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Sindicato dos Trabalhadores em Serviços de Segurança, Vigilância,
Segurança Pessoal, Guardas Noturnos e Segurança Patrimonial de
Guaratinguetá e Região - CNPJ 01.290.843/0001-32, Sede e Foro Ju rídi -
co: Guaratinguetá/SP, Rua José Viana Credidio, 80, Bairro Campo do Gal -
vão. Base Territorial nos Municípios de: Aparecida, Areias, Arapeí, Bana -
nal, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Ca nas, Cruzeiro, Cunha,
Guaratinguetá, Lavrinhas, Lorena, Pindamo nhangaba, Piquete, Potim,
Queluz, Roseira, São José do Barreiro e Silveiras - Eleições Sindicais
- Edital de Convocação - Aviso Resu mido - Faço saber a todos os asso-
ciados deste Sindicato em dia com suas obrigações sociais, que nos dias
25 e 26/05/18, em 1ª convocação, no horário das 08h às 17h, serão reali-
zadas eleições nesta Entidade para re novação da Diretoria Executiva,
Conselho Fiscal, Conselho de Repre sen tantes junto a Federação (efetivos
e suplentes), através de urnas fixas e itinerantes, que coletarão os votos na
sede do Sindicato e nos locais de trabalho, na base territorial, estando
aberto o prazo de três dias corridos a partir do dia 25/04/18, inclusive, para
o registro de chapas, que deverá ser feito na secretaria eleitoral do
Sindicato, dias 25, 26 e 27/04/18, no horário das 09h às 16h. O Edital de
inteiro teor contendo todas as informações e ins truções relativas ao pleito
a ser realizado encontra-se afixado na sede do Sindicato. 

Guaratinguetá,16/04/18. Leonel Teodoro de Oliveira - Presidente

Concessionária do Monotrilho
da Linha 18 - Bronze S.A.

CNPJ/MF nº 20.247.295/0001-02 - NIRE 35.300.465.342
Ata da 19ª Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: 22/11/2017 às 11h na Rua Dr. Eduardo de Souza 
Aranha, 387, 7º andar, conjunto 72, SP/SP. Convocação: Dispensada.  
Presença: Acionistas detentores de 100% do capital social Mesa: 
Presidente: João Alberto Gomes Bernacchio; Secretária: Priscila 
Antoniazzi Calomeno. Ordem do Dia e Deliberações: Deliberou-se pela 
celebração do 5º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão Patrocinada 
nº 011/2014 a fim de prorrogar o prazo da Etapa Preliminar previsto no 
item 4.1.2.1. por mais 6 meses, ou seja, até 22/05/2018, bem como por 
autorizar a Diretoria a assinar os documentos necessários para tal fim. 
Fechamento: Formalidades legais. Extrato da ata. Assinaturas: Primav 
Infraestrutura S.A. p.p. Priscila Antoniazzi Calomeno; Construtora Cowan 
p.p. Daniel Lopes Negrão; Encalso Construções Ltda. p.p. Rodrigo 
Bhering Andrade; Benito Roggio Transporte Sociedad Anonima por João 
Carlos Mingrone Bruno. JUCESP nº 124.298/18-7 em 13/03/2018. Flávia 
R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.(17, 18 e 19/04)

Arysta Lifescience do Brasil Indústria 
Química e Agropecuária S.A.

CNPJ nº 62.182.092/0001-25 - NIRE nº 3530049271-4
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam os senhores Acionistas convidados a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária que será realizada no dia 27/04/2018, às 10:00h, na sede 
da Companhia, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041, 12º
e 13º andares, Bloco “E”, Condomínio WTorre JK, CEP 04543-011, na Ci-

-
tes matérias constantes da Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária:
(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Re-
latório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanha-
das do parecer dos auditores independentes, relativas ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2017; (ii) Deliberar sobre a destinação 
do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) Fixar a re-

-
-se à disposição dos senhores Acionistas, na sede social, os documentos

17 de abril de 2018.
Fabio Torretta - Diretor Presidente
Yuji Hamada - Diretor Administrativo e Financeiro

