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CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ n.º 10.760.260/0001-19
NIRE 35.300.367.596
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 6 DE NOVEMBRO DE 2018
Senhores Acionistas,
A administração da CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua das Figueiras,
n.º 501, 8° andar, Bairro Jardim CEP 09080-370, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (“CNPJ”) sob o n.º 10.760.260/0001-19, registrada na Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria “A” sob o código 23310 (“CVC” ou “Companhia”), nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei das S.A.”) e da Instrução CVM n.º 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 481/09”), vem apresentar a V.Sas. o Manual (“Manual”) para orientar a participação
na assembleia geral extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 6 de novembro de 2018, às 10:00 horas, na sede da Companhia (“Assembleia Geral”), bem como
a proposta da administração (“Proposta”) a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral.
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CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ n.º 10.760.260/0001-19
NIRE 35.300.367.596
MANUAL PARA PARTICIPAÇÃO DOS ACIONISTAS NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 6 DE NOVEMBRO DE 2018
1.

OBJETO

Em atenção aos melhores interesses da Companhia, a Administração da Companhia submete ao exame, discussão e votação da Assembleia Geral as seguintes matérias
constantes da ordem do dia:
(i)

alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para contemplar os aumentos do capital social da Companhia, realizados por deliberação do conselho de
administração, dentro do limite do capital autorizado;

(ii)

alteração do caput do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia para ajustar o número de membros efetivos que compõem o Conselho de Administração da Companhia;

(iii) eleição dos membros do conselho de administração da Companhia;
(iv) caracterização dos membros independentes do conselho de administração da Companhia;

(v) indicação do Presidente e do Vice-Presidente do conselho de administração da Companhia; e
(vi) consolidação do Estatuto Social da Companhia.
2.

DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DOS ACIONISTAS

Os documentos relativos à Assembleia Geral encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas no endereço da sede da Companhia e nas páginas eletrônicas da Companhia
(http://www.ri.cvc.com.br), da CVM (http://www.cvm.gov.br/) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (http://www.b3.com.br/) na rede mundial de computadores (internet).
3.

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL

Nos termos do artigo 124 da Lei das S.A., a Assembleia Geral será convocada por meio de anúncio publicado, por 3 (três) vezes, no mínimo, no Diário Oficial do Estado onde
se localiza a sede da Companhia e em jornal de grande circulação editado no local da sede, contendo, o local, a data, a hora da assembleia geral e a sua respectiva ordem do dia.
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De acordo com a Lei das S.A., a primeira publicação do anúncio de convocação de assembleia geral de companhias abertas será realizada com, no mínimo, 15 (quinze) dias
de antecedência da assembleia geral. A primeira publicação do anúncio de segunda convocação da assembleia geral deve ser efetiva com 8 (oito) dias de antecedência da assembleia
geral.
4.

LOCAL DA ASSEMBLEIA GERAL

A Assembleia Geral será realizada no edifício da sede da Companhia, localizada na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua das Figueiras, n.º 501, 8.º andar,
Bairro Jardim, CEP 09080-370.
5.

PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL

Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A. e do § 5.º do artigo 7.º do estatuto social da Companhia, para participar da Assembleia Geral os acionistas deverão apresentar à
Companhia os seguintes documentos:
(i)
Documento de identidade (Carteira de Identidade Registro Geral (RG), a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos
conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da administração pública, desde que contenham foto de seu titular);
(ii)
Comprovante expedido pela instituição financeira prestadora dos serviços de escrituração das ações de emissão da Companhia, no máximo, 3 (três) dias antes da data
da realização da Assembleia Geral;
(iii)
Relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão
competente, datado de até 3 (três) dias da data de realização da Assemblei Geral; e
(iv)

No caso de representação do acionista, original ou cópia autenticada de procuração, outorgada há menos de 1 (um) ano, com reconhecimento de firma do outorgante.

O representante de acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia autenticada dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente (Registro Civil de
Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial, conforme o caso): (a) do contrato ou estatuto social; e (b) do ato societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à assembleia geral
como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) outorgar procuração para que terceiro represente a acionista pessoa jurídica.
No tocante aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na Assembleia Geral caberá à instituição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento
do fundo a respeito de quem é titular de poderes para exercício do direito de voto das ações e ativos na carteira do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou gestora
do fundo, além dos documentos societários acima mencionados relacionados à gestora ou à administradora, deverá apresentar cópia simples do regulamento do fundo, devidamente
registrado no órgão competente.
Com relação à participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação para participação na Assembleia Geral deverá ter sido realizada há menos de 1
(um) ano, nos termos do § 1.º do artigo 126 da Lei das S.A.
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Adicionalmente, em cumprimento ao disposto no artigo 654, § 1.º e § 2.º, da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (“Código Civil”), a procuração deverá conter a indicação
do lugar onde foi passada, a qualificação completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos, contendo o
reconhecimento da firma do outorgante.
Vale mencionar que (a) as pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser representados na Assembleia Geral por procurador que seja acionista, administrador
da Companhia, advogado ou instituição financeira, consoante previsto no § 1.º do artigo 126 da Lei das S.A.; e (b) as pessoas jurídicas que forem acionistas da Companhia poderão,
nos termos da decisão da CVM no âmbito do Processo CVM RJ2014/3578, julgado em 04 de novembro de 2014, ser representadas por procurador constituído em conformidade com
seu contrato ou estatuto social e segundo as normas do Código Civil, sem a necessidade de tal pessoa ser administrador da Companhia, acionista ou advogado.
Os documentos dos acionistas expedidos no exterior devem conter reconhecimento das firmas dos signatários por Tabelião Público, devem ser apostilados ou, caso o país de
emissão do documento não seja signatário da Convenção de Haia (Convenção da Apostila), devem ser legalizados em Consulado Brasileiro, traduzidos por tradutor juramentado
matriculado na Junta Comercial, e registrados no Registro de Títulos e Documentos, nos termos da legislação em vigor.
Para fins de melhor organização da Assembleia Geral, nos termos do § 6.º do artigo 7.º do estatuto social da Companhia, a Companhia solicita aos Senhores Acionistas que
depositem os documentos necessários para participação na Assembleia Geral, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, aos cuidados do Departamento de Relações
com Investidores.
Ressalta-se que os Senhores poderão participar da Assembleia Geral ainda que não realizem o depósito prévio acima referido, bastando apresentarem os documentos
necessários para participação na Assembleia Geral na abertura da Assembleia Geral, conforme o disposto no § 2.º do artigo 5.º da ICVM 481/09.
Antes de abrirem-se os trabalhos da Assembleia Geral, os acionistas ou os representantes dos acionistas assinarão o “Livro de Presença”, indicando o seu nome, nacionalidade
e residência, bem como a quantidade, espécie e classe das ações de que forem titulares na forma do disposto no artigo 127 da Lei das S.A.
6.

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA

As Instruções CVM n.º 561, de 7 de abril de 2015 e n.º 594, de 20 de dezembro de 2017, ambas que alteraram a ICVM 481/09, regulamentaram a votação a distância e a
inclusão de propostas de deliberação e candidatos a membros do conselho de administração e do conselho fiscal, em assembleias gerais de companhias abertas registradas na
categoria A, autorizadas por entidade administradora de mercado à negociação de ações em bolsa de valores e que possuam ações em circulação, assim consideradas as ações da
companhia, com exceção daquelas de titularidade do controlador, das pessoas a ele vinculadas, dos administradores da companhia e daquelas mantidas em tesouraria.
A partir de 2018, a adoção do boletim de voto à distância se tornou obrigatória para todas as companhias abertas registradas na categoria A e autorizadas por entidade
administradora de mercado à negociação de ações em bolsa de valores.
Dessa forma, foi disponibilizado boletim de voto a distância pela Companhia, na presente data, na página da Companhia (http://ri.cvc.com.br/) e nas páginas da CVM
(http://www.cvm.gov.br) e da B3 (http://www.b3.com.br/pt_br/) na rede mundial de computadores, em versão passível de impressão e preenchimento manual.
O boletim de voto a distância constante do Anexo I contém as matérias constantes da agenda da Assembleia Geral. Os acionistas que optarem por manifestar seus votos a
distância na Assembleia Geral deverão preencher o boletim de voto a distância disponibilizado pela Companhia indicando se desejam aprovar, rejeitar ou abster-se de votar nas
deliberações descritas no boletim, observados os seguintes procedimentos:
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a) Envio do boletim diretamente à Companhia
Depois de preenchidos os boletins, os senhores acionistas deverão enviar, digitalizado por meio de correio eletrônico para o endereço ri@cvc.com.br ou por meio de correio
postal ao endereço do escritório da Companhia localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua das Figueiras, n.º 501, 8.º andar, Bairro Jardim, CEP 09080-370, aos
cuidados do Departamento de Relações com Investidores, observando-se os requisitos previstos no artigo 21-M da ICVM 481/09, os seguintes documentos:
(i)

uma via física do boletim de voto a distância relativo à Assembleia Geral, com todos os campos devidamente preenchidos, todas as páginas rubricadas e a última página
assinada pelo acionista ou seu(s) representante(s) legal(is), sendo que todas as assinaturas devem ter reconhecimento de firma em Tabelião Público; e

(ii)

documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante legal signatário do boletim, em conformidade com as instruções contidas no item 5 da presente Proposta.
Para ser aceito validamente, o boletim de voto, observado o disposto acima, deverá ser recebido pela Companhia até o dia até 30 de outubro de 2018, inclusive.

Nos termos do artigo 21-U da ICVM 481/09 a Companhia comunicará aos acionistas, por meio de envio de e-mail ao endereço eletrônico informado pelos acionistas no boletim
de voto a distância, no prazo de 3 (três) dias, contados do recebimento da via física ou digitalizada conforme descrito acima, bem como sobre a validade do boletim de voto a distância
e dos documentos que o acompanham. A Companhia comunicará aos acionistas, no mesmo prazo, sobre eventual necessidade de retificação ou reenvio do boletim e/ou dos
documentos que o acompanham.
b) Envio por meio dos prestadores de serviço
Conforme facultado pelo artigo 21-B da ICVM 481/09, além do envio do boletim de voto a distância diretamente para a Companhia, os senhores acionistas poderão enviar
instruções de preenchimento do boletim de voto a distância para prestadores de serviço aptos a prestar serviços de coleta e transmissão de instruções de preenchimento do boletim
de voto a distância, desde que referidas instruções sejam enviadas até 30 de outubro de 2018, inclusive, ou outra data específica indicada pelos respectivos prestadores de serviço.
Dessa forma, as instruções de voto poderão ser enviadas por intermédio do agente de custódia dos acionistas detentores de ações de emissão da Companhia que estejam
depositadas em depositário central ou, caso as ações estejam em ambiente escritural, por intermédio do Banco Bradesco S.A.
O agente de custódia e o Banco Bradesco S.A. verificarão as instruções de voto fornecidas pelos acionistas, mas não são responsáveis por verificar a elegibilidade do acionista
para exercício do direito de voto, função que caberá à Companhia.
Os acionistas deverão entrar em contato com os seus respectivos agentes de custódia e com o Banco Bradesco S.A. para verificar os procedimentos por eles estabelecidos
para emissão das instruções de voto via boletim, bem como os documentos e informações exigidos para tanto. Referidos prestadores de serviço comunicarão aos acionistas o
recebimento das instruções de voto ou a necessidade de retificação ou reenvio, devendo prever os procedimentos e prazos aplicáveis.
No caso de acionistas que possuam parte das ações de emissão da Companhia de sua titularidade em custódia e parte em ambiente escritural, ou que possuam ações
custodiadas em mais de uma instituição custodiante, as instruções de voto podem ser enviadas apenas para uma instituição, sendo que o voto será sempre considerado pela quantidade
total de ações de titularidade do acionista.
PÁGINA: 7 de 365

c) Informações adicionais
Adicionalmente, a Companhia ressalta que:
(i)
caso haja divergências entre eventual boletim recebido diretamente pela Companhia e instrução de voto coletada pelo agente escriturador (conforme constante no mapa de
votação proveniente do escriturador), para um mesmo número de CPF ou CNPJ, a instrução de voto do escriturador prevalecerá, de acordo com as disposições do §2° do artigo 21-W
da ICVM 481/09;
(ii)
conforme determinado pelo artigo 21-S da ICVM 481/09, a Central Depositária da B3, ao receber as instruções de voto dos acionistas por meio de seus respectivos agentes de
custódia, desconsiderará eventuais instruções divergentes em relação a uma mesma deliberação que tenham sido emitidas pelo mesmo número de inscrição no CPF ou CNPJ;
(iii)
encerrado o prazo de votação à distância, ou seja, em 30 de outubro de 2018, inclusive, o acionista não poderá alterar as instruções de voto já enviadas, salvo na Assembleia
Geral, presencialmente ou por procuração, mediante solicitação, explícita, de desconsideração das instruções de voto enviadas via boletim, antes da colocação da(s) respectiva(s)
matéria(s) em votação; e
(iv)
conforme previsto no artigo 21-X da ICVM 481/09, as instruções de voto a distância serão consideradas normalmente na hipótese de eventual adiamento da Assem bleia ou
caso seja necessária a sua realização em segunda convocação, desde que o eventual adiamento ou realização em segunda convocação não ultrapassem 30 (trinta) dias da data
inicialmente prevista para sua realização em primeira convocação.
7.

REGRAS PARA INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL

Como regra geral, enunciada no artigo 125 da Lei das S.A., as assembleias gerais instalam-se, em primeira convocação, com a presença de acionistas titulares de, no mínimo,
1/4 (um quarto) das ações com direito de voto e, em segunda convocação, com qualquer número de acionistas titulares de ações com direito a voto.
Não obstante, nos termos do artigo 135 da Lei das S.A., as assembleias gerais extraordinárias que tenham por objeto a reforma do estatuto social somente serão instaladas,
em primeira convocação, com a presença de acionistas titulares de ações representativas de, pelo menos, 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto.
Considerando que a Assembleia Geral irá deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia, a Assembleia Geral será instalada, em primeira, convocação, com a
presença de acionistas titulares de ações representativas de, pelo menos, 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto.
8.

MAIORIA PARA APROVAÇÃO DAS MATÉRIAS

Nos termos do artigo 129 da Lei das S.A., as deliberações das assembleias gerais de acionistas, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta
de votos, desconsideradas as abstenções.
Visto que as matérias a serem apreciadas na Assembleia Geral não estão sujeitas à maioria especial prevista em lei, a aprovação das matérias dependerá do voto da maioria
absoluta das ações presentes à Assembleia Geral.
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9.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL

Nos termos do artigo 130, caput, da Lei das S.A., os trabalhos das assembleias gerais são documentados por escrito em ata lavrada no “Livro de Atas das Assembleias Gerais”,
que será assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. Embora recomendável que todos os acionistas presentes assinem a ata, ela será válida se for assinada por
acionistas titulares de ações suficientes para constituir a maioria necessária para as deliberações da assembleia geral.
É possível, desde que autorizado pela assembleia geral, lavrar a ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo apenas a transcrição
das deliberações tomadas, conforme delimita o artigo 130, § 1.º, da Lei das S.A. Nesse caso, as propostas ou documentos submetidos à assembleia, assim como as declarações de
voto ou dissidência, referidos na ata, serão numerados, autenticados pela mesa e por qualquer acionista que o solicitar, e arquivados na companhia. Adicionalmente, a mesa, a pedido
de acionista interessado, autenticará exemplar ou cópia de proposta, declaração de voto ou dissidência, ou protesto apresentado.
Nos termos do artigo 130, caput, da Lei das S.A., serão tiradas certidões da ata da assembleia geral, devidamente autenticadas pelo presidente e secretário, que serão enviadas
eletronicamente à CVM e à B3, apresentadas a registro na junta comercial do estado da sede da companhia e publicadas no diário oficial e no jornal de grande circulação, em
conformidade com o previsto no artigo 135, § 1.º, e no artigo 289 da Lei das S.A. Conforme orienta o artigo 130, § 2.º, da Lei das S.A., companhias abertas poderão, desde que
autorizado pela assembleia geral, publicar a ata com omissão das assinaturas dos acionistas.
Desse modo, a administração propõe que a ata da Assembleia Geral seja lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, observados os requisitos acima mencionados, e
sua publicação seja efetuada com a omissão das assinaturas dos acionistas.

PÁGINA: 9 de 365

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ n.º 10.760.260/0001-19
NIRE 35.300.367.596
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 6 DE NOVEMBRO DE 2018
1.

ANÁLISE DAS MATÉRIAS A SEREM DELIBERADAS NA ASSEMBLEIA GERAL

O objetivo desta seção é analisar as matérias submetidas à apreciação de V.Sas. na Assembleia Geral, permitindo, assim, a formação de convicção e a tomada de decisão
informada e refletida por parte dos senhores acionistas.
1.1.

ALTERAÇÃO DO CAPUT DO ARTIGO 5º DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA

Propõe-se a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social para contemplar os aumentos do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, realizados
mediante deliberação do conselho de administração da Companhia.
O Conselho de Administração, em reunião realizada em 21 de maio de 2018, aprovou, dentro do limite do capital autorizado, o aumento do capital social no montante de
R$ 294.753,31 (duzentos e noventa e quatro mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos), com a subscrição particular de 31.050 (trinta e um mil e cinquenta) novas
ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 9,49 (nove reais e quarenta e nove centavos) por ação, nos termos do Contrato do 4º
Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações celebrado com os subscritores.
O Conselho de Administração, em reunião realizada em 22 de maio de 2018, aprovou, dentro do limite do capital autorizado, o aumento do capital social no montante de
R$ 65.989,96 (sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos), com a subscrição particular de 2.000 (duas mil) novas ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 32,99 (trinta e dois reais e noventa e nove centavos) por ação, nos termos do Contrato do 2º Plano de Outorga de Opção
de Compra de Ações celebrado com a subscritora.
O Conselho de Administração, em reunião realizada em 25 de maio de 2018, aprovou, dentro do limite do capital autorizado, o aumento do capital social no montante de
R$ 608.970,99 (seiscentos e oito mil, novecentos e setenta reais e noventa e nove centavos), com a subscrição particular de 47.000 (quarenta e sete mil) novas ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 12,95 (doze reais e noventa e cinco centavos) por ação, nos termos do Contrato do 5º Plano de Outorga de
Opção de Compra de Ações celebrado com a subscritora.
O Conselho de Administração, em reunião realizada em 11 de junho de 2018, aprovou, dentro do limite do capital autorizado, o aumento do capital social no montante de
R$ 47.046,21 (quarenta e sete mil, quarenta e seis reais e vinte e um centavos), com a subscrição particular de 5.000 (cinco mil) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem
valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 9,409241749 por ação, nos termos do Contrato do 4º Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações celebrado com o subscritor.
O Conselho de Administração, em reunião realizada em 19 de junho de 2018, aprovou, dentro do limite do capital autorizado, o aumento do capital social no montante de
R$ 38.107,43 (trinta e oito mil, cento e sete reais e quarenta e três centavos), com a subscrição particular de 4.050 (quatro mil e cinquenta) novas ações ordinárias, nominativas,
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escriturais e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 9,41 (nove reais e quarenta e um centavos) por ação, nos termos do Contrato do 4º Plano de Outorga de Opção de
Compra de Ações celebrado com o subscritor.
O Conselho de Administração, em reunião realizada em 30 de agosto de 2018, aprovou, dentro do limite do capital autorizado, o aumento do capital social no montante de
R$ 47.046,21 (quarenta e sete mil, quarenta e seis reais e vinte e um centavos), com a subscrição particular de 5.000 (cinco mil) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem
valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 9,41 (nove reais e quarenta e um centavos) por ação, nos termos do Contrato do 4º Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações
celebrado com o subscritor.
Como todos os aumentos de capital descritos acima foram realizados dentro do limite do capital autorizado, sem reforma estatutária, propõe-se agora que o caput do artigo 5º
seja alterado. O quadro abaixo destaca as modificações propostas ao caput do artigo 5º, acompanhadas de relatório acerca de sua origem, justificativa e impactos:
Atual Redação do Estatuto
Social
Artigo 5º - O capital social da Companhia,
totalmente subscrito e integralizado, é de
R$ 532.031.440,05 (quinhentos e trinta e
dois milhões, trinta e um mil, quatrocentos
e quarenta reais e cinco centavos), dividido
em 146.383.772 (cento e quarenta e seis
milhões, trezentos e oitenta e três mil,
setecentos e setenta e duas) ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem
valor nominal.

Reforma Proposta ao Estatuto
Social da Companhia
Artigo 5º - O capital social da Companhia,
totalmente subscrito e integralizado, é de R$
532.031.440,05 (quinhentos e trinta e dois
milhões, trinta e um mil, quatrocentos e quarenta
reais e cinco centavos), dividido em 146.383.772
(cento e quarenta e seis milhões, trezentos e
oitenta e três mil, setecentos e setenta e duas)
R$ 533.133.354,16 (quinhentos e trinta e três
milhões, cento e trinta e três mil, trezentos e
cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos),
dividido em 146.477.872 (cento e quarenta e seis
milhões, quatrocentas e setenta e sete mil,
oitocentas e setenta e duas) ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Justificativa e Impactos: Ajuste realizado para adequar a redação do dispositivo estatutário,
de modo a contemplar o novo valor do capital social e o novo número de ações ordinárias,
nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da Companhia, em decorrência dos
aumentos de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, aprovados
em reuniões do conselho de administração realizadas em 21 de maio de 2018, 22 de maio
de 2018, 25 de maio de 2018, 11 de junho de 2018, 19 de junho de 2018 e 30 de agosto de
2018.
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1.2.

ALTERAÇÃO DO CAPUT DO ARTIGO 14 DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA

Propõe-se a alteração do caput do artigo 14 do Estatuto Social para ajustar o número de membros efetivos que compõem o Conselho de Administração da Companhia,
passando de 8 (oito) para 7 (sete) membros efetivos, a fim de adequar a quantidade de candidatos propostos pela Companhia.
O quadro abaixo destaca as modificações propostas ao caput do artigo 14, acompanhadas de relatório acerca de sua origem, justificativa e impactos:

Atual Redação do Estatuto
Reforma Proposta ao Estatuto
Social
Social da Companhia
Artigo 14 - O Conselho de Administração Artigo 14 - O Conselho de Administração será
será composto por 8 (oito) membros composto por 8 7 (oito sete) membros efetivos,
efetivos, todos eleitos pela assembleia geral todos eleitos pela assembleia geral e por ela
e por ela destituíveis a qualquer tempo, com destituíveis a qualquer tempo, com prazo de
prazo de gestão unificado de 2 (dois) anos, gestão unificado de 2 (dois) anos, permitida a
permitida a reeleição.
reeleição.
Justificativa e Impactos: Ajuste realizado para adequar a redação do dispositivo
estatutário, de modo a contemplar o ajuste com o número de membros efetivos que
comporão o Conselho de Administração da Companhia, devido a quantidade de candidatos
propostos pela Companhia.

1.3.

ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

Com a aprovação do item 1.2 acima, o artigo 14 do Estatuto Social da Companhia passará a prever que o Conselho de Administração será composto por 7 (sete) membros
efetivos, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral. O mandato dos membros do Conselho de Administração será de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.
Em consonância com o § 1.º do artigo 14 do Estatuto Social e em cumprimento ao Regulamento do Novo Mercado, 20% (vinte por cento) dos membros do Conselho de
Administração deverão ser conselheiros independentes.
Conforme o Regulamento do Novo Mercado, independentemente do resultado do percentual acima, no mínimo 2 (dois) membros do conselho de administração deverão ser
qualificados como conselheiros independentes.
De acordo com a Lei das S.A., a eleição de membros do conselho de administração pode ser realizada por votação majoritária, processo de voto múltiplo ou voto em separado.
Por meio do procedimento de voto em separado, a Lei das S.A. garante o direito de exigir a realização de uma votação separada para eleição de 1 (um) membro do conselho
de administração aos seguintes grupos de acionistas: (a) minoritários titulares de ações ordinárias presentes na Assembleia Geral que representem, individualmente ou em conjunto,
pelo menos 15% (quinze por cento) do capital social com direito a voto; e (b) acionistas titulares de ações preferenciais com voto restrito presentes na Assembleia Geral que representem,
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individual ou conjuntamente, no mínimo, 10% (dez por cento) do capital social total.
O objetivo da votação em separado é tornar o órgão efetivamente representativo, o que contribui para a boa governança das companhias abertas. Logo, o acionista controlador
não participa da votação, que será realizada por maioria de votos dentro do universo de acionistas minoritários e preferencialistas, conforme aplicável, presentes que desejem participar
dessa votação.
No caso da CVC, tendo em vista que a Companhia não possui um controlador definido, não se justifica a realização do processo de votação em separado para eleição de 1
(um) membro do conselho de administração, haja vista que já é garantida a representatividade dos acionistas minoritários em referido órgão.
Para melhor compreensão da dinâmica da eleição dos membros do conselho de administração, os processos de votação majoritária e de voto múltiplo são detalhados a seguir.
1.3.1. Votação majoritária

Em regra, os membros do conselho de administração são eleitos por meio de votação majoritária, na qual cada ação ordinária confere 1 (um) voto a seu titular, considerandose eleito o candidato que receber a maioria absoluta dos votos dos presentes, não computadas as abstenções.
Para permitir a maior participação dos acionistas, o presidente da Assembleia Geral colocará em votação o nome de cada candidato ao conselho de administração indicado
pelo acionista controlador ou pelo acionista minoritário da Companhia. Assim, os acionistas poderão manifestar seus votos favoráveis, contrários ou de abstenção individualmente para
cada candidato indicado.
Tendo em vista que o artigo 129 da Lei das S.A. prevê que as deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em
branco, para que um candidato seja considerado eleito, ele precisa receber mais da metade dos votos válidos proferidos em tal eleição.
Assim, quando o presidente da Assembleia Geral colocar em votação o nome de determinado candidato, tal candidato será considerado eleito se receber a maioria absoluta
dos votos, desconsideradas as abstenções.
A votação será encerrada quando todos os cargos do conselho de administração forem preenchidos, ainda que restem candidatos cujos nomes não foram apresentados para
votação.
Caso, após a análise e votação de todos os candidatos, ainda remanesça algum cargo vago, será realizada na própria Assembleia Geral uma segunda votação entre dois dos
candidatos mais votados, sendo eleito o candidato que receber mais da metade dos votos proferidos nesta segunda votação, não computadas as abstenções.
1.3.2. Voto múltiplo

Nos termos do artigo 141 da Lei das S.A., o acionista ou o conjunto de acionistas representando, no mínimo, 10% (dez por cento) do capital social com direito a voto, pode
requerer a adoção do processo de voto múltiplo para a eleição dos membros do conselho de administração. Trata-se de procedimento de eleição por meio do qual se atribui a cada
ação tantos votos quantos sejam os cargos a preencher no conselho de administração, sendo reconhecido ao acionista o direito de cumular os votos num só candidato ou distribuí-los
entre vários.
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Segundo o artigo 291 da Lei das S.A., a CVM pode fixar escala reduzindo o percentual mínimo para solicitar o procedimento de voto múltiplo em função do capital social das
companhias abertas. Nesse sentido, o artigo 1.º da Instrução CVM n.º 165, 11 de dezembro de 1991, conforme alterada (“ICVM 165/1991”) apresenta a seguinte escala para
requerimento de voto múltiplo:

Intervalo do Capital Social (R$)
0 a 10.000.000
10.000.001 a 25.000.000
25.000.001 a 50.000.000
50.000.001 a 75.000.000
75.000.001 a 100.000.000
acima de 100.000.001

Percentual Mínimo do Capital Votante
para Solicitação de Voto Múltiplo %
10
9
8
7
6
5

Considerando que o capital social da Companhia, nesta data, é de R$ 533.133.354,16 (quinhentos e trinta e três milhões, cento e trinta e três mil, trezentos e cinquenta e quatro
reais e dezesseis centavos), dividido em 146.477.872 (cento e quarenta e seis milhões, quatrocentas e setenta e sete mil oitocentas e setenta e duas), o percentual para requerer a
adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos membros do conselho de administração da Companhia é de, pelo menos, 5% (cinco por cento) do capital social total e votante,
nos termos do artigo 141 da Lei das S.A. e do artigo 1.º da ICVM 165/1991.
Assim, nos termos do § 1.º do artigo 141 da Lei das S.A. e do artigo 1.º da ICVM 165/1991, os acionistas da Companhia, representando, individual ou conjuntamente, no mínimo
5% (cinco por cento) do capital social com direito a voto, poderão requerer, por escrito, a adoção do processo de voto múltiplo à Companhia.
Consoante o entendimento da CVM nos Processos Administrativos CVM n.º RJ2013/4386 e RJ2013/4607, julgados em 4 de novembro de 2014, como as ações em tesouraria
são momentaneamente amputadas do direito a voto, elas devem ser excluídas de todo e qualquer percentual legal que tenha como base o número de ações com direito a voto.
Por conseguinte, no cálculo do percentual de 5% (cinco por cento) do capital social com direito a voto necessário para requerer a adoção do mecanismo de voto múltiplo, devem
ser desconsideradas eventuais ações em tesouraria.
Assim, o pedido de voto múltiplo poderá ser feito por acionista ou grupo de acionistas titular de, no mínimo, 7.245.492 (sete milhões, duzentos e quarenta e cinco mil,
quatrocentas e noventa e duas) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia.
De acordo com a Lei das S.A., a requisição do voto múltiplo deve ser feita por meio de notificação escrita entregue à Companhia com até 48 (quarenta e oito) horas antes da
realização da Assembleia Geral. Importante notar que, conforme dispõe o § 4.º do artigo 132 do Código Civil, os prazos fixados em hora são contados de minuto a minuto.
Uma vez recebido o requerimento de voto múltiplo pelo acionista ou conjunto de acionistas representando o percentual de 5% (cinco por cento) do capital social com direito a
voto, desconsideradas as ações em tesouraria, a Companhia, em conformidade com a legislação aplicável, divulgará um “aviso aos acionistas” informando a respeito da realização da
eleição dos membros do conselho de administração por meio do processo de voto múltiplo, conforme solicitado pelos acionistas da Companhia.
Na Assembleia Geral, a mesa, com base nas informações constantes no “Livro de Presença”, em cumprimento no disposto no artigo 141, § 1.º, in fine, da Lei das S.A., informará
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o número de votos necessário para, em qualquer cenário, eleger 1 (um) membro do conselho de administração no âmbito voto múltiplo.
Para calcular o número de votos necessário para eleger 1 (um) membro do conselho de administração, a mesa utilizará a seguinte fórmula:
𝑉 =

𝐴∗𝐶
+1
𝐶 +1

Onde:
“V”

número inteiro de votos necessários para, em qualquer cenário, eleger 1 (um) membro do conselho de administração.

“A”

número de ações legitimadas a participar no processo de voto múltiplo de titularidade dos acionistas presentes.

“C”

número de cargos do conselho de administração a serem preenchidos pelo voto múltiplo.

Como não existem frações de ações e votos fracionários, eventuais frações serão desconsideradas.
Vale salientar que o número a ser informado pela mesa indica o número de votos para, em qualquer cenário, eleger 1 (um) membro do conselho de administração. Com efeito,
dependendo da efetiva alocação dos votos durante a Assembleia Geral, pode ser possível eleger um conselheiro de administração com um número inferior de votos do que o calculado
pela fórmula acima.
Conforme dispõe o § 2.º do artigo 141 da Lei das S.A., em caso de empate, os cargos não preenchidos serão objeto de nova votação pelo mecanismo do voto múltiplo, devendo
a mesa informar, previamente à votação e ao escrutínio, o número de votos necessários para eleger 1 (um) membro do conselho de administração com base na fórmula acima.
1.3.3. Acionistas legitimados para participação da eleição

O § 2.º do artigo 110 da Lei das S.A. proíbe a atribuição de voto plural a qualquer classe ou espécie de ação. Isso significa que, em cada deliberação a ser tomada pela
assembleia geral, cada ação com direito a voto conferirá o peso de 1 (um) voto ao seu titular. Desse modo, a legislação brasileira consagra o princípio da proporcionalidade do peso
do voto com a participação no capital social votante.
Uma das consequências da proibição do voto plural é, justamente, a impossibilidade de o acionista utilizar as mesmas ações para participar do processo de voto múltiplo ou da
votação majoritária para eleição do conselho de administração realizada na mesma assembleia geral.
1.3.4. Eleição dos membros do conselho de administração da Companhia

Nos termos da legislação aplicável, os acionistas podem indicar um ou mais candidatos para compor o conselho de administração.
Em conformidade com a ICVM 481/09, esta Proposta apresenta considerações sobre os candidatos indicados pela Administração da Companhia e as instruções para a
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indicação de candidatos pelos demais acionistas da Companhia.
1.3.5. Candidatos indicados pela administração para a composição do conselho de administração

A administração da Companhia propõe a indicação dos seguintes candidatos para compor o conselho de administração da Companhia, com prazo de gestão unificado até a
assembleia geral ordinária que examinar, discutir e votar a respeito das contas dos administradores e das demonstrações contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de
2019:
Candidatos
LUIZ EDUARDO FALCO PIRES CORREA
SILVIO JOSÉ GENESINI JUNIOR
HENRIQUE TEIXEIRA ALVARES
EDUARDO CUNHA MONNERAT SOLON DE PONTES
DELI KOKI MATSUO
CRISTINA HELENA ZINGARETTI JUNQUEIRA
LUIS OTAVIO SALIBA FURTADO
Em cumprimento à ICVM 481/09, o Anexo II contém as informações mínimas previstas nos itens 12.5 a 12.10 do formulário de referência, com relação aos candidatos indicados
pela administração ao conselho de administração da Companhia.
1.3.6. Indicação de um ou mais candidatos para compor o conselho de administração

Os acionistas que desejarem indicar candidato para o conselho de administração poderão notificar a Companhia por escrito informando o nome completo e qualificação do
candidato.
O acionista que submeter a indicação de membro do Conselho de Administração deverá, no mesmo ato, apresentar (i) cópia do instrumento de declaração de desimpedimento
ou declarar que obteve do indicado a informação de que está em condições de firmar tal instrumento, indicando as eventuais ressalvas; (ii) o currículo do candidato, contendo, no
mínimo, sua qualificação, experiência profissional, escolaridade, principal atividade profissional que exerce no momento e indicação de quais cargos ocupa em conselhos de
administração, fiscal ou consultivo em outras companhias, e as demais informações requeridas no artigo 10 da ICVM 481/09; e (iii) a declaração de independência prevista no artigo
17, I, do Regulamento do Novo Mercado, por meio do qual o indicado deverá atestar seu enquadramento em relação aos critérios de independência.
A declaração de desimpedimento deverá, conforme previsto na Instrução CVM 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM 367/02”), ser firmada em instrumento próprio e conter a
declaração do candidato ao conselho de administração de que:
(i)

não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a
propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei das S.A.;
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(ii)

não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como
estabelecido no § 2º do artigo 147 da Lei das S.A.;

(iii)

atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei das S.A.; e

(iv)

não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da companhia, na forma dos
incisos I e II do § 3º do artigo 147 da Lei das S.A.

De acordo com a ICVM 367/02, presume-se ter interesse conflitante com a Companhia o candidato que: (a) tenha sido eleito por acionista que também elegeu conselheiro de
administração em sociedade concorrente; e (b) mantenha vínculo de subordinação com o acionista que o elegeu.
A qualificação completa do candidato indicado deverá atender aos requisitos mínimos determinados pelo Departamento de Registro de Empresa e Integração (DREI) para o
registro da ata da Assembleia Geral pela Junta Comercial (item 3.2.5.1 do Anexo III da Instrução Normativa do DREI n.º 38, de 2 de março de 2017):
(i)

nome civil por extenso;

(ii)

nacionalidade;

(iii)

estado civil ;

(iv)

profissão;

(v)

número de identidade e órgão expedidor;

(vi)

número do Cadastro de Pessoa Física do Ministério da fazenda (CPF); e

(vii)

residência com endereço completo.

Assim que receber a indicação de candidato para membro do Conselho de Administração contendo as informações mínimas exigidas pela Instrução CVM n° 367/2002, a
Companhia divulgará “Aviso aos Acionistas” informando a respeito da indicação de candidato para membro do Conselho de Administração.
Ademais, caso tal indicação seja recebida até o dia 11 de outubro de 2018 e seja apresentada mediante solicitação de inclusão de candidato ao conselho de administração
no boletim de voto a distância, por acionistas que detenham, pelo menos, 1,5% do capital votante, observados os procedimentos e prazos aplicáveis, a Companhia, se considerar a
solicitação válida e conforme, reapresentará o Boletim de Voto a Distância, para nele incluir o nome de novo candidato ao Conselho de Administração, conforme previsto no artigo 21A, §3°, da ICVM 481/09.
A despeito dos procedimentos para indicação prévia e divulgação, a indicação de candidato a membro do Conselho de Administração poderá ser realizada na própria Assembleia
Geral pelo acionista ou o por grupo de acionistas, pessoalmente ou por meio de procurador, desde que apresentados os documentos e informações requeridos pela legislação acima
mencionados.
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1.4.

CARACTERIZAÇÃO DOS MEMBROS INDEPENDENTES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

À luz do Regulamento do Novo Mercado, a independência dos membros do Conselho de Administração deve ser analisada em face de impedimentos objetivos − os quais, uma
vez verificados, impedem a atribuição da qualificação de conselheiro independente − e os parâmetros subjetivos que levam em conta o relacionamento da pessoa com a Companhia,
seu acionista controlador e administradores e a possibilidade de tal vínculo afetar a independência do conselheiro de administração.
Nesse sentido, nos termos do artigo 16, § 1.º, do Regulamento do Novo Mercado, são considerados impedimentos à caracterização de conselheiro independente:
(i)

ser acionista controlador da Companhia;

(ii)

ter o exercício do voto nas reuniões do Conselho de Administração restrito ou vinculado por acordo de acionistas relacionado à Companhia;

(iii)

ser 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; ou

(iv)

foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da companhia ou do seu acionista controlador.

Verificada qualquer das hipóteses de impedimento, o candidato em questão pode ser eleito ao Conselho de Administração, mas não poderá ser caracterizado como “conselheiro
independente” em consonância com o Regulamento do Novo Mercado.
Caso o indicado não preencha nenhuma das hipóteses de impedimento acima referidas, devem ainda ser analisados determinados relacionamentos do candidato que, em
função de suas características, magnitude e extensão, possam implicar perda da independência.
Segundo o § 2.º do artigo 16 do Regulamento do Novo Mercado, as relações que dependem de análise são as seguintes:
(i)

parentesco por afinidade1, até segundo grau, do acionista controlador, de administrador da companhia ou de administrador do acionista controlador;

(ii)

relação de emprego ou de exercício de cargo de diretoria, nos últimos 3 (três) anos, de sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum;

(iii)

relações comerciais com a Companhia, o seu acionista controlador ou sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum;

(iv)

ocupa 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; e

(v)

recebe outra remuneração da Companhia, de seu acionista controlador, sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum além daquela relativa à atuação como

1

De acordo com o art. 1.595, § 1.º, do Código Civil, o cônjuge ou companheiro é considerado parente por afinidade dos ascendentes, dos descendentes e dos irmãos do cônjuge ou companheiro. Vale
notar que a dissolução do casamento ou da união estável não extingue o parentesco por afinidade em relação aos ascendentes e descendentes (art. 1.595, § 2.º, do Código Civil).
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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.
Importa ressaltar que, diferentemente das hipóteses de impedimento, a existência dos relacionamentos acima não implica, necessariamente, a perda da independência. O
indicado poderá ser qualificado como “conselheiro independente” a depender da magnitude, extensão e características específicas do relacionamento.
O Anexo III contém o relatório de análise do enquadramento dos candidatos como conselheiros independentes para fins do Regulamento do Novo Mercado, com base no qual a
administração da Companhia propõe que os seguintes candidatos sejam declarados como conselheiros independentes para fins do Regulamento do Novo Mercado: (a) o Sr. SILVIO
JOSÉ GENESINI JUNIOR; (b) HENRIQUE TEIXEIRA ALVARES; (c) EDUARDO CUNHA MONNERAT SOLON DE PONTES; (d) DELI KOKI MATSUO; (e) CRISTINA HELENA
ZINGARETTI JUNQUEIRA; e (f) LUIS OTAVIO SALIBA FURTADO.
Desse modo, a Administração propõe que os candidatos SILVIO JOSÉ GENESINI JUNIOR, HENRIQUE TEIXEIRA ALVARES, EDUARDO CUNHA MONNERAT SOLON DE PONTES,
DELI KOKI MATSUO, CRISTINA HELENA ZINGARETTI JUNQUEIRA e LUIS OTAVIO SALIBA FURTADO, caso eleitos, sejam conselheiros independentes.
1.5.

INDICAÇÃO DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

De acordo com o artigo 15 do Estatuto Social da Companhia o Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente, ambos eleitos e destituídos pela
assembleia geral.
Nesse sentido, a Administração da Companhia propõe a indicação dos Srs. SILVIO JOSÉ GENESINI JUNIOR e LUIZ EDUARDO FALCO PIRES CORREA como Presidente e
Vice-Presidente, respectivamente, do Conselho de Administração da Companhia até 31 de dezembro de 2018. A partir de 1 de janeiro de 2019, o Sr. Luiz Eduardo Falco Pires Correa
deixará o cargo de Diretor Presidente da Companhia, passando a ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Neste momento, o Sr. Silvio José
Genesini Junior passará a ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração.

1.6.

CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA

Tendo em vista a alteração ao caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia proposta no item 1.1 acima, propõe-se a consolidação do Estatuto Social da Companhia,
permitindo aos acionistas, investidores e terceiros interessados acessar de modo prático e fácil a versão consolidada do documento, de substancial importância para a organização
interna da Companhia.
Nesses termos, a versão consolidada do Estatuto social consta do Anexo IV.
2.

CONCLUSÕES

Pelos motivos acima, a Administração da Companhia submete a presente Proposta à apreciação dos senhores acionistas reunidos em Assembleia Geral da Companhia,
recomendando a sua integral aprovação.
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Santo André, 29 de setembro de 2018.
Silvio José Genesini Junior
Vice-Presidente do Conselho de Administração
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MODELO DO BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
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INFORMAÇÕES SOBRE OS CANDIDATOS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(ITENS 12.5 A 12.10 DO ANEXO 24 DA ICVM 480/09)
12.5. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em forma de tabela:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

nome
data de nascimento
profissão
CPF ou número do passaporte
cargo eletivo ocupado
data de eleição
data da posse
prazo do mandato
outros cargos ou funções exercidos no emissor
se foi eleito pelo controlador ou não
se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a independência
número de mandatos consecutivos
informações sobre:
i.
principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
 nome e setor de atividade da empresa
 cargo
 se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual
ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor
ii.
indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor
n. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:
i.
qualquer condenação criminal
ii.
qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
iii.
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade
profissional ou comercial qualquer
12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
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Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Marília Artimonte Rocca

Administradora

252.935.048-51

31/01/1973

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

20/10/2016

2 anos

20/10/2016

Não

100.00%

Eduardo Saggioro Garcia

03/01/1979

Pertence apenas ao Conselho de Administração

02/06/2017

19/10/2018

0

079.897.957-79

Empresário

27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo)

02/06/2017

Não

100,00%

Luiz Eduardo Falco Pires Correa

13/08/1960

Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração

22/06/2017

2 anos

3

052.425.988-75

Engenheiro

33 - Conselheiro(Efetivo) e Dir. Presidente

11/07/2017

Sim

100.00%

O Sr. Luiz Eduardo Falco Pires Correa é Diretor
Presidente e membro efetivo do Conselho de
Administração, eleito em assembleia geral
extraordinária realizada em 20 de outubro de 2016,
com mandato de 2 anos.
Administrador
Pedro Barcellos Janot Marinho
521.637.337-34

25/05/1959

Luis Otavio Saliba Furtado

Analista de Sistemas

926.046.687-34

02/10/1966

Silvio José Genesini Junior

Engenheiro

607.689.408-34

27/10/1952

Guilherme de Jesus Paulus

Empresário
10/07/1949

479.331.008-72
Henrique Teixeira Alvares

Economista

116.692.448-30

25/06/1970

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

20/10/2016

2 anos

20/10/2016

Não

02/06/2017

2 anos

02/06/2017

Não

20/10/2016

2 anos

20/10/2016

Não

33 – Conselheiro (Efetivo)

20/10/2016
20/10/2016

2 anos
Não

100.00%

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

20/10/2016

2 anos
Não

100.00%

33 - Conselheiro(Efetivo)

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

100.00%

100.00%

100.00%

20/10/2016
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Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência

Luis Otavio Saliba Furtado – 926.046.687-34
Luis Otavio Saliba Furtado - Nascido em 1966, é analista de sistemas, formado pela Pontífica Universidade Católica em1989, com Advanced Management Program pela Harvard Business School em 2008. Foi Gerente de TI
da IBM, sendo responsável pela América Latina. De 2000 a 2002, integrou a equipe do Grupo Pão de Açúcar, sendo que o último cargo foi o de Diretor de Comércio Eletrônico. Atuou como Vice-Presidente de Tecnologia e
Serviços da Sul América Seguros. Em abril de 2011, passou a integrar a equipe da B3 como Diretor de Tecnologia da Informação e, em setembro deste ano, assumiu a Diretoria Executiva de Tecnologia e Segurança da
Informação. Entre 2017 e 2018 ocupou a Vice Presidencia de Tecnologia e de Transformacao Digital da Kroton Educacional.
Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse
membro do Conselho de Administração da Companhia.
Guilherme de Jesus Paulus - 479.331.008-72
Guilherme de Jesus Paulus - O Sr. Paulus iniciou sua carreira como agente de viagem em 1971 na Casa Faro Turismo. Em 1972, fundou a CVC oferecendo viagens organizadas para trabalhadores da região do
Grande ABC (SP). Acionista da CVC Brasil e licenciado temporariamente do Conselho de Administração da companhia, Paulus é empresário do setor de turismo E preside e controla a GJP Hotels & Resorts, empresa
independente que administra 20 hotéis e resorts em todo o Brasil, entre unidades próprias e empreendimentos administrados e que está em plena expansão. Com as bandeiras Wish (padrão cinco estrelas), Prodigy
(padrão quatro estrelas) e Linx (padrão econômico - três estrelas), a rede é considerada a maior do segmento de lazer e eventos no País. Os hotéis da GJP Hotels & Resorts estão localizados em Maceió (AL), Recife
(PE), Porto de Galinhas (PE), Rio de Janeiro (RJ), Aracaju (SE), Foz do Iguaçu (PR), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Gramado (RS) e São Paulo (SP). Fundada em 2005 pelo empresário, a companhia conta com
3.000 apartamentos em todos os hotéis do portfólio e cerca de 2.000 colaboradores. Paulus contribui ainda com as principais lideranças institucionais do Turismo, pois é Membro do Conselho Nacional de Turismo,
ligado ao Ministério do Turismo, Presidente do Conselho de Administração do São Paulo Convention & Visitors Bureau e vice-presidente de Relações Internacionais da ABAV Nacional. É conhecido por ter contribuído
com a transformação do mercado de turismo brasileiro, através de estratégias inovadoras que continuam a permitir o acesso do brasileiro às viagens de lazer. Pela contribuição dedicada ao desenvolvimento desta
atividade no Brasil e no mundo, o empresário também recebeu, ao longo de sua atuação no setor, mais de 200 prêmios, homenagens e honrarias concedidas por governos e órgãos de imprensa nacionais e
internacionais, sendo reconhecido como Líder Empresarial do Setor de Turismo, Lazer e Entretenimento. Entre as homenagens, estão medalhas e honrarias concedidas pelos Governos da França, Cancun (México),
Miami (Estados Unidos), Buenos Aires e Bariloche (Argentina), assim como os Títulos de Cidadão Honorário de diversas cidades brasileiras: Natal, Gramado, Salvador, Fernando de Noronha, Santo André, Rio de
Janeiro, Foz do Iguaçu, Recife, João Pessoa, e de Estados como Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Alagoas.
Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse
membro do Conselho de Administração da Companhia.
Pedro Barcellos Janot Marinho - 521.637.337-34
Pedro Barcellos Janot Marinho – O Sr. Janot possui graduação em Administração de Empresas pela Universidade Cândido Mendes, concluída em 1987. Concluiu o PDG EXECUTIVE e Pós-Graduação em Recursos
Humanos pela Pontifícia Universidade Católica pelo IBMEC em 1990 e 1996, respectivamente. Iniciou sua carreira, em 1978, na Mesbla, migrando, pouco depois, para as Lojas Americanas, onde permaneceu até
1987. Permaneceu no setor de moda na Richards até o final de 1997. No inicio de 1998, aceitou convite da Inditex - ZARA Internacional, para fazer o start up de suas operações no Brasil. Liderou a empresa na
posição de Presidente por mais de 8 anos até 2007, quando assumiu a Vice-Presidência do Departamento não alimentar do Grupo Pão de Açúcar- GPA. No GPA, permaneceu pouco mais de um ano, para assumir a
Presidência da Azul Linhas Aéreas em 2008, realizando o start up das suas operações, cargo ocupado até 2012. Em 2014, fundou a Contravento, consultoria voltada ao varejo de moda, na qual atua até hoje como
CEO. Sr. Janot atua no Conselho da Tecnoblu e também é mentor da Endeavor.
Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse
membro da Diretoria da Companhia.
O Sr. Pedro Janot é considerado membro independente com base no critério de independência definido pelo Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.
Silvio José Genesini Junior - 607.689.408-34
Silvio José Genesini Junior – Atualmente é conselheiro de administração das seguintes empresas: CNova NV, Grupo Algar, Elemídia e Verzani & Sandrini. É também investidor e conselheiro de startups de tecnologia; membro
do Conselho Gestor de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de São Paulo; conselheiro consultivo da Anjos do Brasil e mentor da Endeavor. Anteriormente foi sócio-diretor da Accenture e Andersen Consulting, por 28 anos,
onde atuou, principalmente, liderando as áreas de tecnologia e telecomunicações. Foi também presidente da Oracle do Brasil e do Grupo Estado, que edita o jornal O Estado de S. Paulo. É formado em Engenharia de
Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.
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Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse
membro da Diretoria da Companhia.
O Sr. Silvio Genesini é considerado membro independente com base no critério de independência definido pelo Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.
Marília Artimonte Rocca - 252.935.048-51
Marília Artimonte Rocca - Iniciou a carreira na área de Operações do Walmart Brasil, desde o startup da empresa no país até 1998. Durante seis anos, gerenciou organizações do terceiro setor, tendo sido
cofundadora e diretora geral da Endeavor Brasil, ONG líder em empreendedorismo de alto impacto, e da Fundação Brava, organização voltada para promoção da gestão na área pública. Atuou como diretora da
Mãe Terra, empresa de produtos naturais e orgânicos por 5 anos, e permaneceu na sociedade até sua venda à Unilever em 2017. Foi vice-presidente de Negócios da Totvs por 3,5 anos e atualmente é Diretora
Geral da Ticket Serviços, do grupo francês Edenred. Atuou no Conselho de Administração do Banco Santander no Brasil, grupo IBMEC, Totvs e Gooddata. Atualmente é membro do conselho de administração do
grupo CVC e atua como advisor na Hinode. Em 2006, foi selecionada para o Henry Crown Fellowship, do Aspen Institute. É formada em Administração de empresas pela Eaesp-FGV-SP e tem MBA pela Columbia
Business School (EUA). Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade
profissional ou comercial desse membro da Diretoria da Companhia.
A Sra. Marília Rocca é considerada membro independente com base no critério de independência definido pelo Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.
Henrique Teixeira Alvares - 116.692.448-30
Henrique Teixeira Alvares – O Sr. Alvares é formado em Economia pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo – USP. Iniciou sua carreira no Citibank em 1988. Em 1994, tornou-se
associado na área de fusões e aquisições do Banco Patrimônio e, em 1997, assumiu a coordenação da área de mercado de capitais. Em 1999, após a aquisição do Banco Patrimônio pelo Banco Chase Manhattan,
passou a exercer também a coordenação da emissão de empréstimos estruturados e securitizações locais e internacionais. Em 2003, fundou a NEO Investimentos, gestora independente de recursos com ativos sob
gestão da ordem de R$3 bilhões, onde lidera o NEO Future. Atualmente, é membro dos Conselhos de Administração da Anima Educação, da Marelli Móveis Corporativos S.A., bem como do Conselho de Regulação
e Melhores Práticas de Fundos de Investimento da ANBIMA.
Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse
membro da Diretoria da Companhia.
O Sr. Henrique Alvares é considerado membro independente com base no critério de independência definido pelo Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.
Eduardo Saggioro Garcia - 079.897.957-79
O Sr. Eduardo Saggioro Garcia é sócio-fundador da Visagio, atua há 12 anos em consultoria em gestão empresarial, tendo prestado serviços para empresas como Vale, Petrobrás, Oi, Shell, Fiat, Basf, Ipiranga,
Endesa, Marquise, CR Almeida, Marítima, Abril, Anglo American, Casagrande, Camargo Corrêa, Estácio, Lafarge, dentre outras, em países como Brasil, Canadá, Itália, Austrália, Indonésia, Nova Caledônia e Omã.
Foi também durante 5 anos professor de cursos de especialização do COPPEAD em gestão de operações e logística, sendo co-autor de 2 livros e mais de 10 artigos na área. É formado em Engenharia de Produção
pela UFRJ, possui mestrado em Engenharia de Gestão pelo Politécnico de Turim e participa da Cátedra de Estratégia e Crescimento Organizacional do COPPEAD.
Com exceção dos cargos descritos acima, o Sr. Eduardo Saggioro Garcia não exerce outros cargos de administração em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. Nenhuma das empresas mencionadas
acima (com exceção da própria Companhia) integra o mesmo grupo econômico da Companhia, nem são controladas por acionista da Companhia que detém participação igual ou superior a 5% da mesma classe ou
espécie de valor mobiliário de emissão da Companhia.
Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, mesmo que não transitada em julgado ou ainda qualquer condenação, na esfera judicial ou administrativa
transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse membro do Conselho de Administração da Companhia.
O Sr. Eduardo Saggioro Garcia é considerado membro independente com base no critério de independência definido pelo Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão..
O Sr. Eduardo Saggioro Garcia declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos,
no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.
Luiz Eduardo Falco Pires Correa - 052.425.988-75
Luiz Eduardo Falco Pires Correa - Nascido em 1960, se formou em engenharia pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA em 1982 e concluiu, posteriormente, o MBA (Master of Business Administration) da
Fundação Getulio Vargas. Além disso, o Sr. Falco concluiu cursos avançados na Harvard Business School e na Massachussets Institute of Technology. Com vasta experiência no ramo do turismo, o Sr. Falco
construiu sólida carreira na TAM Linhas Aéreas, empresa em que atuou por 20 anos. Nesse período, exerceu diferentes e importantes cargos na companhia, incluindo atuações nas aéreas de Operações, Vendas,
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Marketing e Estratégia. Suas contribuições na TAM resultaram em significativo crescimento e rentabilidade, bem como vários prêmios na indústria pela qualidade na prestação de serviço e inovação. De 2006 a 2011,
o Sr. Falco foi Diretor Presidente da empresa de telefonia móvel Oi, responsável pela criação dos negócios da companhia no segmento móvel a partir da consolidação da empresa de telefonia fixa Telemar. Tal papel
foi fundamental para a construção da marca Oi. Desde 12 de março de 2013, o Sr. Falco trabalha em nossa Companhia como Diretor Presidente.
Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse
membro da Diretoria da Companhia.
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12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos
comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários
Não aplicável, tendo em vista que a proposta da administração é somente para eleição dos
membros acima para compor conselho de administração.
12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração,
ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar, em formato de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
Não aplicável, tendo em vista que a proposta da administração é somente para eleição dos
membros acima para compor conselho de administração.

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo
grau entre:
a. administrador do emissor
b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou
indiretas, do emissor
c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos do emissor
d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladas
diretas e indiretas do emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionados a
administradores do emissor, controladas e controladores.

12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle
mantidas, nos últimos 3 exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção
daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do
capital social
b. controlador direto ou indireto do emissor
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua
controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não há relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas nos últimos três
exercícios sociais.
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Anexo III
RELATÓRIO DE INDEPENDÊNCIA DOS CANDIDATOS INDICADOS AO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO (ARTIGO 17, I, DO REGULAMENTO DO NOVO MERCADO)

RELATÓRIO DE INDEPENDÊNCIA DOS CANDIDATOS
INDICADOS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
I.

OBJETO

Este relatório consubstancia a análise e as conclusões a respeito da adequação dos candidatos
indicados como conselheiros independentes ao Conselho de Administração da Companhia
(“Relatório”) em relação à sua qualificação como conselheiro independente para fins do
Regulamento do Novo Mercado (“Regulamento Novo Mercado”), segmento especial da B3 S.A.
– Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).
II.

FUNDAMENTO

O Relatório foi elaborado para fins do art. 17, inciso II, do Regulamento do Novo Mercado.
III.

PRESSUPOSTOS DE INDEPENDÊNCIA DO CONSELHEIRO

De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, a análise da independência dos membros do
Conselho de Administração deve ser realizada em face de impedimentos objetivos − os quais,
uma vez verificados, impedem a atribuição da qualificação de conselheiro independente − e
parâmetros subjetivos que levam em conta o relacionamento da pessoa com a Companhia, seu
acionista controlador e administradores e a possibilidade de tal vínculo afetar a independência
do conselheiro de administração.
São considerados impedimentos à caracterização de conselheiro independente, nos termos do
art. 16, § 1.º, do Regulamento do Novo Mercado:
(i) ser acionista controlador da Companhia;
(ii) ter o exercício do voto nas reuniões do Conselho de Administração restrito ou vinculado
por acordo de acionistas relacionado à Companhia;
(iii) ser 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; ou
(iv) ter sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da companhia ou do seu
acionista controlador.
Verificada qualquer das hipóteses de impedimento, o candidato em questão pode ser eleito ao
Conselho de Administração, mas não poderá ser caracterizado como “conselheiro independente”
em consonância com o Regulamento do Novo Mercado.
Caso o indicado não preencha nenhuma das hipóteses de impedimento acima referidas, devem
ainda ser analisados determinados relacionamentos do candidato que, em função de suas
características, magnitude e extensão, possam implicar a da sua independência.
Segundo o art. 16, § 2.º, do Regulamento do Novo Mercado, as relações que dependem de
análise são as seguintes:

(i) parentesco por afinidade2, até segundo grau, do acionista controlador, de administrador
da companhia ou de administrador do acionista controlador;
(ii) relação de emprego ou de exercício de cargo de diretoria, nos últimos 3 (três) anos, de
sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum;
(iii) relações comerciais com a Companhia, o seu acionista controlador ou sociedades
coligadas, controladas ou sob controle comum;
(iv) ocupa 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; e
(v) recebe 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.
Importa ressaltar que, diferentemente das hipóteses de impedimento, a existência dos
relacionamentos acima não implica, necessariamente, a perda da independência. O indicado
poderá ser qualificado como “conselheiro independente” a depender da magnitude, extensão e
características específicas do relacionamento.

IV.

INDICADOS AO CARGO DE CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO

São indicados para compor o Conselho de Administração como conselheiro independente, com
prazo unificado de gestão de 2 (dois) anos a se encerrar na assembleia geral ordinária que
apreciar as demonstrações contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, os
seguintes candidatos:
I.

LUIZ EDUARDO FALCO PIRES CORREA, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da cédula de identidade RG nº 6.056.736 SSP/SP, inscrito no CPF/MF
sob o nº 052.425.988-75,domiciliado na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo,
na Rua das Figueiras, 501, 8º andar, Bairro Jardim, CEP 09080-370, para o cargo de
membro efetivo do Conselho de Administração;

II.

SILVIO JOSÉ GENESINI JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro de produção,
portador da cédula de Identidade R.G. nº 561.035-9 e inscrito no CPF/MF sob n°
607.689.408-34, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga, 760, ap. 142, CEP 04531-002, para o cargo de
membro efetivo do Conselho de Administração;

III.
2

HENRIQUE TEIXEIRA ALVARES, brasileiro, casado, economista, portador da

De acordo com o art. 1.595, § 1.º, do Código Civil, o cônjuge ou companheiro é considerado parente por afinidade dos
ascendentes, dos descendentes e dos irmãos do cônjuge ou companheiro. Vale notar que a dissolução do casamento
ou da união estável não extingue o parentesco por afinidade em relação aos ascendentes e descendentes (art. 1.595, §
2.º, do Código Civil).

cédula de identidade R.G. nº 17.186.087-1 e inscrito no CPF/MF sob n°
116.692.448-30,domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 3.144, 4º andar, CEP 01451-000, para o cargo de membro efetivo
do Conselho de Administração;

IV.

EDUARDO CUNHA MONNERAT SOLON DE PONTES, casado, brasileiro, empresário,
portador da cédula de identidade RG nº 112887765inscrito no CPF sob o nº 078.956.94774,domiciliado na The Warren, Whyteside KT21 2SG, Ashtead, Surrey, Inglaterra, para
o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração;

V.

DELI KOKI MATSUO, casado, brasileiro, empresário, residência permanente ID#
USCIS 065-079-362,, residente e domiciliado em 130 Cambridgepark Dr. Unit 656,
Cambridge, Massachussets, Estados Unidos, ZIP Code 02140, para o cargo de
membro efetivo do Conselho de Administração; e

VI.

CRISTINA HELENA ZINGARETTI JUNQUEIRA, casada, brasileira, engenheira,
portadora da cédula de identidade RG nº 36012364-8, inscrita no CPF sob o nº
090.169.877-62, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida Sabiá 133, Indianópolis, CEP 04515-000 , para o cargo de membro
efetivo do Conselho de Administração.

VII.

LUIS OTAVIO SALIBA FURTADO, divorciado, brasileiro, analista de sistemas, portador
da Cédula de Identidade RG nº 066232964-8, expedida pela IFP-RJ e inscrito no
CPF/MF sob nº 926.046.687-34, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Tatuí, nº 47, apartamento 21, Bairro Jardim Paulista, CEP 01409-010.

V.

ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE INDEPENDÊNCIA DOS INDICADOS PARA O
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO COMO CONSELHEIRO INDEPENDENTES

Em relação aos conselheiros independentes ora indicados, apresenta-se abaixo, à luz do
disposto no Regulamento do Novo Mercado, análise detalhada com relação aos eventuais
impedimentos à sua independência e aos relacionamentos que, em função de suas
características, magnitude e extensão, possam implicar a perda de sua independência.
V.1)
SILVIO JOSÉ GENESINI JUNIOR, HENRIQUE TEIXEIRA ALVARES, EDUARDO
CUNHA MONNERAT SOLON DE PONTES, DELI KOKI MATSUO, CRISTINA HELENA
ZINGARETTI JUNQUEIRA e LUIS OTAVIO SALIBA FURTADO.
V.1.1) Eventuais impedimentos:

(a) Ser acionista controlador direto ou indireto da Companhia
NÃO
(b) Tem seu exercício de voto nas reuniões do conselho de administração vinculado por
acordo de acionistas
NÃO
(c) Relação de parentesco com acionista controlador, de administrador da Companhia ou

de administrador do acionista controlador
NÃO
(d) Atuação como empregado ou diretor da companhia ou do seu acionista controlador nos
últimos 3 (três) anos
NÃO
V.1.2) Magnitude, extensão e características dos relacionamentos:
(a) Parentesco por afinidade, até segundo grau, do acionista controlador, de administrador
da Companhia ou de administrador do acionista controlador
NÃO
(b) Relação de empregado ou de diretoria em sociedades coligadas, controladas ou sob
controle comum nos últimos 3 (três) anos
NÃO
(c) Relações comerciais com a Companhia, o seu acionista controlador ou sociedades
coligadas, controladas ou sob controle comum
NÃO
(d) Ocupa 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
NÃO
(e) Recebe 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
Conforme detalhado acima, entende-se que os Srs. SILVIO JOSÉ GENESINI JUNIOR,
HENRIQUE TEIXEIRA ALVARES, EDUARDO CUNHA MONNERAT SOLON DE PONTES, DELI
KOKI MATSUO, CRISTINA HELENA ZINGARETTI JUNQUEIRA e LUIS OTAVIO SALIBA
FURTADO podem ser considerados como conselheiros independentes para fins do
Regulamento do Novo Mercado.
Com isso, caso todos os candidatos indicados pela administração da Companhia sejam eleitos,
pode-se afirmar que 6 (seis) dos 7 (sete) ou 85,71% (oitenta e cinco vírgula setenta e um por
cento) dos membros do Conselho de Administração seriam independentes, em atendimento,
assim, ao disposto no artigo 15 do Regulamento do Novo Mercado.
Santo André, 29 de setembro de 2018.

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ n.º 10.760.260/0001-19
NIRE 35.300.367.596
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 6 DE NOVEMBRO DE 2018
Anexo IV
CÓPIA DA VERSÃO CONSOLIDADA DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA

ESTATUTO SOCIAL
CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO SOCIAL E DURAÇÃO
Artigo 1º - A CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. (“Companhia”) é uma
sociedade por ações que se rege por este estatuto social (“Estatuto”) e pelas disposições legais
que lhe forem aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das S.A.”).
Parágrafo Único - A Companhia foi admitida no segmento especial de listagem
denominado Novo Mercado, da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão pelo que sujeitam-se a
Companhia, seus acionistas, Administradores e membros do Conselho Fiscal, quando
instalado, às disposições do Regulamento de Listagem do Novo Mercado (“Regulamento
do Novo Mercado”).
Artigo 2º - A Companhia tem sua sede, foro e domicílio na Cidade de Santo André, Estado de
São Paulo, com endereço definido por deliberação da Diretoria.
Parágrafo Único - Por deliberação da Diretoria, a Companhia poderá abrir, transferir e
extinguir filiais, agências, depósitos e escritórios ou quaisquer outros estabelecimentos
em qualquer parte do território nacional ou no exterior.
Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social (i) a intermediação de serviços de viagem e
turismo, em conformidade com as normas do Ministério do Turismo – MTUR e do Instituto
Brasileiro de Turismo – EMBRATUR; (ii) a participação como sócio, acionista ou quotista, em
outras sociedades que desenvolvam atividades de intermediação de serviços de viagem e
turismo; (iii) a prestação de serviços de correspondente bancário no território nacional
relacionados a serviços de interesse de passageiros; e (iv) o assessoramento e intermediação
na organização e execução de atividades relativas a feiras, exposições, congressos e eventos
similares.
Artigo 4º - A Companhia tem prazo indeterminado de duração.
CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL E AÇÕES
Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$
533.133.354,16 (quinhentos e trinta e três milhões, cento e trinta e três mil, trezentos e cinquenta
e quatro reais e dezesseis centavos), dividido em 146.477.872 (cento e quarenta e seis milhões,
quatrocentas e setenta e sete mil oitocentas e setenta e duas) ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal.
Parágrafo 1º - As ações representativas do capital social são indivisíveis em relação à
Companhia e cada ação ordinária confere a seu titular o direito a um voto nas
Assembleias Gerais da Companhia.
Parágrafo 2º - A Companhia fica autorizada a aumentar o seu capital social,
independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação do Conselho de
Administração, até o limite de R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais) (“Capital

Autorizado”).
Parágrafo 3º - No limite do Capital Autorizado, o Conselho de Administração poderá
deliberar a emissão de ações ordinárias, bônus de subscrição ou debêntures
conversíveis em ações, fixando suas condições gerais, incluindo o preço de emissão, o
prazo de integralização, a forma de distribuição (pública ou privada) e a distribuição no
país e/ou no exterior.
Parágrafo 4º - Dentro do limite do Capital Autorizado e de acordo com plano aprovado
pela Assembleia Geral, a Companhia poderá outorgar opções de compra, opções de
subscrição de ações, bem como outros planos de incentivo baseados ou referenciados
às ações da Companhia, aos administradores, executivos ou empregados, assim como
aos administradores, executivos e empregados de outras sociedades sob o seu controle
direto ou indireto, sem direito de preferência para os acionistas.
Parágrafo 5º - A Companhia poderá adquirir, por deliberação do Conselho de
Administração, ações de sua própria emissão para permanência em tesouraria e
posterior alienação, cancelamento ou pagamento aos participantes de planos de
incentivo de ações da Companhia, até o montante do saldo de lucros e de reservas,
exceto a reserva legal, sem diminuição do capital social.
Parágrafo 6º - É expressamente vedada a emissão de ações preferenciais e partes
beneficiárias.
Parágrafo 7º - Os acionistas têm direito de preferência, na proporção de suas
respectivas participações, na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações
ou bônus de subscrição de emissão da Companhia, observado o prazo fixado pela
Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme o caso, não inferior a
30 (trinta) dias, ressalvadas as exceções previstas em lei e neste Estatuto.
Parágrafo 8º – No caso do exercício do direito de retirada por acionistas conforme o
previsto na legislação aplicável, o valor do reembolso das ações do acionista dissidente
corresponderá ao valor do patrimônio líquido da Companhia, apurado conforme as
últimas demonstrações contábeis aprovadas pela assembleia geral da Companhia,
dividido pelo número total de ações de emissão da Companhia desconsideradas as
ações em tesouraria, sem prejuízo do disposto no §2º do artigo 45 da Lei das S.A.
Artigo 6º - Todas as ações da Companhia são escriturais e serão mantidas em contas de
depósito, em nome de seus titulares, junto à instituição financeira autorizada pela Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) com quem a Companhia mantenha contrato de custódia em vigor,
escolhida pela Diretoria, sem emissão de certificados.
Parágrafo Único - O custo de transferência e averbação, assim como o custo do serviço
relativo às ações escriturais, poderá ser cobrado diretamente do acionista pela instituição
depositária, conforme venha a ser definido no contrato de escrituração de ações.
CAPÍTULO III
ASSEMBLEIAS GERAIS
Artigo 7º - A assembleia geral reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro)

primeiros meses após o encerramento do exercício social, para examinar, discutir e votar nos
assuntos previstos no Artigo 132 da Lei das S.A., e, extraordinariamente, sempre que assim
exigirem os interesses sociais da Companhia, sendo permitida a realização simultânea de
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, instrumentadas em ata única.
Parágrafo 1° - A assembleia geral, convocada e instalada de acordo com a lei e com o
Estatuto, tem poderes para decidir sobre todos os negócios relativos ao objeto social da
Companhia, bem como tomar as decisões que julgar convenientes à defesa de seus
interesses.
Parágrafo 2º - A assembleia geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia,
constantes do respectivo edital de convocação, ressalvado o pedido de instalação do
Conselho Fiscal, o qual poderá ser formulado em qualquer assembleia geral, ainda que
tal matéria não conste da ordem do dia.
Parágrafo 3º - A assembleia geral será convocada pelo Conselho de Administração da
Companhia, por meio de seu Presidente, ou, ainda, nas hipóteses previstas na Lei das
S.A., pelos acionistas ou pelo Conselho Fiscal e será presidida pelo Presidente do
Conselho de Administração ou por quem este indicar. O Presidente da assembleia geral
convidará, dentre os presentes, alguém para secretariá-la.
Parágrafo 4° - Antes de abrir a assembleia geral, os acionistas assinarão o “Livro de
Presença de Acionistas”, observadas as formalidades legais.
Parágrafo 5º - Para tomar parte na assembleia geral, o acionista deverá apresentar: (i)
comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de
sua titularidade ou em custódia, na forma do Artigo 126 da Lei das S.A. e/ou
relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o
extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente,
datado de até 3 (três) dias da data de realização da assembleia geral, podendo a
Companhia dispensar a apresentação de comprovante; (ii) instrumento de mandato,
devidamente regularizado na forma da lei e deste Estatuto, na hipótese de representação
do acionista; e (iii) documentos que comprovem a identidade do acionista ou do seu
representante.
Parágrafo 6º - Para facilitar os trabalhos, é recomendável que os representantes legais
e os procuradores constituídos, para que possam comparecer às assembleias gerais,
enviem os respectivos instrumentos de representação ou mandato para a sede da
Companhia, até 48 horas antes da assembleia geral.
Parágrafo 7º - A ata da assembleia geral deverá ser lavrada no “Livro de Atas das
Assembleias Gerais” e assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes.
Artigo 8º - Compete à assembleia geral, além das atribuições previstas em lei e neste Estatuto,
observados os quóruns qualificados de deliberação previstos na legislação aplicável:
(i)

tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras;

(ii)

deliberar sobre a destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos, de

acordo com proposta apresentada pela Administração;
(iii)

instalar o Conselho Fiscal;

(iv)

eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e os membros do
Conselho Fiscal, quando instalado;

(v)

fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia, assim como a
dos membros do Conselho Fiscal, se instalado;

(vi)

deliberar sobre a mudança do objeto social da Companhia;

(vii)

deliberar sobre a liquidação e dissolução da Companhia, bem como a eleição e
destituição de liquidantes, julgamento de suas contas e partilha do acervo social em
caso de liquidação;

(viii)

autorizar os administradores da Companhia a requerer falência, recuperação judicial
ou extrajudicial;

(ix)

deliberar sobre a modificação do capital social da Companhia, sem prejuízo da
possibilidade de aumento de capital por deliberação do Conselho de Administração
dentro do limite do Capital Autorizado;

(x)

deliberar sobre a fusão, cisão, transformação, dissolução ou incorporação da
Companhia ou das ações de sua emissão em outra, observado o quórum legal;

(xi)

aprovar plano de remuneração variável aos administradores envolvendo ações da
Companhia;

(xii)

aprovar planos de incentivo de longo prazo, incluindo, sem limitação, planos de
outorga de opção de compra de ações, ações restritas ou subscrição de ações aos
administradores, executivos e empregados da Companhia ou suas sociedades
controladas;

(xiii)

reforma do Estatuto;

(xiv)

deliberar sobre o laudo de avaliação dos bens que forem conferidos em
integralização do capital social;

(xv)

deliberar sobre o cancelamento de registro de companhia aberta perante a CVM ou
a saída da Companhia do Novo Mercado da B3 S.A.– Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”);

(xvi)

escolher a empresa especializada para a determinação do preço justo da
Companhia nas hipóteses previstas neste Estatuto; e

(xvii)

deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de
Administração.

Artigo 9º - Exceto nos casos previstos em lei, as deliberações serão tomadas pela maioria
absoluta de votos validamente proferidos, não se computando as abstenções.

