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MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Reaquecimento do
setor pode render
fôlego aos lojistas
Ainda tímida, retomada já é percebida no comércio
JULIANA SIQUEIRA

O mercado da construção
começa a tomar novo fôlego.
Os números têm mostrado
bem essa realidade. O índice
de atividade da construção
chegou a marcar 52,3 pontos
em setembro - nível mais
elevado em praticamente
sete anos, de acordo com
levantamento divulgado
neste mês pelo Sindicato
da Indústria da Construção
Civil no Estado de Minas
Gerais (Sinduscon-MG) e
Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais
(Fiemg).
Essa evolução tem sido
percebida pelos lojistas, que
já começam a apontar perspectivas mais otimistas em
relação às vendas no setor.
O diretor executivo da Santa
Cruz Acabamentos, João
Santana, por exemplo, aﬁrma que 2020 deve apresentar
O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
UBERLÂNDIA no uso de suas atribuições,
torna pública a disponibi
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evolução e que o próprio
2019 também já mostrou
alguns sinais positivos.
“Nós tivemos uma grande
queda em 2018 e este ano já
demonstra alguma evolução,
porém temos margens muito
baixas”, destaca ele, que
aﬁrma que o crescimento
para este ano relacionado
aos produtos de acabamento
deve girar em torno de 3%.
O ano que vem, no entanto, deve vir com uma força
maior e com um incremento
de 6% a 8%, de acordo com
o diretor executivo. Um dos
fatores que devem inﬂuenciar essa expansão, segundo
João Santana, são as políticas
econômicas.
Para esse novo cenário,
o diretor executivo avalia
que é importante contar
com um bom estoque para
atendimento imediato, preços adequados, entre outras
ações.
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COMPANHIA TRANSIRAPÉ DE TRANSMISSÃO
CNPJ 07.153.003/0001-04 - NIRE 3130002100-9
CONVOCAÇÃO
(PFRQIRUPLGDGHFRPRVDUWLJRVHGR(VWDWXWR6RFLDO¿FDPDV$FLRQLVWDVGD&RPSDQKLD7UDQVLUDSpGH
7UDQVPLVVmRFRQYRFDGRVDVHUHXQLUHPHP$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDHP&RQYRFDomRQRGLD05 de
Dezembro de 2019, às 15 horasHHP&RQYRFDomRQRGLD13 de Dezembro de 2019, às 15 horas, na sede
VRFLDOGD&RPSDQKLDORFDOL]DGDQD$YHQLGDGR&RQWRUQRQVDODQD&LGDGHGH%HOR+RUL]RQWH
(VWDGRGH0LQDV*HUDLVSDUDGHOLEHUDUVREUHDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVGDFRQWDGH5HVHUYDGH/XFURV

COMPANHIA TRANSLESTE DE TRANSMISSÃO
CNPJ/MF Nº 05.974.828/0001-64 - NIRE 31.300.018.687
CONVOCAÇÃO
Em conformidade com o artigo 19 do Estatuto Social da Companhia Transleste de Transmissão, convoco Vossa Senhoria para
a Reunião do Conselho de Administração a realizar-se em 1ª Convocação, no dia 05 de Dezembro de 2019, às 10 horas, e,
em 2ª Convocação, no dia 13 de Dezembro de 2019, às 10 horas, por conferência telefônica, tendo como referência a sede
social da Companhia localizada na Avenida do Contorno, nº 7962, salas 302 a 306, na Cidade de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais, para deliberar sobre a distribuição de valores da Conta Lucros Acumulados no balanço de 30/06/2019.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA
CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE SANTA LUZIA-MG
Pelo presente edital, faço saber que no dia 30 de novembro de 2019, o sindicato convoca todos os trabalhadores
da construção civil para uma Assembléia Geral Extraordinária na sede da entidade a Rua Sebastião Ferreira de
Pinho nº 91 – Bairro Boa Esperança – Santa Luzia, Horário: 10:00 horas na primeira chamada e 10:30 em
segunda chamada com qualquer número para discutir, avaliar e aprovar a proposta da SINDUSCON para nova
convenção 2019/2020 e autorizar o desconto da cota negocial para ajuda no custeio da entidade sindical.
Santa Luzia, 27 de novembro de 2019. Ivanildo Leandro dos Santos - Presidente

ÁGUAS DO TREME LTDA – EPP – CNPJ Nº 04.128.770/0001-75 – NIRE312006091163 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Ficam os sócios da Águas do Treme Ltda – EPP, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o n.º04.128.770/0001-75
(“Sociedade”), devidamente convocados para comparecer à reunião de sócios a realizar-se no dia 05 de dezembro de 2019,
às 11hs, na sede da Sociedade, localizada na Fazenda do Treme, Estrada Municipal Inhaúma/Papagaios, km 4, Zona Rural,
&(3FRPDÀQDOLGDGHGHGHOLEHUDUDUHVSHLWRGDVHJXLQWHRUGHPGRGLDD DSURYDUDLQFRUSRUDomRGD6RFLHGDGH
SHOD6RFLHGDGH(PSUHViULD/LPLWDGD4XHUHQoD(PSUHVD5XUDO$JULFXOWXUDH3HFFXiULD/WGD ´6RFLHGDGH,QFRUSRUDGRUDµ E 
DSURYDURUHVSHFWLYR/DXGRGH$YDOLDomRGR3DWULP{QLR/tTXLGRGD6RFLHGDGHF UDWLÀFDomRGDQRPHDomRGDHPSUHVD,QWHJULV
&RQWDELOLGDGH/WGDLQVFULWDQR&5&0*VRERQ2HQR&13-VRERQFRPRUHVSRQViYHO
SHOD HODERUDomR GR /DXGR GH $YDOLDomR UHIHUHQWH j ,QFRUSRUDomR ´$YDOLDGRUDµ  G  DSURYDomR GR EDODQoR OHYDQWDGR SDUD
ÀQVGD,QFRUSRUDomREHPFRPRGR/DXGRGH$YDOLDomRGR3DWULP{QLR/tTXLGRGD6RFLHGDGHHODERUDGRVSHOD$YDOLDGRUD
SHORFULWpULRGHDSXUDomRGRYDORUFRQWiELOH DXWRUL]DomRSDUDRVDGPLQLVWUDGRUHVSUDWLFDUHPWRGRVRVDWRVQHFHVViULRV
jLPSOHPHQWDomRGD,QFRUSRUDomRLQFOXVLYHSHODH[WLQomRGD6RFLHGDGH7RGRVRVGRFXPHQWRVUHODWLYRVjRUGHPGRGLD
HQFRQWUDPVHjGLVSRVLomRGRVVyFLRVQDVHGHGD6RFLHGDGH6HEDVWLmR$IRQVRGH)LJXHLUHGR6DQWRV²'LUHWRUGD6RFLHGDGH

&20$5&$'(%(/2+25,=217(9$5$&Ë9(/(GLWDOGH&LWDomR3UD]RGHGLDV200-XL]GH'LUHLWR'U
5RQDOGR%DWLVWDGH$OPHLGDHPSOHQRH[HUFtFLRGRFDUJRHQDIRUPDGDOHLHWF)D]VDEHUDRVTXHYLUHPRXGHVWH
HGLWDO WLYHUHP FRQKHFLPHQWR TXH SHUDQWH HVWH -Xt]R H 6HFUHWDULD WUDPLWDP RV DXWRV GR 3URFHVVR 
 2$%0*   $omR %XVFD H $SUHHQVmR TXH %5$'(6&2 $'0,1,675$'25$ '(
&216Ï5&,26 /7'$ &13- Q  PRYH FRQWUD 9,$ 7(&12/2*,$ &20(5&,2 ( 6(59,d26
/7'$eRSUHVHQWHHGLWDOSDUDFLWDU9,$7(&12/2*,$&20(5&,2(6(59,d26/7'$ILUPDFRPHUFLDOLQVFULWDQR
&13- VRE R Q  TXH VH HQFRQWUD HP ORFDO LQFHUWR H QmR VDELGR QRV WHUPRV GD DomR TXH WHP
SRUREMHWRDEXVFDHDSUHHQVmRGRYHtFXORPDUFDPRGHOR),$73È/,2),5((&2120<FRU35(7$SODFD+18
UHQDYDP  FKDVVL Q %'/$ $12  EHP FRPR D FRQGHQDomR GR UHTXHULGR DR
SDJDPHQWR GH PXOWD FRQWUDWXDO H VHXV UHVSHFWLYRV HQFDUJRV FRUUHomR PRQHWiULD KRQRUiULRV GH DGYRJDGR H QDV
FXVWDV3DUDTXHFKHJXHDRFRQKHFLPHQWRRVWHUPRVGDDomRH[SHGLXRHGLWDOTXHVHUiSXEOLFDGRQR'LiULR-XGLFLiULR
(OHWU{QLFRHPMRUQDOGHDPSODFLUFXODomRHDIL[DGRHPORFDOGHFRVWXPH3UD]RGLDV&LHQWHGRVDUWVH
,,,H,9DPERVGR&3&EHPFRPRTXHHPFDVRGHUHYHOLDVHUOKHViQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO DUWLJR,9GR
1&3&  %HOR +RUL]RQWH  GH QRYHPEUR GH 

COMARCA DE SÃO JOÃO DEL REI, MG. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO 30 DIAS. O DOUTOR
ARMANDO BARRETO MARRA, MM. JUIZ DE DIREITO TITULAR DA PRIMEIRA VARA CÍVEL
DESTA CIDADE E COMARCA DE SÃO JOÃO DEL-REI, MG, na forma da lei, etc, FAZ SABER aos
que o presente edital virem, dele conhecimento tiverem ou interessar possam que, por meio deste,
CITA e CHAMA MAURO JOSUÉ MARTINS, com endereço incerto e não sabido, para contestar,
querendo, a AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, movida por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, processo nº 0625.09.97094-2, ciente que após 30 dias
da publicação deste no “DIÁRIO DO JUDICIÁRIO ELETRÔNICO” do TJMG, terá o prazo de 15
dias para apresentar contestação, e caso não o faça, poderão ser tidos como verdadeiros os fatos
articulados na inicial e será nomeado curador especial. Dado e passado nesta cidade e comarca
de São João del-Rei, aos 24 de outubro de 2019. Eu, Valcilene de Oliveira Cardoso, PJPI 7336-1,
Escrivã Judicial, o digitei e subscrevi. Dr. Armando Barreto Marra, Juiz de Direito.

QUERENÇA EMPRESA RURAL AGRICULTURA E PECCUÁRIA LTDA – CNPJNº25.590.050/0001-05 –
NIRE31202995904 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Ficam os sócios da Querença Empresa Rural Agricultura e Peccuária Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 25.590.050/0001-05
(“Sociedade”),devidamente convocados para comparecer à reunião de sócios a realizar-se no dia 05 de dezembro de 2019, às 10hs, na sede da Sociedade, localizada na Fazenda Querença, S/N, Zona Rural, Inhaúma/MG,
&(3FRPDÀQDOLGDGHGHGHOLEHUDUDUHVSHLWRGDVHJXLQWHRUGHPGRGLDD DSURYDUD2SHUDomRGH
Incorporação da Sociedade ÁGUAS DO TREME LTDA. – EPP (“Incorporada”) pela Sociedade,com versão do
VHXUHVSHFWLYRSDWULP{QLROtTXLGRE UDWLÀFDomRGDQRPHDomRGDHVFROKDGDHPSUHVD,QWHJULV&RQWDELOLGDGH
/WGDLQVFULWDQR&5&0*VRERQ2HQR&13-VRERQ ´$YDOLDGRUDµ FRPR
UHVSRQViYHOSHODHODERUDomRGR/DXGRGH$YDOLDomRGD,QFRUSRUDGDF DSURYDUREDODQoROHYDQWDGRSDUDÀQV
da incorporação da Incorporada, bem como do Laudo de Avaliação da Incorporada elaborado pela Avaliadora,
pelo critério de apuração do valor contábil; d) autorizar os Administradores a praticarem os atos necessários à
efetivação da Incorporação da Incorporada; e) aprovar o aumento do capital social da Sociedade, a ser reali]DGRSRUPHLRGDYHUVmRGRSDWULP{QLRGD,QFRUSRUDGDFRPDFRQVHTXHQWHPRGLÀFDomRGD&OiXVXOD4XLQWDGR
Contrato Social da Sociedade, bem como consolidação deste; f) aprovar a extinção da Incorporada em razão
da incorporação desta à Sociedade. Todos os documentos relativos à ordem do dia encontram-se à disposição
dos sócios na sede da Sociedade. Moisés Fernandes Campos – Diretor da Sociedade.

ALEGAL - ASSOCIAÇÃO DAS AGÊNCIAS E CORRETORES ESPECIALIZADOS EM
PUBLICIDADE LEGAL NO ESTADO DE MINAS GERAISCNPJ Nº. 07.199.254/0001-20
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 07.01.2020
ALEGAL - Associação das Agências e Corretores Especializados em Publicidade Legal no Estado
de Minas Gerais, convoca os seus associados em conformidade ao Artigo 29 - parágrafo único do
Estatuto Social à comparecerem a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se no dia
07.01.2020 na Av. Américo Vespúcio, 1660 - Parque Riachuelo em Belo Horizonte/MG, às 19h em
primeira convocação e às 19h30min em segunda e última convocação, para deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: 1. Eleição e Posse dos novos membros da Diretoria, do Conselho Fiscal
e da Comissão de Ética e Disciplina; 2. Admissão de novos associados; 3. Reajuste da taxa de
associação; 4. Mudança de sede social; 5. Contratação de assistente; 6.$SURYDomRGH¿QLWLYDSHOD
Assembleia Geral em caráter irrevogável e irretratável, das contas apresentadas pela Diretoria que
encerra seu mandato na presente data; 7. Solicitação de desligamento do quadro social do Sr.
Marcos Antônio Porto de Carvalho em conformidade ao Estatuto Social em seu artigo 7°, inciso V,
e outros assuntos de interesse geral da Associação. Belo Horizonte, 21 de novembro de 2019. (a)
Marcos Antônio Porto de Carvalho
Presidente da ALEGAL.

O diretor da CNR Materiais de Construção, Anselmo Neto, também aponta
algumas questões macroeconômicas como positivas
para o setor. Ele cita como
exemplo as reformas estruturais.
“Há cerca de três ou quatro meses já temos tido uma
percepção de ‘parada da
piora’. Temos uma expectativa de melhora, embora ela
ainda não tenha ocorrido de
maneira efetiva”, diz ele, que
acredita em um crescimento
entre 1,5% a 3% em relação
ao ano passado.
Os tempos mais positivos,
porém, não devem trazer
somente incremento nas

A CNR aposta em um crescimento nas vendas entre 1,5% a 3% em relação ao ano passado

vendas, mas também um
novo perﬁl de consumidor.
Anselmo Neto ressalta que a
queda do nível de emprego
fez com que muitas pessoas,
que estavam empregadas,
também começassem a agir
com mais cautela em relação
ao consumo. “A sociedade
está tendo mais bom senso”, diz.

TRACEVIA S/A
CNPJ 13.475.098/0001-85 - NIRE 3130011727-8
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 06 DE NOVEMBRO DE 2019
Data, hora e local: Aos 06 de novembro de 2019, às 09:00 horas, na sede da Tracevia S/A (“Companhia”), Rua Santa
Catarina, 894, sala 2, Bairro Lourdes, CEP 30.170-084, Belo Horizonte/MG. Presença: Presentes os acionistas que
representam a totalidade do capital social da Companhia, conforme consta do Livro de Presença de Acionistas. Convocação: Dispensada a convocação e publicação de anúncios em razão da presença da totalidade dos acionistas, conforme
dispõe o Art. 124, §4°, da Lei n° 6.404/76 e o Art. 8°, §1° do Estatuto Social. Mesa: Por indicação dos acionistas presentes, o Sr. Manuel António Mendes Teixeira assumiu os trabalhos na qualidade de Presidente da Mesa e convidou o Sr.
João Andrade Rezende para Secretário da Mesa. Ordem do dia: Deliberar sobre (i) a inclusão de atividades no Objeto
Social da Companhia; (ii) a alteração do art. 2° do Estatuto Social e (iii) a consolidação do Estatuto Social. Leitura de
documentos: Dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral
Extraordinária, uma que vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas da Companhia. Deliberações: Instalada a
Assembleia, após discussão e votação da matéria constante da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e
sem quaisquer objeções, aprovaram: (i) A inclusão no Objeto Social da atividade de instalação e manutenção elétrica. (ii)
A alteração do Artigo 2°, do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 2° – A
Companhia tem por objeto a concepção, desenvolvimento, instalação e manutenção de sistemas de ITS – Sistemas de
Transporte Inteligentes, incluindo a prestação de serviços de consultoria relacionados ao referido sistema, aplicáveis a
rodovias ou outros meios de transporte, envolvendo software, equipamentos embarcados ou instalados na infraestrutura,
GHVLJQDGDPHQWHFRQWDJHPFODVVL¿FDomRHSHVDJHPDXWRPiWLFDGHYHtFXORVYLGHRYLJLOkQFLDPRQLWRUL]DomRGDPHWHRURlogia, sistemas telefônicos de emergência, painéis de mensagem variável, radares de controle de velocidade, gestão de
IURWDVVLQDOL]DomRDXWRPiWLFDHRXWURVHTXLSDPHQWRVRXVLVWHPDVSDUDRVPHVPRV¿QVLQFOXLQGRWRGRVRVFRPSRQHQWHV
aplicáveis, fabricação, por encomenda, de equipamentos para sinalização e alarme em geral, bem como de equipamentos
transmissores de comunicação, aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação em geral, e a comercialização e/ou importação desses produtos, inclusive a locação de equipamentos e dos sistemas de IT, bem como as atividades de locação e aluguel de máquinas e equipamentos para construção com e sem operador, a locação de caminhões e
{QLEXVFRPHVHPPRWRULVWDDORFDomRGHYHtFXORVXWLOLWiULRVFRPHVHPPRWRULVWDRWUDQVSRUWHGHPiTXLQDVRWUDQVSRUWH
de materiais, a locação de equipamentos leves utilizados na construção, tais como rádios comunicadores, balanças,
HTXLSDPHQWRVGHWRSRJUD¿DIRUPDVEHWRQHLUDVHDQGDLPHVDORFDomRGHXVLQDVGHDVIDOWRVRORVHEULWDGRUHVORFDomRGH
equipamentos de laboratório, a instalação e manutenção elétrica.” (iii) (iii) A consolidação do Estatuto Social na forma
do Anexo I da Ata da presente Assembleia.Publicacações e arquivamento: Os acionistas deliberaram pela publicação
desta ata nos jornais de publicação da Companhia e seu arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais, na forma sumária, conforme faculdade prevista pelo Art. 130, § 1°, da Lei n° 6.404/76. Encerramento e assinatura dos presentes: Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente
ata que, depois de lida aos acionistas e demais presentes, foi aprovada e assinada pela unanimidade dos presentes. Belo
Horizonte/MG, 06 de novembro de 2019. MESA: Manuel António Mendes Teixeira – Presidente da Mesa; João Andrade
Rezende - Secretário da Mesa. ACIONISTAS (i) MEBR Construções, Consultoria e Participações S/A (representada por
seus diretores Manuel António Mendes Teixeira e Rui Pedro Pinheiro de Almeida Dias Simões); e (ii) Santo Antônio do
%RQVXFHVVR3DUWLFLSDo}HV6RFLHWiULDV6$ UHSUHVHQWDGDSRUVHXDGPLQLVWUDGRU-RVp/~FLR5H]HQGH)LOKR &HUWL¿FRTXH
DSUHVHQWHpFySLD¿HOGDDWDRULJLQDOODYUDGDQR/LYURGH$WDVGH$VVHPEOHLDV*HUDLVGD&RPSDQKLDManuel António
Mendes Teixeira - Presidente da Mesa; João Andrade Rezende - Secretário da Mesa.
ESTATUTO SOCIAL
Capítulo I - Denominação, sede, objeto e duração - Artigo 1º – A Tracevia S/A (“Companhia”) é uma sociedade por
ações fechada, que se rege por este Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º – A
Companhia tem por objeto a concepção, desenvolvimento, instalação e manutenção de sistemas de ITS – Sistemas de
Transporte Inteligentes, incluindo a prestação de serviços de consultoria relacionados ao referido sistema, aplicáveis a
rodovias ou outros meios de transporte, envolvendo software, equipamentos embarcados ou instalados na infraestrutura,
GHVLJQDGDPHQWHFRQWDJHPFODVVL¿FDomRHSHVDJHPDXWRPiWLFDGHYHtFXORVYLGHRYLJLOkQFLDPRQLWRUL]DomRGDPHWHRURlogia, sistemas telefônicos de emergência, painéis de mensagem variável, radares de controle de velocidade, gestão de
IURWDVVLQDOL]DomRDXWRPiWLFDHRXWURVHTXLSDPHQWRVRXVLVWHPDVSDUDRVPHVPRV¿QVLQFOXLQGRWRGRVRVFRPSRQHQWHV
aplicáveis, fabricação, por encomenda, de equipamentos para sinalização e alarme em geral, bem como de equipamentos
transmissores de comunicação, aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação em geral, e a comercialização e/ou importação desses produtos, inclusive a locação de equipamentos e dos sistemas de IT, bem como as atividades de locação e aluguel de máquinas e equipamentos para construção com e sem operador, a locação de caminhões e
{QLEXVFRPHVHPPRWRULVWDDORFDomRGHYHtFXORVXWLOLWiULRVFRPHVHPPRWRULVWDRWUDQVSRUWHGHPiTXLQDVRWUDQVSRUte de materiais, a locação de equipamentos leves utilizados na construção, tais como rádios comunicadores, balanças,
HTXLSDPHQWRVGHWRSRJUD¿DIRUPDVEHWRQHLUDVHDQGDLPHVDORFDomRGHXVLQDVGHDVIDOWRVRORVHEULWDGRUHVORFDomRGH
equipamentos de laboratório, a instalação e manutenção elétrica. Parágrafo Único – Para a consecução de seu objeto, a
Companhia poderá constituir subsidiárias e participar do capital de outras empresas. Artigo 3º – A Companhia tem sede
na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com sede na Rua Santa Catarina, n°. 894, sala 2, Lourdes, CEP
30170-084, podendo, por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária e/ou da Diretoria, abrir, transferir e extinguir
¿OLDLVDJrQFLDVHVFULWyULRVVXFXUVDLVXQLGDGHVHTXDLVTXHURXWURVHVWDEHOHFLPHQWRVHPTXDOTXHUSDUWHGRWHUULWyULRQDcional. Artigo 4º – A Companhia terá prazo indeterminado de duração. Capítulo II - Capital social e ações - Artigo 5º
- O Capital Social é de R$1.165.108 (um milhão cento e sessenta e cinco mil cento e oito reais), totalmente subscrito e
integralizado, representado por 1.165.108 (um milhão cento e sessenta e cinco mil cento e oito) ações nominativas, indiYLVtYHLVHVHPYDORUQRPLQDOVHQGR L  QRYHFHQWDVHWULQWDHGXDVPLOHRLWHQWDHVHLV Do}HVRUGLQiULDVH LL 
233.022 (duzentas e trinta e três mil e vinte e duas) ações preferenciais. Parágrafo Único – Os acionistas terão direito de
SUHIHUrQFLDQDVXEVFULomRGHQRYDVDo}HVRXYDORUHVPRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVHPRXSHUPXWiYHLVHPDo}HVGHHPLVVmRGD
Companhia, a serem emitidos pela Companhia, na mesma proporção de suas respectivas participações no capital social
da Companhia, nos termos do disposto na Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Artigo 6º - As ações preferenciais não
contarão com o direito de voto em Assembleia Geral. Parágrafo Primeiro – As ações preferenciais contarão com prioULGDGHQRUHFHELPHQWRGHGLYLGHQGRV¿[RVQmRFXPXODWLYRVHDQXDLVQRYDORUGH5SRUDomRSUHIHrencial, desde que observado o disposto no Parágrafo Segundo deste Artigo 6º. Parágrafo Segundo – A distribuição de
dividendos às ações preferenciais dependerá de aprovação prévia da Diretoria da Companhia. Parágrafo Terceiro – As
Do}HVSUHIHUHQFLDLVQmRVmRFRQYHUVtYHLVHPDo}HVRUGLQiULDVGD&RPSDQKLDParágrafo Quarto – A totalidade das ações
preferenciais será automaticamente resgatada pela Companhia, independentemente de nova deliberação societária, quanGRRPRQWDQWHGHGLYLGHQGRVGLVWULEXtGRVSDUDVHXVWLWXODUHVHPXPPHVPRH[HUFtFLRVRFLDORXHPH[HUFtFLRVVRFLDLV
distintos, consecutivos ou não, alcançar o valor de R$3.455.347,00 (três milhões quatrocentos e cinquenta e cinco mil
trezentos e quarenta e sete reais), observado o disposto no art. 44 da Lei nº 6.404/76. Parágrafo Quinto - Na hipótese
SUHYLVWDQR3DUiJUDIR4XDUWRGHVWH$UWLJRDVDo}HVSUHIHUHQFLDLVVHUmRUHVJDWDGDVSHORYDORUWRWDO¿[RHLUUHDMXVWiYHO
de R$ 0,01 (um centavo) por ação preferencial, que será pago à vista pela Companhia, em moeda corrente nacional,
PHGLDQWHWUDQVIHUrQFLDHOHWU{QLFDGHUHFXUVRV¿QDQFHLURVSDUDFRQWDEDQFiULDGRDFLRQLVWDWLWXODUGDVDo}HVSUHIHUHQFLDLV
Artigo 7º - Cada ação ordinária conferirá ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas deliberações das Assembleias Gerais.
Parágrafo Único – Cada ação ordinária terá idênticos direitos ao recebimento de dividendos, juros sobre capital próprio,
GHVGREUDPHQWRGHDo}HVERQL¿FDo}HVE{QXVGHVXEVFULomRHRXWURVGLUHLWRVD¿QVGHFRUUHQWHVGDWLWXODULGDGHVREUHDo}HV
GD&RPSDQKLDVHPSUHMXt]RGDVXMHLomRGHWRGDVDVDo}HVRUGLQiULDVjVSUHIHUrQFLDVFRQIHULGDVjVDo}HVSUHIHUHQFLDLVGD
Companhia. Capítulo III - Assembleia geral - Artigo 8º – A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente nos 4 (quatro)
SULPHLURVPHVHVVHJXLQWHVDRWpUPLQRGRH[HUFtFLRVRFLDOUHXQLQGRVHDLQGDH[WUDRUGLQDULDPHQWHVHPSUHTXHRVLQWHresses sociais ou a lei assim exigirem. Parágrafo Primeiro – A Assembleia Geral será convocada na forma da lei. Independentemente das formalidades de convocação, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos
os acionistas. Parágrafo Segundo – A Assembleia Geral será presidida pelo Diretor Geral ou, na sua ausência, por
qualquer outro administrador da Companhia. O presidente da Assembleia Geral escolherá um dos presentes para secretariá-lo. Artigo 9º±([FHWRSHODVPDWpULDVHPTXHDOHLRXHVWH(VWDWXWR6RFLDOGHWHUPLQDUPDLRULDTXDOL¿FDGDDVGHFLsões dos acionistas reunidos nas Assembleias Gerais da Companhia serão tomadas por votos dos acionistas titulares da
maioria das ações ordinárias de emissão da Companhia. Artigo 10º – As alterações deste Estatuto Social acerca das reJUDVSUHYLVWDVQR&DStWXOR9DVHJXLUVRPHQWHSRGHUmRVHUUHDOL]DGDVPHGLDQWHGHOLEHUDomRGH RLWHQWDSRUFHQWR 
dos acionistas titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia. Capítulo IV - Administração da companhia Seção I Diretoria Artigo 11º – A Companhia é administrada por uma Diretoria, com poderes e atribuições conferidos por
lei e por este Estatuto. Artigo 12º – Os Diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse
no livro de Atas da Diretoria, conforme o caso, em até 30 (trinta) dias. Parágrafo Primeiro – Considera-se renunciante
o administrador que não tomar posse dentro de 60 (sessenta) dias, qualquer que seja o motivo. Parágrafo Segundo – O
impedimento temporário do administrador que exceder a 3 (três) meses de prazo deverá ser previamente autorizado pela
$VVHPEOHLD*HUDOGHYHQGRDDXWRUL]DomRGD$VVHPEOHLD*HUDOVHUGDGDSRUXPSHUtRGRQmRVXSHULRUD VHLV PHVHV
prorrogável uma única vez, face a motivo julgado relevante. Artigo 13º – O prazo de gestão dos membros da Diretoria
estende-se até a investidura de seus respectivos sucessores. Artigo 14º – A remuneração global e anual dos administraGRUHVVHUi¿[DGDSHOD$VVHPEOHLD*HUDOQHVWDLQFOXtGRVRVEHQHItFLRVGHTXDOTXHUQDWXUH]DHYHUEDVGHUHSUHVHQWDomR
WHQGRHPFRQWDVXDVUHVSRQVDELOLGDGHVRWHPSRGHGLFDGRjVVXDVIXQo}HVVXDFRPSHWrQFLDHUHSXWDomRSUR¿VVLRQDOHR
valor dos seus serviços no mercado. Artigo 15º – A Diretoria é o órgão de representação da Companhia, competindo-lhe
praticar todos os atos de gestão dos negócios sociais, não sendo um órgão colegiado, podendo, contudo, reunir-se a critério do Diretor Geral para tratar de aspectos estratégicos operacionais, ocasião em que os Diretores terão direito a 1 (um)
voto cada. Parágrafo Único – O membro da Diretoria poderá se fazer representar na reunião por outro membro da Diretoria devidamente autorizado por escrito. Poderá também enviar antecipadamente seu voto por escrito, ou ainda particiSDU GD UHXQLmR j GLVWkQFLD XWLOL]DQGRVH GH UHXQLmR WHOHI{QLFD YtGHR FRQIHUrQFLD RX RXWUR PHLR GH FRPXQLFDomR TXH
SRVVD DVVHJXUDU D DXWHQWLFLGDGH GD SDUWLFLSDomR 1R FDVR GH SDUWLFLSDomR j GLVWkQFLD R PHPEUR GD 'LUHWRULD SRGHUi
WUDQVPLWLUYLDIDFVtPLOH RXRXWUDIRUPDTXHDVVHJXUHGHPDQHLUDVHJXUDDDXWHQWLFLGDGHGHWUDQVPLVV}HVHVFULWDV GHFODrações de voto sobre as matérias tratadas durante a reunião ou a própria ata lavrada quando da conclusão dos trabalhos.
Artigo 16º ±$'LUHWRULDpFRPSRVWDSRUQRPtQLPR TXDWUR HQRPi[LPR VHWH PHPEURVTXHVHUmRHOHLWRVSHOD
$VVHPEOHLD*HUDOGD&RPSDQKLDHGHVWLWXtYHLVDTXDOTXHUWHPSRUHVLGHQWHVQRSDtVFRPPDQGDWRXQL¿FDGRGH GRLV 
anos, permitida a reeleição. Parágrafo Único - Em caso de impedimento ou ausência temporária de qualquer cargo da
Diretoria, as atribuições do Diretor impedido ou ausente serão exercidas interinamente por outro Diretor, salvo deliberaomRHPFRQWUiULRGD$VVHPEOHLD*HUDO+DYHQGRYDFkQFLDGRFDUJRRXUHQ~QFLDGHXPGRVPHPEURVGD'LUHWRULDD$Vsembleia Geral será convocada imediatamente para preenchimento da posição. Artigo 17º – Dentre os diretores um será
GHVLJQDGR'LUHWRU*HUDOHRVGHPDLVVHUmRGHVLJQDGRV'LUHWRUHVVHPGHVLJQDomRHVSHFt¿FDArtigo 18º – A Companhia
será representada e somente será considerada validamente obrigada por ato ou assinatura: (i) conjunta de 2 (dois) Diretores; (ii) de qualquer Diretor da Companhia em conjunto com 1 (um) procurador; (iii) por 2 (dois) procuradores em
conjunto, de acordo e nos estritos limites dos respectivos instrumentos de mandato; ou (iv) por 1 (um) procurador com
poderes especiais, agindo isoladamente e nos estritos limites do respectivo instrumento de mandato. Parágrafo Único
±$VSURFXUDo}HVVHUmRVHPSUHRXWRUJDGDVSRU GRLV 'LUHWRUHVHFRQWHUmRSRGHUHVH[SUHVVRVHHVSHFt¿FRVFRPSUD]R
de vigência não superior a 1 (um) ano, com exceção das procurações a serem outorgadas com a cláusula “ad judicia”, que
SRGHUmRVHU¿UPDGDVSDUDYLJRUDUSRUSUD]RLQGHWHUPLQDGRSeção II - Conselho Fiscal Artigo 19º – O Conselho Fiscal
da Companhia, com as atribuições estabelecidas em lei, será composto por 3 (três) membros e igual número de suplentes.
Parágrafo Primeiro – O Conselho Fiscal não funcionará em caráter permanente e somente será instalado mediante solicitação dos acionistas, de acordo com as disposições legais. Parágrafo Segundo – A remuneração dos membros do
Conselho Fiscal, além do reembolso obrigatório das despesas de locomoção e estadia necessárias ao desempenho da
IXQomRVHUi¿[DGDSHOD$VVHPEOHLD*HUDOTXHRVHOHJHUCapítulo V - Restrições à transferência de ações - Seção I Direito de Preferência Artigo 20º – Os acionistas não venderão, cederão, transferirão, gratuita ou onerosamente, direta
ou indiretamente, conferirão ao capital de outra sociedade, transmitirão, ou ainda alienarão ou disporão, sob qualquer
forma, de suas ações e não venderão, cederão, conferirão ao capital de outra sociedade, transferirão, gratuita ou onerosamente, direta ou indiretamente, transmitirão, ou ainda alienarão ou disporão, sob qualquer forma, de seus direitos de
subscrição, sem oferecer aos demais acionistas o direito de preferência, na forma dos artigos seguintes deste Estatuto
Social. Parágrafo Único – Caso um dos acionistas (“Acionista Alienante”) receba de um terceiro (“Proponente”) uma
RIHUWD¿UPHLUUHYRJiYHOHLUUHWUDWiYHOSDUDDDTXLVLomRGHVXDVDo}HVRXGHVHXVGLUHLWRVGHVXEVFULomRGHVXDSURSULHGDGH
³2IHUWD´ GHYHUiR$FLRQLVWD$OLHQDQWHQRWL¿FDUSRUHVFULWRR V RXWUR V DFLRQLVWD V  ³$FLRQLVWDV2IHUWDGRV´  ³$YLso”), oferecendo-lhes a compra das suas ações (“Ações Ofertadas”) ou dos seus direitos de subscrição ofertados (“Direitos Ofertados”), sendo que o Aviso deverá conter, necessariamente, os termos e condições da Oferta, incluindo, mas não
VHOLPLWDQGRDRSUHoRRIHUWDGRPRHGDORFDOHIRUPDGHSDJDPHQWRQRPHHLGHQWL¿FDomRGR3URSRQHQWHHTXDLVTXHU
outros aspectos relacionados à Oferta. Artigo 21º – Os Acionistas Ofertados terão, dentro do prazo de 30 (trinta) dias
contados do recebimento do Aviso, o direito de preferência irrevogável e irretratável para adquirir as Ações Ofertadas ou
os Direitos Ofertados, conforme o caso, pelo mesmo preço, termos e condições constantes do Aviso, na proporção de suas
SDUWLFLSDo}HVQRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD ³'LUHLWRGH3UHIHUrQFLD´ 2H[HUFtFLRGR'LUHLWRGH3UHIHUrQFLDSHORV
Acionistas Ofertados estará sujeito aos procedimentos abaixo indicados. Artigo 22º – Os Acionistas Ofertados somente
poderão exercer seu Direito de Preferência sobre a totalidade e não menos do que a totalidade das Ações Ofertadas ou
Direitos Ofertados, conforme constante do Aviso, não lhes sendo facultado exercer seu Direito de Preferência apenas
sobre parte das Ações Ofertadas ou dos Direitos Ofertados. Parágrafo Único – Caso mais de um Acionista Ofertado
H[HUFHUVHX'LUHLWRGH3UHIHUrQFLDDV$o}HV2IHUWDGDVRX'LUHLWRV2IHUWDGRVVHUmRDWULEXtGRVDFDGD$FLRQLVWD2IHUWDGR
que tenha exercido o Direito de Preferência proporcionalmente às suas respectivas participações no capital social da
Companhia. Artigo 23º – No prazo de 30 (trinta) dias contados da data do recebimento do Aviso, os Acionistas Ofertados
GHYHUmRHQYLDUQRWL¿FDomRSRUHVFULWRDR$FLRQLVWD$OLHQDQWH ³1RWL¿FDomR´ LQGLFDQGR D TXHGHVHMDPH[HUFHUR'Lreito de Preferência sobre a totalidade das Ações Ofertadas e/ou os Direitos Ofertados, conforme o caso; ou (b) que deVHMDPUHQXQFLDUDVHX'LUHLWRGH3UHIHUrQFLD VHQGRTXHDDXVrQFLDGH1RWL¿FDomRQHVVHVHQWLGRQRSUD]RSUHYLVWRVHUi
HQWHQGLGDFRPRUHQ~QFLDDRH[HUFtFLRGR'LUHLWRGH3UHIHUrQFLD QmRVHQGRSHUPLWLGDDFHVVmRGR'LUHLWRGH3UHIHUrQFLD
DTXDOTXHUWHUFHLURDLQGDTXHDFLRQLVWDGD&RPSDQKLDRX F TXHSUHWHQGHPH[HUFHUR'LUHLWRGH9HQGD&RQMXQWD 7DJ
$ORQJ GHDFRUGRFRPRHVWDEHOHFLGRQD6HomR,,GR&DStWXOR9GHVWH(VWDWXWR6RFLDOParágrafo Único – Uma vez
H[HUFLGRWHPSHVWLYDPHQWHR'LUHLWRGH3UHIHUrQFLDSHORV$FLRQLVWDV2IHUWDGRVR$FLRQLVWD$OLHQDQWH¿FDUiREULJDGRHP
caráter irrevogável e irretratável, a transferir as Ações Ofertadas e/ou os Direitos Ofertados, conforme o caso, aos Acionistas Ofertados que tenham exercido o Direito de Preferência, contra o pagamento do preço e de acordo com os termos
HFRQGLo}HV¿[DGRVQR$YLVRGHQWURGRSUD]RGH WULQWD GLDVFRQWDGRVGRUHFHELPHQWRGD1RWL¿FDomRPHGLDQWHD
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lavratura do termo de transferência no Livro de Registro de Transferência de Ações Nominativas da Companhia. Artigo
24º – Caso os Acionistas Ofertados não tenham exercido seu Direito de Preferência para a aquisição da totalidade das
Ações Ofertadas e/ou dos Direitos Ofertados, conforme o caso, nos termos das Cláusulas anteriores, o Acionista AlienanWHHVWDUiOLYUHSDUDQRSUD]RGH FHQWRHYLQWH GLDVVHJXLQWHVDR¿PGRSUD]RHVWDEHOHFLGRQRSDUiJUDIR~QLFRGR
artigo 23º acima, alienar a totalidade e não menos que a totalidade das Ações Ofertadas e/ou os Direitos Ofertados ao
Proponente, desde que a alienação das Ações Ofertadas e/ou dos Direitos Ofertados seja realizada pelo mesmo preço,
prazo, termos e condições contidos na Oferta e no Aviso. Parágrafo Único±3DUDRV¿QVSUHYLVWRVQRDUWLJRDFLPD
o Acionista Alienante deverá comprovar, com documentos próprios e de forma satisfatória para aos Acionistas Ofertados,
RVWHUPRVHFRQGLo}HVUHIHUHQWHVjOLTXLGDomR¿QDQFHLUDGDRSHUDomRGHDOLHQDomRGDV$o}HV2IHUWDGDVHRXGRV'LUHLWRV
Ofertados, conforme o caso, ao Proponente. Artigo 25º – Caso as Ações Ofertadas ou os Direitos Ofertados não sejam,
por qualquer motivo, alienados ao Proponente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias mencionados no artigo 24º acima,
LQFOXVLYHFRPFRPSURYDomRGDOLTXLGDomR¿QDQFHLUDGDFRPSUDHYHQGDGDV$o}HV2IHUWDGDVRXRV'LUHLWRV2IHUWDGRV
VHIRURFDVRRVSURFHGLPHQWRVLQHUHQWHVjRIHUWDGR'LUHLWRGH3UHIHUrQFLDSUHYLVWRQHVWD6HomR,GR&DStWXOR9GHYHUmR
ser inteiramente realizados novamente. Parágrafo Único – Qualquer venda, transferência, cessão, disposição ou alienaomRGHDo}HVRXGLUHLWRVGHVXEVFULomRTXHYLROHRGLVSRVWRQHVWD6HomR,GR&DStWXOR9VHUiGHSOHQRGLUHLWRQXODH
LQH¿FD]HPUHODomRDRVGHPDLVDFLRQLVWDVHj&RPSDQKLDHSRUWDQWRQmRJHUDUiTXDLVTXHUHIHLWRVGHGLUHLWR¿FDQGRD
Companhia, desde já, proibida de registrá-la em seus livros próprios. Artigo 26º – As disposições previstas nesta Seção
,GR&DStWXOR9QmRVHUmRDSOLFiYHLVjVDOLHQDo}HVGHDo}HVTXHYLHUHPDVHUHIHWXDGDVSRUDFLRQLVWDDXPDGHVXDV¿OLDGDVVHQGRTXHFRQVLGHUDVHXPD¿OLDGDD V SHVVRD V MXUtGLFD V RXItVLFD V UHODFLRQDGDj&RPSDQKLDjVVXDVFRQWURladas ou a cada acionista, que seja(m) sua controladora(s) ou controlada(s) ou, ainda, coligada ou sociedade sob controle
FRPXPRXTXDOTXHUTXHVHMDFRQWURODGDGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHSHOR V PHVPR V FRQWURODGRU HV ¿QDO LV GRDFLRQLVWDV
(“Filiada”). Artigo 27º – As restrições à transferência de ações (e/ou direitos de subscrição) e o Direito de Preferência
DVVHJXUDGRDRVDFLRQLVWDVQHVWD6HomR,GR&DStWXOR9DVVLPFRPRRVSURFHGLPHQWRVSHUWLQHQWHVDRH[HUFtFLRGHVWHVGLreitos serão também aplicáveis na hipótese de transferência do controle direto ou indireto de qualquer dos acionistas.
Seção II - Direito de Venda Conjunta (Tag Along) Artigo 28º – Caso os Acionistas Ofertados não exerçam o Direito
GH3UHIHUrQFLDGHDFRUGRFRPRVWHUPRVHSURFHGLPHQWRVHVWDEHOHFLGRVQD6HomR,GHVWH&DStWXOR9HGHVGHTXH L R
Acionista Alienante prossiga com a alienação das Ações Ofertadas e/ou dos Direitos Ofertados ao Proponente e (ii) os
$FLRQLVWDV 2IHUWDGRV WHQKDP RSWDGR WHPSHVWLYDPHQWH SHOD RSHUDomR GHVFULWD QR DUWLJR  DOtQHD ³F´ RV$FLRQLVWDV
Ofertados terão o direito de vender ao Proponente, conjuntamente com o Acionista Alienante, as ações e/ou direitos de
subscrição de sua propriedade, em proporção equivalente às ações e/ou aos direitos de subscrição, conforme o caso, de
propriedade do Acionista Alienante que estiverem sendo alienadas ao Proponente na operação contemplada na Oferta
³'LUHLWRGH9HQGD&RQMXQWD´ Artigo 29±2V$FLRQLVWDV2IHUWDGRVTXHGHVHMDUHPH[HUFHUVHX'LUHLWRGH9HQGD&RQMXQWDGHYHUmRQRWL¿FDUR$FLRQLVWD$OLHQDQWHHWDPEpPR3URSRQHQWHSRUHVFULWRQRSUD]RGHDWp WULQWD GLDVSUHYLVWRQRDUWLJRHVSHFL¿FDQGRRQ~PHURGHDo}HVHRXGHGLUHLWRVGHVXEVFULomRFRQIRUPHRFDVRTXHSUHWHQGHPDOLHQDU
ao Proponente em conjunto com o Acionista Alienante. Artigo 30º – O preço por ação e/ou direito de subscrição, conforPHRFDVRDVHUSDJRSHOR3URSRQHQWHDRV$FLRQLVWDV2IHUWDGRVTXHWHQKDPH[HUFLGRR'LUHLWRGH9HQGD&RQMXQWDGHYHrá ser igual ao preço por ação e/ou direito de subscrição, conforme o caso, a ser pago ao Acionista Alienante e os termos
e as condições de alienação serão os mesmos para o Acionista Alienante e para os Acionistas Ofertados que tenham
H[HUFLGRR'LUHLWRGH9HQGD&RQMXQWDArtigo 31º – Se o Proponente recusar-se a concluir a compra de todas as ações e/
RXGLUHLWRVGHVXEVFULomRFRQIRUPHRFDVRTXHRV$FLRQLVWDV2IHUWDGRVWHQKDPSURSRVWRDOLHQDUQRH[HUFtFLRGR'LUHLWR
GH9HQGD&RQMXQWDDTXHID]HPMXVR$FLRQLVWD$OLHQDQWHHVWDUiLPSHGLGRGHYHQGHUTXDOTXHUGHVXDVDo}HVHRXGLUHLWRV
de subscrição, conforme o caso, ao Proponente, salvo se obtiver a expressa anuência dos Acionistas Ofertados que teQKDPH[HUFLGRR'LUHLWRGH9HQGD&RQMXQWDArtigo 32º – Os acionistas desde já estabelecem que, na hipótese de um dos
DFLRQLVWDVWRUQDUVHRWLWXODUGHDo}HVHRXGLUHLWRVGHVXEVFULomRTXHHPFRQMXQWROKHFRQ¿UDPSDUWLFLSDomRQRFDSLWDO
VRFLDOWRWDOGD&RPSDQKLDVXSHULRUD RLWHQWDSRUFHQWR R'LUHLWRGH9HQGD&RQMXQWDQmRSRGHUiVHULQYRFDGRSRU
WDODFLRQLVWDFDVRHOH¿JXUHFRPRR$FLRQLVWD2IHUWDGRQRVWHUPRVLQGLFDGRVQRDUWLJRSeção III - Obrigação de
Venda Conjunta (“Drag-Along”) Artigo 33º±2EVHUYDGDVDVGLVSRVLo}HVGD6HomR,H6HomR,,GHVWH&DStWXOR9QD
hipótese do Acionista Alienante receber a Oferta mencionada no artigo 20º, e desde que, cumulativamente, (i) o Proponente condicione a transação à compra e venda da totalidade, e não menos do que a totalidade, das ações de emissão da
&RPSDQKLDHGRVGLUHLWRVGHVXEVFULomRH[LVWHQWHVjpSRFD LL R$FLRQLVWD$OLHQDQWHVHMDDWLWXODUGHQRPtQLPR
RLWHQWDSRUFHQWR GDVDo}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD LLL RYDORUPtQLPRDSUHVHQWDGRSHOR3URSRQHQWH
respeite os critérios estabelecidos nesta Seção III e (iv) os Acionistas Ofertados não exerça o Direito de Preferência na
IRUPDSUHYLVWDQD6HomR,GR&DStWXOR9GHVWH(VWDWXWRR$FLRQLVWD$OLHQDQWHWHUiRGLUHLWRGHH[LJLUTXHRV$FLRQLVWDV
Ofertados alienem para o Proponente, em conjunto com o Acionista Alienante, a totalidade das ações e dos direitos de
VXEVFULomRWLWXODGRVSHORV$FLRQLVWDV2IHUWDGRVQRVPHVPRVWHUPRVHFRQGLo}HVHVSHFL¿FDGRVQD2IHUWDDSUHVHQWDGD
pelo Proponente (“Drag-Along”). Artigo 34º±3DUDRH[HUFtFLRGR'UDJ$ORQJR$FLRQLVWD$OLHQDQWHGHYHUiHQYLDUXPD
QRWL¿FDomRGHDOLHQDomRDRV$FLRQLVWDV2IHUWDGRVQRVWHUPRVGRDUWLJRDFLPDGDTXDOGHYHUiFRQVWDUH[SUHVVDPHQWH
que a proposta do Proponente tem por objeto a aquisição da totalidade das ações/direitos de subscrição da Companhia,
UD]mRSHODTXDORQmRH[HUFtFLRGR'LUHLWRGH3UHIHUrQFLDSHORV$FLRQLVWDV2IHUWDGRVDFDUUHWDUiDVXDREULJDWRULHGDGHGH
DOLHQDUDWRWDOLGDGHGDVDo}HVGLUHLWRVGHVXEVFULomRGHVXDWLWXODULGDGHHPFRQMXQWRFRPR$FLRQLVWD$OLHQDQWH ³1RWL¿cação do Drag-Along”). Artigo 35º – No caso de não ser exercido o Direito de Preferência, ou de ausência de resposta à
1RWL¿FDomRGR'UDJ$ORQJSHORV$FLRQLVWDV2IHUWDGRVQRSUD]RLQGLFDGRQRDUWLJRSDUDH[HUFtFLRGR'LUHLWRGH
Preferência, o Acionista Alienante poderá realizar a alienação de todas, e não menos que todas, as ações/direitos de
VXEVFULomRGD&RPSDQKLDQDVPHVPDVFRQGLo}HVSUHYLVWDVHPUHIHULGDQRWL¿FDomRREULJDQGRVHRV$FLRQLVWDV2IHUWDGRV
a praticar todos os atos necessários à efetivação ao Proponente da alienação de ações/direitos de subscrição de sua titularidade concomitantemente aos atos que serão praticados pelo Acionista Alienante. Parágrafo Único – O Acionista
$OLHQDQWH¿FDGHVGHMiDXWRUL]DGRDSUDWLFDUHPQRPHGRV$FLRQLVWDV2IHUWDGRVWRGRHTXDOTXHUDWRHDVVLQDUWRGRH
TXDOTXHUGRFXPHQWRLQVWUXPHQWRHRXWHUPRQHFHVViULRRX~WLODR¿HOFXPSULPHQWRGRH[HUFtFLRGR'UDJ$ORQJLQFOXsive assinar o Livro de Transferência de Ações Nominativas da Companhia para efetuar a transferência de titularidade das
Do}HVGLUHLWRVGHVXEVFULomRFDVRRV$FLRQLVWDV2IHUWDGRVQmRRIDoDPDWpRSUD]R¿QDOSDUDDSUiWLFDUHJXODUGRDWR$
prática, pelo Acionista Alienante dos atos referidos neste parágrafo único, em nome dos Acionistas Ofertados, especialPHQWHPDVQmRH[FOXVLYDPHQWHDDVVLQDWXUDGR/LYURGH7UDQVIHUrQFLDGH$o}HV1RPLQDWLYDVGD&RPSDQKLD¿FDFRQdicionada à concomitante realização do pagamento do preço pelas ações/direitos de subscrição dos Acionistas Ofertados
pelo Proponente. Artigo 36º±2YDORUPtQLPRSDUDDOLHQDomRGDWRWDOLGDGHGDVDo}HVGLUHLWRVGHVXEVFULomRGHHPLVVmR
GD6RFLHGDGHDR3URSRQHQWH ³9DORU0tQLPRGH'UDJ$ORQJ´ VHUiGH¿QLGRSRUHPSUHVDDYDOLDGRUDHVSHFLDOL]DGDDVHU
escolhida por consenso entre os acionistas (“Expert do Drag Along”), que deverá elaborar a avaliação das ações/direitos
de subscrição a serem alienadas por meio do Drag Along, e apresentar o laudo respectivo, com base no seu valor econôPLFRGHDFRUGRFRPDUHJUDGRÀX[RGHFDL[DGHVFRQWDGRDYDORUSUHVHQWHRXP~OWLSORVGHPHUFDGRRXDLQGDFRPEDVH
em outro método aceitável pelos acionistas. Parágrafo Primeiro1D1RWL¿FDomRGH'UDJ$ORQJR$FLRQLVWD$OLHQDQWH
GHYHUiDSUHVHQWDUXPDOLVWDWUtSOLFHGHHPSUHVDVDYDOLDGRUDVHVSHFLDOL]DGDVGHQWUHDVTXDLVXPDVHUiHVFROKLGDSHORV
$FLRQLVWDV2IHUWDGRVSDUDUHDOL]DomRGDDYDOLomRGR9DORU0tQLPRGH'UDJ$ORQJ$VHPSUHVDVDYDOLDGRUDVHVSHFLDOL]DGDV LQGLFDGDV QD OLVWD WUtSOLFH SHOR$FLRQLVWD$OLHQDQWH QmR SRGHUmR WHU TXDOTXHU YtQFXOR FRP R$FLRQLVWD$OLHQDQWH
tampouco poderão ter prestado qualquer serviço para o Acionista Alienante nos últimos 5 (cinco) anos e deverão ter experiência comprovada na avaliação de sociedades empresárias limitadas e sociedades anônimas (abertas ou fechadas) do
segmento de atuação da Companhia. Parágrafo Segundo – Os Acionistas Ofertados terão 10 (dez) dias, contados do
UHFHELPHQWRGD1RWL¿FDomRGR'UDJ$ORQJSDUDLQIRUPDUDR$FLRQLVWD$OLHQDQWHSRUHVFULWRGHQWUHDTXHODVHPSUHVDV
DYDOLDGRUDVHVSHFLDOL]DGDVLQGLFDGDVQDOLVWDWUtSOLFHUHIHULGDGRSDUiJUDIRVHJXQGRTXDOVHUiR([SHUWGR'UDJ$ORQJ
UHVSRQViYHOSHODDYDOLDomRGDVDo}HVGLUHLWRVGHVXEVFULomRSDUD¿QVGHGH¿QLomRGR9DORU0tQLPRGH'UDJ$ORQJVRE
pena do Acionista Alienante poder escolher qual será o Expert do Drag Along. Parágrafo Terceiro – O Expert do Drag
$ORQJGHYHUiVHULQVWUXtGRDUHDOL]DUDDYDOLDomRGDVDo}HVGLUHLWRVGHVXEVFULomRSDUD¿QVGHGH¿QLomRGR9DORU0tQLPR
GH'UDJ$ORQJQRSUD]RPi[LPRGH TXLQ]H GLDVGH¿QLQGRLQFOXVLYHTXDOFULWpULRHQWHQGHPDLVDGHTXDGRSDUDD
avaliação das ações/direitos de subscrição, e os custos de sua contratação serão arcados pelo Acionista Alienante. Parágrafo Quarto – O resultado da avaliação das ações/direitos de subscrição apresentado pelo Expert do Drag Along será
GH¿QLWLYRHLQTXHVWLRQiYHOYLQFXODQGRRVDFLRQLVWDVSDUD¿QVGHGH¿QLomRGR9DORU0tQLPRGH'UDJ$ORQJParágrafo
Quinto – Os Acionistas Ofertados não serão obrigados a alienar suas ações/direitos de subscrição em razão do Drag
$ORQJVHRYDORURIHUWDGRSHOR3URSRQHQWHSDUDDTXLVLomRGDVDo}HVGLUHLWRVGHVXEVFULomRIRULQIHULRUDR9DORU0tQLPR
de Drag Along. Parágrafo Sexto – Os acionistas e a Companhia se obrigam a disponibilizar todas as informações julgadas necessárias pelo Expert do Drag Along para a elaboração dos laudos de avaliação, incluindo, mas não se limitando,
às informações relativas às suas controladas, em prazo viável para que o expert cumpra o prazo estabelecido neste artigo
37º. Artigo 37º – Desde que observadas todas as disposições desta Seção III, incluindo a aceitação pelo Proponente do
9DORU 0tQLPR GH 'UDJ$ORQJ R$FLRQLVWD$OLHQDQWH GHYHUi HIHWLYDU D DOLHQDomR GDV Do}HVGLUHLWRV GH VXEVFULomR GH
HPLVVmRGD&RPSDQKLDDR3URSRQHQWHQRSUD]RPi[LPRGH QRYHQWD GLDVFRQWDGRVGDGDWDGDGH¿QLomRGR9DORU
0tQLPRGH'UDJ$ORQJ)LQGRUHIHULGRSUD]RR$FLRQLVWD$OLHQDQWHHVWDUiQRYDPHQWHVXMHLWRjUHDOL]DomRGRSURFHGLPHQWRSUHYLVWRQHVWD6HomR,,,QHFHVViULRSDUDRH[HUFtFLRGR'UDJ$ORQJArtigo 38º – Caso existam quaisquer ônus
sobre as ações objeto do Drag Along, os recursos decorrentes da alienação das ações a serem transferidos para o acionisWDTXHWHQKDFRQVWLWXtGRR{QXVVREUHDVDo}HVGHVXDWLWXODULGDGHGHYHUmRVHUXWLOL]DGRVSDUDTXLWDUDPRUWL]DURXVXEVWLWXLUDJDUDQWLDGDGtYLGDGRUHIHULGRDFLRQLVWDOLEHUDQGRDVDo}HVGHUHIHULGDFRQVWULomRVDOYRVHGHRXWUDIRUPDDFRUGDGR
com o terceiro adquirente das ações. Artigo 39º – Os procedimentos relativos ao Drag-Along não poderão ser aplicáveis
caso o Proponente seja Filiada de quaisquer dos acionistas. Artigo 40º – O Acionista Alienante (ou qualquer Filiada sua)
¿FDUiLPSHGLGRGHUHDGTXLULUTXDOTXHUSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDQD&RPSDQKLDDLQGDTXHGHIRUPDPLQRULWiULDQRSUD]R
de até 60 (sessenta) meses contados da data da efetivação da alienação das ações/direitos de subscrição ao Proponente em
GHFRUUrQFLDGRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGH'UDJ$ORQJSUHYLVWRQHVWH(VWDWXWRVRESHQDGHLQFRUUHUQRSDJDPHQWRDRV$FLRQLVWDV2IHUWDGRVGHXPDPXOWDQmRFRPSHQVDWyULDHTXLYDOHQWHD YLQWHSRUFHQWR GRYDORUWRWDODVHUSDJRSHOR
3URSRQHQWHDR$FLRQLVWD$OLHQDQWHVHPSUHMXt]RGRSOHLWRUHODWLYRjVSHUGDVHGDQRVVRIULGRVSHORV$FLRQLVWDV2IHUWDGRV
LPSRUWkQFLDHVWDTXHGHYHUiVHUSDJDQRSUD]RGH WULQWD GLDVFRQWDGRVGDQRWL¿FDomRHVFULWDTXHOKH¿]HUHPRV
$FLRQLVWDV2IHUWDGRVSDUDHVWH¿PCapítulo VI - Acordo de acionistas - Artigo 41º – Os acordos de acionistas, deviGDPHQWHFLHQWL¿FDGRVHDUTXLYDGRVQDVHGHGD&RPSDQKLDTXHHVWDEHOHoDPDVFRQGLo}HVGHFRPSUDHYHQGDGHVXDV
Do}HVRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQDDTXLVLomRGHVVDVRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRRXGRSRGHUGHFRQWUROHEHPFRPR
quaisquer outras avenças de interesse dos acionistas, obedecida a legislação, serão sempre observados pela Companhia.
