CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Comunicado ao Mercado
Mudança da Ordem de Dia da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia
Santo André, 12 de abril de 2017 – A CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
(BM&FBOVESPA: CVCB3), maior operadora de turismo da América Latina, atuando nos
segmentos de lazer, corporativo e intercambio, em complemento ao comunicado ao mercado
divulgado pela Companhia em 29 de março de 2017, vem comunicar aos seus acionistas e
demais participantes do mercado que, nesta data, seu Conselho de Administração deliberou
alterar a proposta submetida anteriormente pela administração da Companhia para deliberação
de seus acionistas, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 28 de
abril de 2017 (“Proposta da Administração” e “AGOE”, respectivamente), exclusivamente nos
seguintes tópicos:
(i) promover a exclusão da proposta de aprovação do Plano de Incentivo e Retenção baseado
em ações para o Diretor Presidente e o Vice-Presidente Administrativo Financeiro e de
Relações com Investidores da Companhia (“ILP CEO e CFO”) da ordem do dia da AGOE,
constante do Edital de Convocação, valendo consignar que a Administração proporá em
momento oportuno a convocação de nova Assembleia Geral Extraordinária para que os
acionistas possam deliberar acerca deste tema;
(ii) consequentemente, promover a alteração da proposta de remuneração global dos
administradores da Companhia prevista para o exercício social de 2017, a qual será reduzida
para o montante total de até R$ 38.911.786,49 (trinta e oito milhões, novecentos e onze mil,
setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos), sendo (a) R$ 36.985.729,28
(trinta e seis milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e vinte e nove reais e vinte e
oito centavos) referentes à Diretoria Estatutária; e (b) R$ 1.926.057,21 (um milhão, novecentos
e vinte e seis mil, cinquenta e sete reais e vinte e um centavos) referentes ao Conselho de
Administração;
(iii) incluir, nas matérias da ordem do dia da AGOE, a eleição de 1 (um) membro para o
Conselho de Administração da Companhia. As informações sobre os candidatos indicados ao
cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia estarão devidamente
disponibilizados na Proposta da Administração, em cumprimento ao artigo 10 da Instrução
CVM 481, sendo que os acionistas poderão indicar seus candidatos em até 48 horas de
antecedência à realização da AGOE.
Neste sentido, a Squadra Investimentos Gestão de Recursos Ltda. e a Squadra Investments
Gestão de Recursos Ltda., gestoras de recursos cujos veículos de investimento são titulares de
ações de emissão da Companhia, indicaram para ocupar 1 (um) cargo vago no Conselho de
Administração, o Sr. Eduardo Saggioro Garcia, portador do RG 102173334-1 e do CPF
079.897.957-79, sócio fundador da Visagio, com experiência em consultoria de gestão
empresarial, tendo prestado serviços para empresas de diversas áreas, como

telecomunicações, varejo, mineração, financeira e executiva e automotiva, sendo atualmente
membro do Conselho de Administração da Equatorial Energia S/A e Imaginarium e conselheiro
consultivo do Grupo Soma (FARM, Animale, A.Brand, FYI, Fábula e Foxton).
A Administração da Companhia, por sua vez, indica para ocupar 1 (um) cargo vago no
Conselho de Administração o Sr. Luis Otávio Saliba Furtado, brasileiro, portador do RG nº
06.623.296-8 e do CPF nº 926.046.687-34, o qual tem ampla experiência na área de tecnologia
da informação, tendo ocupado cargos de gestão e diretoria em empresas como IBM, Grupo
Pão de Açúcar, Sul América Seguros e atualmente BM&FBOVESPA;
Por fim, a Companhia comunica a alteração das matérias constantes da ordem do dia do edital
de convocação da AGOE, divulgado em 29 de março de 2017 pela Companhia (“Edital de
Convocação”) e, consequentemente, da Proposta da Administração.
Em cumprimento ao disposto no artigo 124, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações, os
membros do Conselho da Administração informam que um novo Edital de Convocação e uma
nova Proposta da Administração serão devidamente divulgados e publicados, conforme
aplicável, em 13 de abril de 2017 e nos dias subsequentes, com observância do prazo de 15
dias de antecedência à realização da AGOE, refletindo as alterações aprovadas.

Santo André, 12 de abril de 2017.

Luiz Fernando Fogaça
Vice-Presidente Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores

