliberação constante da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 14/12/2020. (IV) Aprovar a fixação da remuneração global
anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2021 no valor total de até R$ 7.500.000,00. 6. Representante dos Auditores Independentes:
Fica expressamente dispensada, pela acionista, a presença do representante
dos auditores independentes da Companhia do exercício social encerrado em
31/12/2020, nos termos do artigo 134, § 2º da Lei das Sociedade por Ações. 7.
Administradores: Presentes os administradores da Companhia, consoante o
disposto no artigo 134, § 1º da Lei das S.A. 8. Conselho Fiscal: O Conselho
Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período.
9. Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede da Companhia, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da
Assembleia, referidos nesta ata. 10. Encerramento, Lavratura, Aprovação e
Assinatura da Ata. Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada,
lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Carlos Frederico
da Costa Leite Ferreira - Presidente e Sra. Daniella Lugarinho Fischer Matos
– Secretária. Acionista presente: Austral Participações II S.A., representada na
forma de seu Estatuto Social. Administradores Presentes: Carlos Frederico da
Costa Leite Ferreira e Arthur Farme d’Amoed Neto. Certifico que a presente
ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. RJ, 26/03/2021. Mesa: Carlos
Frederico da Costa Leite Ferreira - Presidente; Daniella Lugarinho Fischer
Matos - Secretária. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 4060189 em 04/05/2021.
Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

TELESAT SPACE PARTICIPAÇÕES LTDA.

CNPJ 02.877.734/0001-89
Balanços Patrimoniais 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em reais)
Passivo
2020
Controladora Consolidado Controladora
Ativo
2020
2019
128.485 83.599.653
133.462
Controladora Consolidado Controladora Consolidado Passivo circulante
74.070.285
Ativo circulante
15.213 88.346.182
15.213 168.649.695 Arrend. mercantil
127.908
186.848
130.655
Caixa e equiv. de caixa
15.213 65.124.886
15.213 145.901.257 Contas a pagar
577
1.804.167
2.807
Contas a receber
12.308.139
16.357.579 Impostos a recolher
14.926
Adiant. diversos
24.608
21.509 IR e contribuição social
109.159
Créditos tributários
6.561.142
2.064.189 Enc. sociais a recolher
Despesas antecipadas
82.710
60.464 Provisões de férias e
encargos sociais
525.661
Crédito c/partes relac.
4.244.697
4.244.697
6.888.607
52.117.075 474.393.853 50.440.352 505.753.389 Adiant. de clientes
Não circulante
Realizável a l. prazo
172.913.429
167.008.342 Receita a apropriar
885.823 428.022.402
675.897
Contas a receber
1.344.850
1.512.822 Não circulante
110.345
Depósito em garantia
130.458
130.458 Outras contas a pagar
Crédito c/partes relac.
154.641.844
147.529.724 Contas a pagar com
partes relacionadas
885.823 166.109.377
675.897
Créd. de imp. diferidos
16.679.771
17.725.601
78.158.564
Caução de aluguéis
116.506
109.737 Adiant. de clientes
Prov. p/conting.trab.
966.782
Investimento
52.117.075
50.440.352
Arrend. mercantil
182.677.334
Participações societárias 52.117.075
50.440.352
51.117.980 51.117.980 49.646.206
Imobilizado
4.908.704
2.394.411 Patrimônio líquido
35.317.144 35.317.144 35.317.144
Intangível
61.518.318
67.750.567 Capital social
15.800.836 15.800.836 14.329.062
Direito de uso
235.053.402
268.600.069 Lucros acumulados
301.480.424
338.745.047 Total do passivo e
patrimônio líquido
52.132.288 562.740.035 50.455.565
Total do ativo
52.132.288 562.740.035 50.455.565 674.403.084
As Notas Explicativas e o Relatório do Auditor Independente encontram-se à disposição na sede da Companhia.

2019
Consolidado
68.192.242
58.535.087
236.239
1.717.052
94.039
505.306
6.961.692
142.826
556.564.636
95.649
233.369.191
84.867.453
966.782
237.265.561
49.646.206
35.317.144
14.329.062
674.403.084

Demonstrações dos resultados em 31/12/2020 e 31/12/2019 - (Em reais)
2020
2019
Controladora Consolidado Controladora Consolidado
Receita operac. líquida
194.583.291
175.941.062
(-) Custos
(144.804.029)
(133.458.950)
Lucro bruto
49.779.262
42.482.112
Desp. e (rec.) operac.
Desp. gerais e administr.
(204.534) (5.593.680)
(346.266) (11.228.594)
Deprec. e amortizações
(512.974)
(497.484)
Outras desp. operac.
(414) (2.123.148)
(929) (1.650.324)
Outras receitas operac.
754.218
5.447.257
Equiv. patrimonial
1.676.722
(9.004.006)
1.471.774 (7.475.584) (9.351.201) (7.929.145)
Prej. (luc.) antes res. fin.
1.471.774 42.303.678 (9.351.201) 34.552.967
Receitas financeiras
139.345.229
130.234.065
Despesas financeiras
(179.131.304)
(178.546.502)
(39.786.075)
(48.312.437)
Luc. (prej.) antes dos imp.
1.471.774
2.517.603 (9.351.201) (13.759.470)
IR e contrib. soc. corrente
IR e contrib. soc. diferido
(1.045.829)
4.408.269
(1.045.829)
4.408.269
Luc. líq. (Prej. líq.) dos ex.
1.471.774
1.471.774 (9.351.201) (9.351.201)
Mauro Wajnberg - Diretor
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