Data: 28 (vinte e oito) de março de 2018, às 10:00 horas. Local: sede social da sociedade empresária limitada 
Camargo Corrêa Naval Participações Ltda. (“Sociedade”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Ave-
nida Brigadeiro Faria Lima, 1663, 8º andar, conjunto B, Jardim Paulistano, CEP: 01452-001, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 08.646.964/0001-13, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE nº 35.221.174.825 
em sessão de 12.02.2007 e após transferência da sede para a cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janei-
ro, foi transferida novamente para a JUCESP sob o novo NIRE nº 35.227.232.282 e sua última alteração do Con-
trato Social (“17ª Alteração”) arquivada sob nº 133.726/17-4, em sessão de 22.03.2017 (“Sociedade”). Presença: 
presente a totalidade das sócias da Sociedade, Camargo Corrêa Construções e Participações S.A., sociedade 
por ações, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 9º andar (conjunto A), Jardim Paulistano, CEP 
01452-001, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.196.609/0001-02, e com 
atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35300372671, neste ato representada por seu Diretor Pre-
sidente, Carlos Roberto Ogeda Rodrigues, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 
9.915.241-1 (SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 030.836.668-96 e por seu Diretor Executivo Jurídico e Complian-
ce, Leonardo de Mattos Galvão, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade profi ssional OAB/
SP nº 234.550 e inscrito no CPF/MF sob o nº 307.667.278-90, ambos com endereço comercial na Avenida Briga-
deiro Faria Lima, nº 1663, 9º andar, Jardim Paulistano, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01452-
001; e Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, nº 1663, 9º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-001, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.522.512/0001-02, e com atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 
35300015908, neste ato representado, por seu Diretor Presidente, Carlos Roberto Ogeda Rodrigues, brasileiro, 
casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 9.915.241-1 (SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 
030.836.668-96 e por seu Diretor Executivo Jurídico e Compliance, Leonardo de Mattos Galvão, brasileiro, casado, 
advogado, portador da cédula de identidade profi ssional OAB/SP nº 234.550 e inscrito no CPF/MF sob o nº 
307.667.278-90, ambos com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 9º andar, Jardim 
Paulistano, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01452-001, representando 100% (cem por cento) do 
capital social. Composição da Mesa: Presidente: Carlos Roberto Ogeda Rodrigues, Presidente; e Secretária: 
Carolina Giovani Santos, Advogada. Publicações: As publicações legais foram dispensadas, na conformidade do 
disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. Ordem do Dia: (i) transformação do tipo social da Sociedade; (ii) 
alteração da denominação social da Sociedade; (iii) alteração do endereço da Sociedade; (iv) alteração do capital 
social da Sociedade; (v) aprovação do projeto de Estatuto Social; (vi) deliberar sobre a Administração da Compa-
nhia; (vii) aprovação do jornal de grande circulação para as publicações da Sociedade. Deliberações: Por unani-
midade e sem ressalvas, as sócias, ora acionistas, por unanimidade aprovaram: (i) a transformação do tipo social 
da Sociedade independentemente de dissolução ou liquidação, permanecendo em vigor todos os direitos e obri-
gações sociais, o mesmo patrimônio, a mesma escrituração contábil e fi scal e inalterado o objeto social de “socie-
dade empresária limitada” para “sociedade anônima ou sociedade por ações”, a qual se regerá pela lei nº 6.404/76 
e demais dispositivos aplicáveis; (ii) a nova denominação social da Sociedade que passará a ser “CAMARGO 
CORRÊA NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A.”, e responderá para todos os fi ns e efeitos, por todo ativo e passivo da 
sociedade limitada ora transformada em sociedade por ações, nos termos desta ata; (iii) a alteração da sede da 
Sociedade do atual endereço, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1663, 8º andar, conjunto B, Jardim Paulistano, 