CAPÍTULO IV
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 10 - A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma
Diretoria, conforme disposto na Lei das S.A. e no presente Estatuto.
Parágrafo 1º - Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor
Presidente, ou de principal executivo da Companhia, não poderão ser acumulados pela
mesma pessoa, exceto na hipótese de acumulação dos referidos cargos em decorrência
de vacância, pelo prazo de 1 (um) ano, observadas as regras previstas no Regulamento
do Novo Mercado.
Parágrafo 2º - Somente pessoa natural pode ser eleita como membro dos órgãos de
administração. A pessoa eleita como membro da Diretoria deve ser residente e
domiciliada no País. A ata da Assembleia Geral ou da reunião do Conselho de
Administração que eleger administradores deverá conter a (i) qualificação; (ii) o prazo de
gestão de cada um dos eleitos, e, na hipótese de eleição de Conselheiro Independente,
conforme definido abaixo, (iii) sua qualificação como Conselheiro Independente.
Parágrafo 3º - É inelegível para os cargos de administração da Companhia a pessoa
impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade,
ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.
Parágrafo 4º - É também inelegível para os cargos de administração a pessoa
condenada a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM.
Parágrafo 5º - Os membros do Conselho de Administração e os Diretores serão
investidos nos seus cargos, independentemente de caução, mediante assinatura do
termo de posse lavrado em livro próprio.
Artigo 11 - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração ou da Diretoria se
estende até a investidura dos novos administradores eleitos.
Parágrafo 1° - Os membros do Conselho de Administração, até o máximo de 1/3 (um
terço), poderão ser eleitos para a Diretoria.
Parágrafo 2º - Os Administradores poderão ser destituídos a qualquer tempo e
permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos, salvo se diversamente
deliberado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração. Caso o substituto
venha a ser investido, este completará o prazo de gestão remanescente do administrador
substituído.
Parágrafo 3º - Caso a eleição de conselheiro seja realizada por meio do processo de
voto múltiplo, a destituição de qualquer conselheiro importará a destituição dos demais,
devendo ser convocada a Assembleia Geral para proceder a uma nova eleição de todos

os membros do Conselho de Administração.
Artigo 12 - Cabe à Assembleia Geral estabelecer a remuneração global dos membros do
Conselho de Administração e da Diretoria, cabendo ao Conselho de Administração, em reunião,
deliberar sobre a distribuição da remuneração global dos administradores entre os membros da
administração.
Artigo 13 - É expressamente vedado e será nulo de pleno direito o ato praticado por qualquer
administrador, procurador ou empregado da Companhia que a envolva em obrigações relativas
a negócios e operações estranhos ao seu objeto social, sem prejuízo da responsabilidade civil
ou criminal, se for o caso, a que estará sujeito o infrator deste dispositivo.
Parágrafo Único - O conselheiro ou diretor não poderá ter acesso a informações ou
participar de reuniões relacionadas a assuntos sobre os quais tenha ou represente
interesse conflitante com a Companhia, ou que possa beneficiá-lo de maneira particular,
ficando expressamente vedado o exercício do seu direito de voto.
SEÇÃO II
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Artigo 14 - O Conselho de Administração será composto por 7 (sete) membros efetivos, todos
eleitos pela assembleia geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, com prazo de gestão
unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.
Parágrafo 1º - Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20%
(vinte por cento), o que for maior, deverão ser Conselheiros Independentes, conforme a
definição do Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização dos indicados
ao Conselho de Administração como conselheiros independentes ser deliberada na
assembleia geral que os eleger, sendo também considerado(s) como independente(s)
o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade prevista pelo artigo 141, §§ 4º e 5º da
Lei das S.A..
Parágrafo 2º - Quando, em decorrência da observância do percentual referido no
parágrafo acima, resultar número fracionário de conselheiros, a Companhia deve
proceder ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior.
Artigo 15 - O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente, que
serão eleitos e destituídos por assembleia geral.
Parágrafo 1° - Compete ao Presidente do Conselho de Administração convocar e
presidir a assembleia geral. Compete ao Presidente do Conselho de Administração
presidiras reuniões do Conselho de Administração e exercer outras atribuições e funções
especificadas ou atribuídas pelo Conselho de Administração.
Parágrafo 2° - O Vice-Presidente exercerá as funções do Presidente em suas ausências
e impedimentos temporários, independentemente de qualquer formalidade.
Artigo 16 - Em caso de vacância de membro do Conselho de Administração, por renúncia ou
qualquer outro motivo, será realizada Assembleia Geral para eleição de um novo Conselheiro
para completar o mandato.

Parágrafo 1º - No caso de vacância da maioria ou de todos os cargos do Conselho de
Administração, compete à Diretoria convocar Assembleia Geral para proceder à nova
eleição, conforme o caso.
Parágrafo 2º - Para os fins deste artigo, considera-se vacante o cargo de membro do
Conselho de Administração decorrente da destituição, renúncia, morte, invalidez ou
ausência injustificada em 3 (três) reuniões consecutivas do Conselho de Administração.
Artigo 17 - O Conselho de Administração reunir-se-á, pelo menos, 8 (oito) vezes ao ano,
ordinariamente, de acordo com calendário a ser aprovado pelo Conselho de Administração, ou,
extraordinariamente, sempre que necessário.
Parágrafo 1º - As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo
Presidente do Conselho de Administração e secretariadas por quem ele indicar. No caso
de impedimento ou ausência temporária do Presidente do Conselho de Administração,
as reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo Vice-Presidente e, na
ausência do Vice-Presidente, por membro do Conselho de Administração escolhido por
maioria dos votos dos demais membros do Conselho de Administração, cabendo ao
então Presidente da reunião indicar o secretário.
Parágrafo 2º - As reuniões do Conselho de Administração poderão ser convocadas por
seu Presidente ou por seu substituto na forma deste Estatuto, mediante notificação
escrita enviada eletronicamente com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis,
devendo constar da convocação a data, local, horário, a pauta dos assuntos a serem
tratados e a apresentação dos documentos pertinentes.
Parágrafo 3º - A convocação mencionada no Parágrafo 2° poderá ser dispensada caso
estejam presentes à reunião todos os membros do Conselho de Administração em
exercício.
Parágrafo 4º - As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com a
presença da maioria dos membros em exercício, e as suas deliberações, inclusive
propostas a serem submetidas à Assembleia Geral, serão aprovadas pela maioria
absoluta de votos dos presentes.
Parágrafo 5º - Nas deliberações do Conselho de Administração, cada conselheiro,
inclusive o Presidente do Conselho de Administração, terá direito a um voto. Será
atribuído ao Presidente do Conselho de Administração o voto de qualidade, em caso de
empate na votação.
Parágrafo 6º - No caso de impedimento ou ausência temporária de qualquer membro do
Conselho de Administração, este poderá nomear por escrito (por meio de carta ou correio
eletrônico que identifique de forma inequívoca o remetente) outro membro para
representá-lo, devendo votar nas reuniões do Conselho de Administração em seu próprio
nome e em nome do membro por ele representado. Alternativamente, em se tratando de
ausência temporária, o membro do Conselho de Administração poderá, com base na
pauta dos assuntos a serem tratados, manifestar seu voto por escrito, por meio de carta
ou correio eletrônico que identifique de forma inequívoca o remetente.

Parágrafo 7º - As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas,
preferencialmente, na sede da Companhia. Serão admitidas reuniões por meio de
teleconferência, videoconferência ou qualquer outro meio que permita a identificação dos
participantes e sua interação em tempo real, sendo que tal participação será considerada
presença pessoal em referida reunião. Neste caso, os membros do Conselho de
Administração que participarem remotamente da reunião do Conselho de Administração
somente se consideram presentes se confirmarem seus votos por correio eletrônico ou
por meio de carta.
Parágrafo 8º - Ao término da reunião, a ata deverá ser lavrada no Livro de Atas do
Conselho de Administração da Companhia, a qual deverá ser assinada por todos os
conselheiros presentes à reunião.
Parágrafo 9º - Deverão ser publicadas e arquivadas no registro do comércio as atas de
reunião do Conselho de Administração da Companhia que contiverem deliberação
destinada a produzir efeitos perante terceiros.
Artigo 18 - Além das atribuições que lhe confere a Lei das S.A., compete ao Conselho de
Administração:
(i)

fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;

(ii)

eleger e destituir, a qualquer tempo, Diretores da Companhia, fixando as atribuições
dos membros da Diretoria, observadas as disposições aplicáveis deste Estatuto;

(iii)

fiscalizar a gestão da Diretoria, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da
Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de
celebração pela Companhia, e praticar quaisquer outros atos necessários ao
exercício de suas funções;

(iv)

convocar a Assembleia Geral Ordinária, nos termos do artigo 132 da Lei das S.A.,
e, quando julgar conveniente, a Assembleia Geral Extraordinária;

(v)

manifestar-se sobre o relatório e as contas da Diretoria, bem como sobre as
demonstrações financeiras do exercício que deverão ser submetidas à Assembleia
Geral Ordinária;

(vi)

propor à deliberação da Assembleia Geral a destinação a ser dada ao lucro líquido
de cada exercício;

(vii)

constituir, instalar e dissolver comitês de assessoramento, elegendo e destituindo, a
qualquer tempo, os respectivos membros e estabelecendo os regimentos internos
de funcionamento;

(viii)

aprovar o orçamento anual preparado pela administração da Companhia
(“Orçamento”) e variações posteriores de valores acima de 5% (cinco por cento) do
total de despesas e despesas de capital (“Capex”), consideradas conjuntamente;

(ix)

deliberar sobre qualquer transação envolvendo incorporação, incorporação de
ações, fusão, aquisição ou alienação de participação acionária ou controle de outras

sociedades pela Companhia ou o estabelecimento de joint ventures;
(x)

deliberar acerca da outorga, dentro do limite do Capital Autorizado, e de acordo com
plano aprovado pela Assembleia Geral, de opção de compra de ações, ações
restritas ou opções de subscrição de ações a administradores, executivos,
empregados ou de sociedades sob seu controle direto ou indireto;

(xi)

deliberar sobre a venda, aquisição, arrendamento ou outras operações envolvendo
ativos fixos com valor individual superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais),
exceto quando previsto no Orçamento;

(xii)

deliberar sobre a contratação de dívida pela Companhia, em situações não
abrangidas pelas regras estabelecidas na Política Financeira da Companhia;

(xiii)

deliberar sobre a prestação de garantias a serem concedidas pela Companhia e/ou
por sociedades por ela controladas, em favor de terceiros, em situações não
abrangidas pelas regras estabelecidas na Política Financeira da Companhia, sendo
que garantias prestadas em favor de sociedades controladas pela Companhia,
independerão de autorização do Conselho de Administração;

(xiv)

deliberar sobre empréstimos pela Companhia a terceiros, em situações não
abrangidas pelas regras estabelecidas na Política Financeira da Companhia;

(xv)

deliberar sobre a emissão e condições relativas à emissão de notas promissórias
para distribuição pública, commercial papers, bônus de subscrição e debêntures
simples, não conversíveis em ações, sendo que as debêntures poderão ser de
quaisquer espécies e características e com quaisquer garantias;

(xvi)

deliberar sobre a emissão e as condições relativas à emissão de debêntures
conversíveis em ações e debêntures permutáveis, de quaisquer espécies e
características e com quaisquer garantias, desde que respeitado o limite do Capital
Autorizado;

(xvii)

declarar dividendos intermediários e intercalares, bem como juros sobre o capital,
nos termos da Lei das S.A. e deste Estatuto;

(xviii)

deliberar sobre aumentos de capital mediante subscrição pública ou particular,
inclusive mediante capitalização de lucros ou reservas;

(xix)

submeter à Assembleia Geral propostas de aumento de capital em montante
superior ao capital autorizado, bem como de reforma do Estatuto;

(xx)

definir a lista tríplice de empresas especializadas em avaliação de empresas, para a
preparação de laudo de avaliação das ações da Companhia, nos casos previstos
neste Estatuto Social;

(xxi)

manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer OPA que tenha
por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio
fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da OPA,
no qual se manifestará, ao menos (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 dos valores mobiliários
de sua titularidade; (ii) quanto aos planos estratégicos divulgados pelo ofertante em
relação à Companhia; (iii) a respeito de alternativas à aceitação da OPA disponíveis
no mercado;
(xxii)

autorizar a negociação pela Companhia com suas próprias ações, incluindo a
aquisição de ações de emissão de sua própria emissão para manutenção em
tesouraria e/ou posterior cancelamento, alienação ou entrega aos beneficiários de
plano de ações restritas, e a negociação, pela Companhia, com instrumentos
financeiros referenciados às ações de emissão da Companhia, observadas as
normas expedidas pela CVM e demais disposições legais aplicáveis;

(xxiii)

escolher e destituir auditores independentes, os quais deverão estar devidamente
registrados na Comissão de Valores Mobiliários;

(xxiv)

dispor a respeito da ordem de seus trabalhos e estabelecer as normas regimentais
de seu funcionamento, observadas as disposições deste Estatuto, bem como
aprovar o regimento interno dos comitês de assessoramento ao Conselho de
Administração que venham a ser criados;

(xxv)

deliberar sobre os assuntos que lhe forem submetidos pela Diretoria;

(xxvi)

decidir sobre qualquer matéria ou assunto que por força de lei ou deste Estatuto não
se encontre na competência privativa da Assembleia Geral ou da Diretoria.

Artigo 19 - É vedado a qualquer membro do Conselho de Administração da Companhia intervir
em qualquer operação da Companhia em que tiver interesse conflitante com este, bem como na
deliberação que a respeito tomarem os demais membros do Conselho de Administração da
Companhia, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de
reunião do Conselho de Administração, a natureza e a extensão de seu interesse.
SEÇÃO III
DIRETORIA
Artigo 20 - A Diretoria será composta por até 10 (dez) membros, acionistas ou não, residentes
e domiciliados no país, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração a qualquer tempo,
com prazo de gestão unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.
Parágrafo Único - A Diretoria será formada por 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor
Financeiro e 1 (um) Diretor de Relações com Investidores, e os demais, Diretores sem
designação específica, sendo permitida a cumulação de cargos por uma mesma pessoa,
observado o disposto no Parágrafo 1º do Artigo 11 deste Estatuto.
Artigo 21 - Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para
tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, observados os limites estabelecidos pela
legislação aplicável e ressalvados aqueles para os quais seja por lei ou pelo presente Estatuto
atribuída a competência à Assembleia Geral ou ao Conselho de Administração, incluindo:
(i)

cumprir e fazer cumprir o Estatuto e as deliberações do Conselho de Administração

e da Assembleia Geral de Acionistas;
(ii)

elaborar e submeter ao Conselho de Administração, anualmente, o planejamento
estratégico e o orçamento geral da Companhia, cuidando de suas respectivas
execuções;

(iii)

submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o relatório da
administração e as contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores
independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros apurados no
exercício anterior;

(iv)

submeter ao Conselho de Administração, para deliberação, políticas abrangentes da
Companhia, bem como as suas respectivas alterações;

(v)

deliberar sobre a mudança de endereço de sede da Companhia e a alteração de
seus escritórios centrais, bem como a abertura, o encerramento e a alteração de
endereços de filiais, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos da Companhia;

(vi)

aprovar a concessão de novas lojas da rede de distribuição da Companhia,
transferência de titularidade ou alteração de condições comerciais envolvendo lojas
detidas ou a serem detidas por partes relacionadas à Companhia, seus
controladores, funcionários ou colaboradores;

(vii)

administrar e gerir as atividades financeiras da Companhia e suas subsidiárias,
incluindo a análise de investimentos e definição dos limites de exposição a risco,
propositura e contratação de empréstimos e financiamentos, operações de
tesouraria e o planejamento e controle financeiro da Companhia, observadas as
disposições da Política Financeira da Companhia;

(viii)

administrar e gerir as atividades de intermediação dos produtos e vendas da
Companhia ou de suas subsidiárias e ações operacionais necessárias ao
desenvolvimento dos serviços turísticos contratados; e

(ix)

administrar e gerir as atividades de tecnologia da informação, incluindo
infraestrutura, software, segurança da informação, desenvolvimento de sistemas,
telecomunicação, além do desenvolvimento, implementação e aprimoramento de
programas e políticas e avaliação dos riscos inerentes a tais atividades.