Artigo 42º±$VREULJDo}HVHUHVSRQVDELOLGDGHVUHVXOWDQWHVGRVDFRUGRVGHDFLRQLVWDVVHUmRYiOLGDVHRSRQtYHLVDWHUFHLros, conforme previsto no art. 118 da Lei nº. 6.404/76. Artigo 43º – Os administradores da Companhia zelarão pela obVHUYkQFLDGRVDFRUGRVGHDFLRQLVWDVHRSUHVLGHQWHGD$VVHPEOHLD*HUDOTXDQGRIRURFDVRGHYHUiGHFODUDUDLQYDOLGDGH
do voto proferido pelo acionista em contrariedade aos termos de tais acordos. Capítulo VII – Arbitragem Artigo 44º –
As divergências entre os acionistas e a Companhia, ou entre os acionistas controladores e os acionistas minoritários, deverão ser solucionadas mediante arbitragem. Artigo 45º – O procedimento arbitral será realizado na Cidade de Belo
+RUL]RQWH(VWDGRGH0LQDV*HUDLV%UDVLOHPOtQJXDSRUWXJXHVDArtigo 46º – A arbitragem será realizada perante um
tribunal de 3 (três) árbitros, dois dos quais serão escolhidos por cada uma das Partes nos prazos previstos no Regulamento de Arbitragem da CCBC e um terceiro que será escolhido de comum acordo pelos 2 (dois) árbitros escolhidos pelas
Partes (“Tribunal Arbitral”). Artigo 47º±27ULEXQDO$UELWUDOGHYHUiHVSHFL¿FDURVIXQGDPHQWRVGHVXDGHFLVmRQRWDGDPHQWHDVGHFDUiWHULQGHQL]DWyULRHVSHFL¿FDQGRRVUHVSHFWLYRVYDORUHVGDFRQGHQDomREHPFRPRGHTXDOTXHURXWUDGHFLVmRQRVWHUPRVGHVWH&DStWXOR9,,$GHFLVmRDUELWUDOVHUiFRQVLGHUDGDUHVROXomR¿QDOHYLQFXODWLYDGDFRQWURYpUVLDFRQWUD
a qual não caberão recursos, devendo ser reconhecida como sentença por qualquer tribunal brasileiro. As Partes concorGDPHPVHVXEPHWHUjMXULVGLomRGHWULEXQDOEUDVLOHLURSDUD¿QVGHH[HFXomRGHTXDOTXHUGHVVDVGHFLV}HVODXGRVPDQGDdos ou sentenças. Artigo 48º±6HPSUHMXt]RGHVXDVXEPLVVmRjDUELWUDJHPRVDFLRQLVWDVHOHJHPRIRURGD&RPDUFDGH
%HOR+RUL]RQWH(VWDGRGH0LQDV*HUDLVFRPDH[FOXVmRGHTXDOTXHURXWURSRUPDLVSULYLOHJLDGRTXHVHMDSDUDRV¿QV
dos Artigos 7º e 22 da Lei de Arbitragem (Lei nº. 9.307/96), bem como para toda e qualquer medida judicial relacionada
com a arbitragem ora prevista. Artigo 49º – Qualquer procedimento arbitral decorrente desse acordo deverá ser conduzido de maneira sigilosa. Artigo 50º – Os árbitros deverão aplicar as leis substantivas da República Federativa do Brasil ao
LQWHUSUHWDUHUHVROYHUDVFRQWURYpUVLDVVHQGRYHGDGDDDSOLFDomRGRSULQFtSLRGDHTXLGDGHArtigo 51º – A obrigação das
3DUWHVGHVXEPHWHUHPTXDLVTXHUFRQWURYpUVLDVjDUELWUDJHPQRkPELWRGHVVH&DStWXOR9,,VXEVLVWLUiDRWpUPLQRRXUHVcisão do presente estatuto, independentemente do motivo. Artigo 52º – Os acionistas concordam em empregar todos os
seus esforços para chegar a uma pronta, econômica e justa resolução de qualquer disputa apresentada para arbitragem.
Artigo 53º – A responsabilidade pelo pagamento das custas da arbitragem será determinada em conformidade com o
Regulamento de Arbitragem da CCBC ou pelo Tribunal Arbitral. &DStWXOR9,,,([HUFtFLRVRFLDOGHPRQVWUDo}HV¿nanceiras e lucros Artigo 54º±2H[HUFtFLRVRFLDOWHUiLQtFLRHPGHMDQHLURHWpUPLQRHPGHGH]HPEUR$RWpUPLQR
GHFDGDH[HUFtFLRVRFLDOVHUmRHODERUDGDVDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVSUHYLVWDVHPOHLArtigo 55º±(PFDGDH[HUFtFLR
RVDFLRQLVWDVWHUmRGLUHLWRDXPGLYLGHQGRREULJDWyULRFRUUHVSRQGHQWHD YLQWHHFLQFRSRUFHQWR GROXFUROtTXLGRGR
H[HUFtFLRDMXVWDGRQRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HLQArtigo 56º – A Companhia por deliberação da Diretoria
poderá levantar balanços semestrais, trimestrais ou mensais, bem como declarar dividendos à conta de lucros apurados
nesses balanços. A Companhia por deliberação da Diretoria poderá, ainda, declarar dividendos intermediários à conta de
lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Parágrafo Único – Os diviGHQGRVGLVWULEXtGRVQRVWHUPRVGHVWHDUWLJRSRGHUmRVHULPSXWDGRVDRGLYLGHQGRREULJDWyULRArtigo 57º – A Companhia
poderá remunerar os acionistas mediante pagamento de juros sobre capital próprio, na forma e dentro dos limites estabelecidos em lei. Parágrafo Único – A remuneração paga nos termos deste artigo poderá ser imputada ao dividendo obrigatório. Capítulo IX – Transformação Artigo 58º – A Companhia poderá, independentemente de dissolução ou liquidação, transformar-se em sociedade de outro tipo que não sociedade anônima, assegurado o direito de retirada aos acionistas
dissidentes. Capítulo X- Liquidação Artigo 59º – A Companhia se dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos
em lei, cabendo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e eleger o liquidante, ou liquidantes, e o Conselho
)LVFDOTXHGHYHUmRIXQFLRQDUQRSHUtRGRGHOLTXLGDomR¿[DQGROKHVRVSRGHUHVHUHPXQHUDomRCapítulo XI - Disposio}HV¿QDLVHWUDQVLWyULDV$UWLJReYHGDGRj&RPSDQKLDFRQFHGHU¿QDQFLDPHQWRRXJDUDQWLDVGHTXDOTXHUHVSpFLH
a terceiros, sob qualquer modalidade, para negócios estranhos aos interesses sociais. Artigo 61º - Os casos omissos neste
Estatuto serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que preceitua a Lei nº 6.404/76. Belo Horizonte/MG, 06 de novembro de 2019. Mesa: Manuel António Mendes Teixeira - Presidente da Mesa; João Andrade
Rezende - Secretário da Mesa. Acionistas: MEBR Construções, Consultoria e Participações S/A - por seus Diretores
Manuel António Mendes Teixeira e Rui Pedro Pinheiro de Almeida Dias Simões; Santo Antônio do Bonsucesso Participações Societárias S.A. – por seu Administrador José Lúcio Rezende Filho. JUCEMG: &HUWL¿FRUHJLVWURVRERQ
HPHSURWRFROR0DULQHO\GH3DXOD%RP¿P6HFUHWiULD*HUDO