Parágrafo 1º - No exercício de suas funções, os Diretores poderão realizar todas as
operações e praticar todos os atos de administração necessários à consecução dos objetivos
de seu cargo, de acordo com a orientação geral dos negócios estabelecida pelo Conselho
de Administração, incluindo resolver sobre a aplicação de recursos, transigir, renunciar,
ceder direitos, confessar dívidas, fazer acordos, firmar compromissos, contrair obrigações,
celebrar contratos, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, prestar caução, avais e
fianças, emitir, endossar, caucionar, descontar, sacar e avalizar títulos em geral, assim como
abrir, movimentar e encerrar contas em estabelecimentos de crédito, observadas as
restrições legais e aquelas estabelecidas neste Estatuto.
Parágrafo 2º - Adicionalmente às funções, competências e poderes atribuídos para cada um
dos Diretores pelo Conselho de Administração, compete, especificamente:

(i)

ao Diretor Presidente: (a) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; (b)
coordenar e supervisionar a atuação dos demais Diretores, dirigindo as operações
da Companhia e determinando os procedimentos a serem seguidos; (c) definir e
acompanhar as diretrizes estratégicas a serem observadas pelos demais Diretores,
com visão de curto, médio e longo prazo, em consonância com as diretrizes do
Conselho de Administração; (d) atribuir aos demais Diretores funções e atribuições
não especificadas neste Estatuto Social; e (d) exercer outras funções que lhe sejam
atribuídas pelo Conselho de Administração;

(ii)

ao Diretor Financeiro: (a) planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir a
política financeira da Companhia; (b) gerir as finanças consolidadas da Companhia,
o orçamento das diversas áreas da Companhia; (c) orientar a Companhia na tomada
de decisões envolvendo riscos de natureza financeira; (d) prover informações
financeiras e gerenciais aos demais Diretores e ao Conselho de Administração; (d)
elaborar e revisar as demonstrações financeiras e o relatório anual da administração
da Companhia; (e) responder pelo controle de fluxo de caixa, aplicações financeiras
e investimentos da Companhia; e (f) exercer outras funções que lhe sejam atribuídas
pelo Conselho de Administração e/ou pelo Diretor Presidente.

(iii)

ao Diretor de Relações com Investidores: (a) representar a Companhia perante
os órgãos de controle e demais instituições que atuam no mercado de capitais onde
os valores mobiliários de sua emissão forem admitidos à negociação; (b) representar
a Companhia perante o público investidor prestando as informações necessárias; (c)
monitorar o cumprimento das obrigações dispostas neste Estatuto pelos acionistas
da Companhia e reportar à Assembleia Geral e ao Conselho de Administração,
quando solicitado, suas conclusões, relatórios e diligências; (d) tomar providências
para manter atualizado o registro de companhia aberta perante a CVM; e (e) exercer
outras funções ou atribuições que lhe forem determinadas;

(iv)

aos Diretores sem Designação Específica: (a) auxiliar o Diretor Presidente, o
Diretor Financeiro e o Diretor de Relações com Investidores no exercício de suas
respectivas atribuições; (b) praticar atos normais de gestão da Companhia,
isoladamente ou em conjunto com outros Diretores da Companhia, sempre sob a
supervisão do Diretor Presidente; e (c) exercer outras funções e atribuições que lhe
forem determinadas pelo Conselho de Administração no momento de suas eleições
ou pelo Diretor Presidente.

Parágrafo 3º - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente ou por
quaisquer dois Diretores, em conjunto, sempre que assim exigirem os negócios sociais, com
antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, e a reunião somente será instalada com a
presença da maioria de seus membros. Será considerada regular a reunião de Diretoria em
que todos os Diretores compareçam, independentemente de convocação prévia.
Parágrafo 4º - No caso de impedimento ou ausência temporária de qualquer Diretor, este
poderá nomear outro Diretor para exercer e desempenhar as funções do Diretor ausente,
caso em que, o Diretor assim nomeado para representá-lo deverá votar nas reuniões da
Diretoria em seu próprio nome e em nome do Diretor por ele representado e, para tanto,
indicar o cargo do Diretor substituído com a aposição da expressão “em exercício”. A
nomeação deverá ser realizada mediante notificação escrita ao Diretor Presidente, que

deverá conter claramente o nome do Diretor designado e os poderes a ele conferidos e será
anexada à ata da respectiva reunião. Alternativamente, em se tratando de ausência
temporária, o Diretor poderá, com base na pauta dos assuntos a serem tratados, manifestar
seu voto por escrito, por meio de carta ou correio eletrônico entregue ao Diretor Presidente.
Parágrafo 5º - No caso de vacância de qualquer cargo de Diretor, o substituto deve ser
nomeado interinamente pela Diretoria dentre os demais diretores, perdurando a substituição
interina até a investidura do novo diretor, eleito na primeira reunião do Conselho de
Administração que se realizar. O diretor que cumular as funções do diretor ausente ou
impedido deve, em todos os atos praticados, indicar o cargo do diretor substituído com a
aposição da expressão “em exercício”. O substituto eleito pelo Conselho de Administração
completará o prazo de gestão do substituído.
Parágrafo 6º - As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por meio de teleconferência,
videoconferência ou outros meios de comunicação, e tal participação será considerada
presença pessoal em referida reunião. Neste caso, os membros da Diretoria que
participarem remotamente da reunião da Diretoria deverão expressar seus votos por meio
de carta ou correio eletrônico que identifique de forma inequívoca o remetente.
Parágrafo 7º - Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser assinada
por todos os Diretores fisicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita no Livro
de Registro de Atas da Diretoria da Companhia. Os votos proferidos por Diretores que
participarem remotamente da reunião da Diretoria ou que tenham se manifestado na forma
do Parágrafo 6º deste artigo deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas da
Diretoria, devendo a cópia da carta ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o
voto do Diretor ser juntada ao Livro logo após a transcrição da ata.
Parágrafo 8º - As deliberações nas reuniões da Diretoria serão tomadas por maioria de votos
dos presentes em cada reunião ou que tenham manifestado seu voto na forma do Parágrafo
6º deste artigo, sendo que, no caso de empate, caberá ao Diretor Presidente o voto de
qualidade.
Artigo 22 - Observado o disposto no Parágrafo 1º deste Artigo 22, exceto disposição em contrário
nos itens seguintes, 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;

(iii)

por 2 (dois) procuradores em conjunto, com poderes especiais, devidamente
constituídos; ou

(iv)

por 1 (um) só Diretor ou 1 (um) procurador com poderes especiais, devidamente
constituído, para a prática dos seguintes atos, que não estarão sujeitos às regras
dos Parágrafos deste Artigo:
(a) de representação da Companhia perante quaisquer órgãos públicos federais,
estaduais e municipais, entidades de classes, órgãos do Poder Executivo,
Legislativo e Judiciário em qualquer instância e Ministério Público em qualquer

esfera, 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 ou autorizações bancárias para depósito em contas
bancárias da Companhia;
(c) de representação da Companhia perante sindicatos ou Justiça do Trabalho;
para matérias de admissão, suspensão ou demissão de empregados; acordos
trabalhistas e demais atos inerentes à condição de preposto; e
(d) nas movimentações e transferências entre contas bancárias de mesma
titularidade da Companhia e/ou suas subsidiárias e empresas controladas.
Parágrafo 1º - Quaisquer acordos, contratos, assunção de obrigações ou documentos,
exceto os previstos nos parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º abaixo, envolvendo, individualmente
ou em uma série de transações da mesma natureza, valores (i) de até 500.000,00
(quinhentos mil reais), poderão ser assinados pela(s) pessoa(s) prevista(s) no Artigo 22;
(ii) de R$ 500.000,01 (quinhentos mil reais e um centavo) a R$ 1.500.000,00 (um milhão
e quinhentos mil reais), deverão ser assinados por uma das pessoas previstas no Artigo
22, em conjunto com um dos Diretores ou em conjunto com o Diretor Presidente; (iii) de
R$ 1.500.000,01 (um milhão e quinhentos mil reais e um centavo) a R$ 3.000.000,00
(três milhões de reais), deverão ser assinados pelo Diretor Financeiro em conjunto com
outro Diretor ou em conjunto com o Diretor Presidente; e (iv) acima de R$ 3.000.000,01
(três milhões de reais e um centavo), deverão ser assinados pelo Diretor Financeiro em
conjunto com o Diretor Presidente.
Parágrafo 2º - Quaisquer pagamentos a serem realizados pela Companhia deverão ser
aprovados, física ou eletronicamente, envolvendo individualmente ou em uma série de
transações relacionadas, no montante de (a) até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
por duas das pessoas, em conjunto, previstas no Artigo 22, itens (i), (ii) ou (iii); e (b)
acima de R$ 500.000,01 (quinhentos mil reais e um centavo) por um Diretor ou um
procurador com poderes especiais em conjunto com o Diretor Financeiro ou, no caso de
ausência do Diretor Financeiro, por um Diretor ou Procurador com poderes especiais em
conjunto com outro Diretor ou o Diretor Presidente.
Parágrafo 3º – Qualquer Contrato de Franquia ou de Master Franquia entre a
Companhia e seus Franqueados, deverá ser assinado por uma das pessoas previstas
no Artigo 22, itens (i), (ii) ou (iii), em conjunto com (a) um dos Diretores, (b) com o Diretor
Presidente, ou (c) com um procurador que seja responsável pela rede de canais de
vendas, independentemente do valor das comissões ou remuneração.
Parágrafo 4º - Os contratos NDF e Swap ou quaisquer documentos relativos a operação
de derivativos financeiros individualmente considerados, envolvendo valores (i) de até
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) poderão ser assinados pelas pessoas previstas no
Artigo 22; (ii) de R$ 500.000,01 (quinhentos mil reais e um centavo) até R$1.500.000,00
(um milhão e quinhentos mil reais) deverão ser assinados por uma das pessoas previstas
no Artigo 22 em conjunto com um procurador responsável pela(s) diretoria(s) não
estatutária das áreas financeira ou de controladoria da Companhia; (iii) de R$

1.500.000,01 (um milhão e quinhentos mil reais e um centavo) até R$ 3.000.000,00 (três
milhões de reais) deverão ser assinados pelo Diretor Financeiro em conjunto com outro
Diretor ou em conjunto com o Diretor Presidente; e (iv) acima de R$ 3.000.000,01 (três
milhões de reais e um centavo) deverão ser assinados pelo Diretor Financeiro em
conjunto com o Diretor Presidente.
Parágrafo 5º – Os Contratos Master de Derivativos, independentemente do valor,
deverão ser assinados pelo Diretor Financeiro em conjunto com 1 (um) Diretor ou 1 (um)
procurador com poderes especiais, devidamente constituído nos termos do Parágrafo 6º
abaixo, sendo que os contratos acessórios dos Contratos Master de Derivativos poderão
ser assinados por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador devidamente
constituído nos termos do Parágrafo 6º abaixo.
Parágrafo 6º - As procurações serão outorgadas em nome da Companhia pelo Diretor
Presidente em conjunto com o Diretor Financeiro, devendo especificar os poderes
conferidos e salvo aquelas previstas no Parágrafo 8º deste artigo, terão período de
validade limitado a, no máximo, 01 (um) ano. Na ausência de um dos dois Diretores
acima citados, a Companhia poderá outorgar procurações, em caráter excepcional,
mediante a assinatura conjunta do Diretor Presidente ou do Diretor Financeiro, conforme
o caso, em conjunto com outro Diretor.
Parágrafo 7º - Em caso de férias, ausência por viagens nacionais ou internacionais, ou
qualquer outro motivo que impeça temporariamente os Diretores de praticar os atos de
representação da Companhia previstos neste Estatuto, o Diretor ausente poderá
autorizar outro Diretor a agir em seu nome para a prática de atos de sua alçada, nos
termos do Parágrafo 4º acima.
Parágrafo 8º - 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.
Parágrafo 9º - Todos os valores estabelecidos neste Artigo 22 serão reajustados
anualmente pela variação do IPCA.
Parágrafo 10 - Os atos, transações e operações praticados em violação ao disposto
neste artigo, ainda que em nome ou em favor da Companhia, não são considerados atos
da Companhia, sendo totalmente inoperantes e ineficazes em relação à Companhia,
produzindo efeitos e vinculando, pessoalmente, a pessoa que praticou o ato com infração
a este Estatuto ou com excesso de poderes.
CAPÍTULO V
CONSELHO FISCAL
Artigo 23 – Se instalado, o Conselho Fiscal da Companhia, com as atribuições estabelecidas
em lei, será composto por 3 (três) membros e igual número de suplentes, eleitos e destituíveis
pela Assembleia Geral, sendo permitida a reeleição.
Parágrafo 1º - O Conselho Fiscal não funcionará em caráter permanente e somente será
instalado pela Assembleia Geral mediante solicitação de acionistas, de acordo com as
disposições legais, ou por proposta da administração.

Parágrafo 2º - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos
mediante a assinatura de termo de posse lavrado no livro de Atas e Pareceres do
Conselho Fiscal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data da respectiva
eleição.
Parágrafo 3º - Não poderá ser eleito para o cargo de membro do Conselho Fiscal da
Companhia aquele que mantiver vínculo com sociedade que possa ser considerada
concorrente da Companhia, estando vedada, entre outros, a eleição da pessoa que: (a)
seja empregado, acionista ou membro de órgão da administração, técnico ou fiscal de
concorrente ou de controlador ou controlada de concorrente; (b) seja cônjuge ou parente
até 2º grau de membro de órgão da administração, técnico ou fiscal de concorrente ou
de controlador ou controlada de concorrente.
Parágrafo 4º - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal é fixada pela
Assembleia Geral que os eleger, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 162 da
Lei das S.A.
Parágrafo 5º - O período de funcionamento do Conselho Fiscal terminará na primeira
Assembleia Geral Ordinária realizada após a sua instalação, sendo permitida a reeleição
de membros do Conselho Fiscal.
Parágrafo 6° - Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o
respectivo suplente ocupará seu lugar; não havendo suplente, a Assembleia Geral será
convocada para proceder à eleição de membro para o cargo vago.
Parágrafo 7° - Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá, nos termos da lei, sempre
que necessário e analisará, ao menos trimestralmente, as demonstrações financeiras.
Parágrafo 8º - Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada
regularmente convocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do
Conselho Fiscal.
Parágrafo 9º – Os membros do Conselho Fiscal, em sua primeira reunião, elegerão o
seu Presidente.
Parágrafo 10 – O Conselho Fiscal se manifestará por maioria absoluta de votos,
presente a maioria dos seus membros.
Parágrafo 11 – Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas
no respectivo livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos
Conselheiros presentes.
CAPÍTULO VI
EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E LUCROS
Artigo 24 - O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada
ano.
Parágrafo 1º - Ao fim de cada exercício social, a Diretoria procederá à elaboração das

demonstrações financeiras da Companhia, com observância dos preceitos legais
pertinentes, as quais deverão ser auditadas pelos auditores independentes devidamente
registrados na CVM escolhidos pelo Conselho de Administração.
Parágrafo 2º - A Companhia deverá levantar balanços trimestrais, conforme
regulamentação societária e instruções normativas da CVM aplicáveis.
Artigo 25 - Do resultado do exercício, antes de qualquer destinação, devem ser deduzidos os
prejuízos acumulados e a provisão para pagamento dos tributos sobre o lucro.
Artigo 26 - Do saldo remanescente do resultado do exercício, se houver, devem ser deduzidas,
sucessivamente e nesta ordem, eventuais participações de debêntures, de Empregados e de
Administradores no resultado.
Parágrafo Único - As participações nos lucros mencionadas no caput são
independentes e não se confundem com os planos de pagamento de participação nos
lucros e resultados previstos na legislação trabalhista, quando aplicável.
Artigo 27 - Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, a administração da
Companhia apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do lucro
líquido do exercício, que constitui a parcela do resultado que remanescer depois das deduções
previstas no Artigo 25 e no Artigo 26 acima, observada a seguinte ordem:
(i)

5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício serão alocados para a reserva
legal até atingir 20% (vinte por cento) do capital social, sendo que no exercício em
que o saldo da reserva legal acrescido dos montantes das reservas de capital
exceder a 30% (trinta por cento) do capital social, não será obrigatória a destinação
de parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal;

(ii)

parcela do lucro líquido do exercício remanescente pode ser destinada à formação
de reserva para contingências, com a finalidade de compensar, em exercício futuro,
a diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável;

(iii)

parcela do lucro líquido do exercício decorrente de doações ou subvenções
governamentais para investimentos pode ser destinada para a reserva de incentivos
fiscais;

(iv)

reversão da parcela da reserva para contingências constituída em exercícios
anteriores e correspondente a perdas efetivamente incorridas ou não materializadas
deve ser revertida;

(v)

do saldo remanescente após as deduções e reversões mencionadas acima, se
houver, parcela correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) será distribuída aos
acionistas como dividendo obrigatório;

(vi)

parcela ou totalidade do saldo remanescente pode, por proposta da Administração,
ser retida para execução de orçamento de capital aprovado pela Assembleia Geral;
e

(vii)

o saldo remanescente, se houver, deve ser destinado pelo Conselho de

Administração.
Parágrafo 1º - No exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos
termos deste Estatuto, ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a
Assembleia Geral pode, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à
constituição de reserva de lucros a realizar. Os valores registrados na reserva de lucros a
realizar, se não forem absorvidos por prejuízos supervenientes, somente podem ser
utilizados para o pagamento do dividendo obrigatório.
Parágrafo 2º - Caso o saldo das reservas de lucros ultrapasse o capital social, a Assembleia
Geral deliberará sobre a aplicação do excesso na integralização ou no aumento do capital
social ou, ainda, na distribuição de dividendos aos acionistas.
Parágrafo 3º - A Assembleia Geral pode não distribuir o dividendo obrigatório mencionado
no inciso (v) deste Artigo 27 no exercício social em que os administradores informarem,
pormenorizadamente, que o pagamento de tal dividendo é incompatível com a situação
financeira da Companhia.
Parágrafo 4º - O montante do dividendo não distribuído por incompatibilidade com a situação
financeira da Companhia deve ser registrado como reserva especial e, se não absorvido por
prejuízos em exercícios subsequentes, deverá ser pago como dividendo assim que o permitir
a situação financeira da Companhia.
Artigo 28 - Por proposta da Diretoria, aprovada pelo Conselho de Administração, ad referendum
da Assembleia Geral Ordinária, poderá a Companhia pagar ou creditar juros aos acionistas, a
título de remuneração sobre o capital próprio destes últimos, observada a legislação aplicável.
As eventuais importâncias assim desembolsadas poderão ser imputadas ao valor do dividendo
obrigatório previsto neste Estatuto.
Parágrafo 1º - Em caso de crédito de juros aos acionistas no decorrer do exercício social
e atribuição destes ao valor do dividendo obrigatório, sendo-lhes assegurado o
pagamento de eventual saldo remanescente. Na hipótese do valor pago aos acionistas
a título de juros sobre capital próprio exceder o valor pago a título de dividendo
obrigatório, a Companhia não poderá ser reembolsada pelos acionistas com relação ao
saldo excedente.
Parágrafo 2º - O pagamento efetivo dos juros sobre o capital próprio se dará por
deliberação do Conselho de Administração, no curso do exercício social, desde que tal
pagamento seja efetuado anteriormente às datas de pagamento dos dividendos.
Artigo 29 - A Companhia poderá elaborar demonstrações contábeis semestrais, trimestrais, ou
em períodos inferiores, e declarar, por deliberação do Conselho de Administração:
(i)

o pagamento de dividendo ou juros sobre capital próprio, à conta do lucro apurado
em balanço semestral, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver;

(ii)

a distribuição de dividendos com base em demonstrações contábeis com períodos
inferiores a 6 (seis) meses, ou juros sobre capital próprio, imputados ao valor do
dividendo obrigatório, se houver, desde que o total de dividendo pago em cada
semestre do exercício social não exceda ao montante das reservas de capital; e

(iii)

o pagamento de dividendo intermediário ou juros sobre capital próprio, à conta de
lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou
semestral, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver.

Artigo 30 - A Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de
capital, inclusive as instituídas em demonstrações contábeis intermediárias, observada a
legislação aplicável.
Artigo 31 - A Assembleia Geral ou o Conselho de Administração, conforme o caso, deve fixar o
prazo para pagamento do dividendo ou dos juros sobre capital próprio declarados e definir a data
na qual as ações da Companhia passam a ser negociadas sem direito a proventos.
Parágrafo 1º - O órgão que aprovar a declaração de dividendo ou dos juros sobre capital
próprio pode determinar o termo final para o pagamento do dividendo e delegar à
Diretoria a fixação da data exata do pagamento.
Artigo 32 - Os dividendos e juros sobre capital próprio 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.
CAPÍTULO VII
ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO
Artigo 33 - A alienação, direta ou indireta, do Controle da Companhia, tanto por meio de uma
única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição,
suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a efetivar OPA das ações dos demais
acionistas da Companhia, observando as condições e os prazos previstos na legislação vigente
e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar-lhes tratamento igualitário
àquele dado ao alienante.
Parágrafo 1º - Para fins deste Artigo 33, considera-se “Controle” 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.
Parágrafo 2º - A OPA deve observar as condições e os prazos previstos na legislação e
na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado.
Parágrafo 3º - A OPA referida neste Artigo 33 também será exigida nos casos em que
houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e/ou outros títulos ou direitos
relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, e da qual venha a resultar na
alienação do Controle da Companhia.
Parágrafo 4º - Na hipótese de alienação indireta do Controle, o adquirente do Controle
ficará obrigado a declarar à B3 o valor atribuído à Companhia para os efeitos de definição
do preço da OPA, bem como divulgar a demonstração justificada desse valor.
Artigo 34 – Na hipótese de ocorrer Alienação de Controle da Companhia nos 12 (doze) meses
subsequentes à sua saída do Novo Mercado, o alienante e o adquirente do Controle, conjunta e

solidariamente, devem oferecer aos acionistas que detinham ações de emissão da Companhia
na data da saída ou da liquidação da OPA para saída do Novo Mercado:
(i)

a aquisição de suas ações pelo preço e nas condições obtidas pelo alienante,
devidamente atualizado; ou

(ii)

o pagamento da diferença, se houver, entre o preço da OPA aceita pelo antigo
acionista, devidamente atualizado, e o preço obtido pelo acionista controlador na
alienação de suas próprias ações.

Parágrafo 1º - Para efeito de aplicação das obrigações previstas no caput, devem ser
observadas as mesmas regras aplicáveis à alienação de Controle previstas neste Estatuto e
no Regulamento do Novo Mercado.
Parágrafo 2º - Será averbado no livro de registro de ações da Companhia, em relação às
ações de propriedade do acionista controlador, ônus que obrigue o adquirente do Controle a
cumprir as regras previstas neste artigo no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da
alienação das ações.
CAPÍTULO VIII
CANCELAMENTO DO REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA, SAÍDA DO NOVO MERCADO E
REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA
Artigo 35 - O cancelamento de registro da Companhia para negociação de ações nos mercados
regulamentados de valores mobiliários somente ocorrerá caso seja realizada uma OPA,
formulada pelo acionista controlador ou pela própria Companhia, e tendo por objeto todas as
ações de emissão da Companhia, por preço justo, ao menos igual ao valor de avaliação da
Companhia, apurado com base nos critérios, adotados 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 com base em outro critério aceito pela CVM, sendo assegurada a revisão do preço
da OPA nos termos da legislação em vigor.
Artigo 36 - Caso seja deliberada a saída da Companhia do Novo Mercado para que os valores
mobiliários por ela emitidos passem a ter registro para negociação fora do Novo Mercado, deverá
ser realizada OPA, por preço justo ao menos igual ao valor de avaliação da Companhia, apurado
com base nos critérios, adotados 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 com base em outro
critério aceito pela CVM, conforme previsto na legislação em vigor, respeitadas as normas legais
e regulamentares aplicáveis.
Parágrafo 1º - Acionistas representando 10% (dez por cento) das Ações em Circulação
poderão requerer a convocação de assembleia especial para deliberar sobre a
realização de nova avaliação pelo mesmo ou por outro critério, para efeito de
determinação do valor de avaliação da companhia.
Parágrafo 2º - Acionistas titulares de mais de 1/3 (um terço) das Ações em Circulação
Habilitadas deverão aceitar a OPA ou concordar expressamente com a saída do
segmento de listagem do Novo Mercado, sem efetuar a venda das ações de sua

titularidade.
Parágrafo 3º - Consideram-se “Ações em Circulação” todas as ações emitidas pela
Companhia, excetuadas as ações detidas pelo acionista controlador, por pessoas a ele
vinculadas, por administradores da Companhia e aquelas em tesouraria.
Parágrafo 4º - Consideram-se “Ações em Circulação Habilitadas” as ações cujos
titulares concordem expressamente com a saída do Novo Mercado ou se habilitem para
o leilão de OPA, na forma da regulamentação aplicável.
Parágrafo 5º - Uma vez atingido o percentual necessário de Ações em Circulação
Habilitadas para a saída do Novo Mercado previsto no Parágrafo 2º acima, os aceitantes
da OPA não podem ser submetidos a rateio na alienação de sua participação, devendo
ser observados os procedimentos de dispensa dos limites previstos na regulamentação
em vigor.
Parágrafo 6º - O ofertante fica obrigado a adquirir as Ações em Circulação
remanescentes, pelo prazo de 1 (um) mês contado da data de realização do leilão, pelo
preço final do leilão da OPA, atualizado até a data do efetivo pagamento, nos termos do
edital e da legislação e da regulamentação em vigor, que deve ocorrer em, no máximo,
15 (quinze) dias contados da data do exercício da faculdade pelo acionista.
Artigo 37 – A saída da Companhia do segmento de listagem do Novo Mercado pode ocorrer
independentemente da realização da OPA mencionada no Artigo 36 acima na hipótese de
dispensa aprovada em Assembleia Geral.
Parágrafo 1º - A Assembleia Geral referida no caput deverá ser instalada em primeira
convocação com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços)
do total das Ações em Circulação.
Parágrafo 2º - Caso o quórum do Parágrafo 1º acima não seja atingido, a Assembleia
Geral poderá ser instalada em segunda convocação, com a presença de acionistas
titulares de qualquer número de Ações em Circulação.
Parágrafo 3º - A deliberação sobre a dispensa de realização da OPA deve ocorrer pela
maioria dos votos dos acionistas titulares de Ações em Circulação presentes à
Assembleia Geral.
Artigo 38 – Na hipótese de reorganização societária que envolva a transferência da base
acionária da Companhia, as sociedades resultantes devem pleitear o ingresso no segmento de
listagem do Novo Mercado em até 120 (cento e vinte) dias contados da data da assembleia geral
que aprovou a referida operação.
Parágrafo Único - Caso a reorganização envolva sociedades resultantes que não
pretendam pleitear o ingresso no Novo Mercado, a maioria dos titulares das Ações em
Circulação presentes na Assembleia Geral deve dar anuência a essa estrutura.
Artigo 39 – A aplicação de sanção de saída compulsória da Companhia do Novo Mercado
depende da realização de OPA com as mesmas características da OPA em caso de saída
voluntária do Novo Mercado, respeitadas as regras previstas no Regulamento do Novo Mercado.

Artigo 40 - É facultada a formulação de uma única OPA, visando a mais de uma das finalidades
previstas neste Estatuto Social, no Regulamento do Novo Mercado ou na regulamentação
emitida pela CVM, desde que seja possível compatibilizar os procedimentos de todas as
modalidades de OPA, não haja prejuízo para os destinatários da oferta e seja obtida a
autorização da CVM quando exigida pela legislação aplicável.
Artigo 41 - A Companhia ou os acionistas responsáveis pela realização das OPAs previstas
neste Estatuto Social, no Regulamento do Novo Mercado ou na regulamentação emitida pela
CVM poderão assegurar sua efetivação por intermédio de qualquer acionista, terceiro e,
conforme o caso, pela Companhia. A Companhia ou o acionista, conforme o caso, não se
eximem da obrigação de realizar a OPA até que seja concluída com observância das regras
aplicáveis.
Parágrafo Único - Não obstante o previsto no Artigo 40 acima e no caput deste artigo,
as disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão nas hipóteses de
prejuízo dos direitos dos destinatários das ofertas mencionadas nos referidos
dispositivos.
CAPÍTULO IX
DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO
Artigo 42 - A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à
Assembleia Geral eleger o liquidante ou liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que deverá
funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais.
CAPÍTULO IX
ACORDO DE ACIONISTAS
Artigo 43 - A Companhia deve cumprir todas e quaisquer disposições previstas nos acordos de
acionistas (“Acordo de Acionistas” e, no plural, “Acordos de Acionistas”) arquivados em sua sede.
Parágrafo 1º - A Companhia não deve registrar, consentir ou ratificar qualquer voto ou
aprovação dos acionistas, dos conselheiros de administração ou de qualquer diretor, ou
realizar ou deixar de realizar qualquer ato que viole ou que seja incompatível com as
disposições de tais acordos de acionistas ou que, de qualquer forma, possa prejudicar
os direitos dos acionistas sob tais acordos.
Parágrafo 2º - Os signatários de Acordos de Acionistas arquivados na sede da
Companhia devem indicar, no momento do arquivamento, representante para
comunicar-se com a Companhia, para prestar ou receber informações, nos termos do §
10 do Artigo 118 da Lei das S.A.
Parágrafo 3º - Todos os Acordos de Acionistas arquivados na sede da Companhia serão
divulgados publicamente em conformidade com a regulamentação da CVM.
CAPÍTULO IX
ARBITRAGEM
Artigo 44 - A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal,

efetivos e suplentes, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem perante a Câmara de
Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles,
relacionada ou oriunda, da sua condição de emissor, acionistas, administradores e membros do
Conselho Fiscal e, em especial, decorrentes da aplicação, validade, eficácia, interpretação,
violação e seus efeitos, das disposições contidas neste Estatuto, na Lei n.º 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, conforme alterada, na Lei das S.A., 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, do Contrato de Participação no Novo Mercado, do Regulamento
de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado e do Regulamento de Sanções. Parágrafo
Único – 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 clausula
compromissória referida neste Artigo 44.
CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 45 - Os casos omissos ou duvidosos deste Estatuto serão resolvidos pela Assembleia
Geral e regulados de acordo com as disposições da Lei das S.A., do Regulamento do Novo
Mercado e demais disposições legais aplicáveis. Artigo 46 - As disposições do Regulamento do
Novo Mercado prevalecerão sobre as disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos
direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas neste Estatuto.