CEP: 01452-001, Cidade e Estado de São Paulo para Avenida Rebouças, nº 3970, 30º andar, conjunto B, Pinhei-
ros, CEP: 05402-600; (iv) manter inalterado o valor do capital social da Sociedade de R$ 1.115.374.859,00 (um 
bilhão, cento e quinze milhões, trezentos e setenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e nove reais), totalmente 
subscrito e integralizado em bens móveis e moeda corrente nacional, que em virtude da transformação passará a 
ser representado por 1.115.374.859 (um bilhão, cento e quinze milhões, trezentos e setenta e quatro mil, oitocen-
tos e cinquenta e nove) ações ordinárias, nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) para efeitos de 
transformação, distribuídas entre as acionistas na proporção de sua atual participação no capital social, nos ter-
mos abaixo, que fi cará registrado no Livro de Registro de Ações da Sociedade: Acionista - Ações - Valor em R$ - 
Participação (%): Camargo Corrêa Construções e Participações S.A. - 1.115.353.437 - 1.115.353.437,00 - 99,998; 
Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.. - 21.422 - 21.422,00 - 0,002; TOTAL: 1.115.374.859 - 
1.115.374.859,00 - 100. (v) o projeto de Estatuto Social da Sociedade que acompanha a presente ata como Anexo 
I; (vi) as acionistas decidem manter a atual composição da Diretoria da Sociedade, atuando como Diretor Superin-
tendente, Décio de Sampaio Amaral, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 081.286.298-
83, portador da cédula de identidade RG nº 11.621.893-9-SSP/SP; e como Diretor, Orlando José Ferreira Neto, 
brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 825.344.117-72, portador da cédula de identidade RG 
nº 04.496.819-6-SSP-RJ, domiciliados na Avenida Rebouças, nº 3970, 30º andar, conjunto B, Pinheiros, CEP: 
05402-600, São Paulo-SP, com prazo de mandato até a eleição do Conselho de Administração que ocorrerá na 
Assembleia Geral Extraordinária prevista para o dia 10 de abril de 2018, nos termos do Anexo II da presente ata. 
(vii) o Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e o Jornal Valor Econômico como os jornais que conterão as publica-
ções obrigatórias da Sociedade, de acordo com a lei nº 6.404/76. Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata 
lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelas acionistas presentes. São Paulo, 28 de março 
de 2018. Mesa: Carlos Roberto Ogeda Rodrigues - Presidente, Carolina Giovani Santos - Secretária. Acionistas: 
Camargo Corrêa Construções e Participações S.A. - Carlos Roberto Ogeda Rodrigues - Diretor Presidente, Leo-
nardo de Mattos Galvão - Diretor Executivo Jurídico e Compliance; Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 
- Carlos Roberto Ogeda Rodrigues - Diretor Presidente, Leonardo de Mattos Galvão - Diretor Executivo Jurídico e 
Compliance. Visto do Advogado: Carolina Giovani Santos - OAB/SP nº 235.980. JUCESP nº 167.042/18-0 e JU-
CESP NIRE nº 3530051534-0 em 10/04/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral. Anexo I - Esta-
tuto Social da Camargo Corrêa Naval Participações S.A. - CNPJ/MF Nº 08.646.964/0001-13 - NIRE 
35.227.232.282 - Capítulo I - Da Denominação Social, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - A Sociedade tem 
a denominação de Camargo Corrêa Naval Participações S.A., sendo regida por este Estatuto Social, pelas 
disposições legais aplicáveis às sociedades anônimas ou sociedades por ações, contidas na Lei nº 6.404/76 (“Lei 
das Sociedades por Ações”) e demais disposições aplicáveis. Artigo 2º - A Sociedade tem sua sede e foro na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo, por Reunião da Diretoria, abrir, encerrar ou transferir fi liais, 
agências ou escritórios, em qualquer parte do País ou do exterior. Artigo 3º - A Sociedade tem por objeto a asses-
soria, consultoria empresarial e técnica, bem como, estudos técnicos na área da indústria naval, inclusive para 
projetos de plataformas offshore, participação em outras sociedades, empreendimentos ou consórcios, como acio-
nista, sócia, quotista ou consorciada e, ainda, a administração de bens próprios de qualquer natureza. Artigo 4º 
- O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. Capítulo II - Do Capital Social - Artigo 5º - O capital social 
é de R$ 1.115.374.859,00 (um bilhão, cento e quinze milhões, trezentos e setenta e quatro mil, oitocentos e cin-
quenta e nove reais), totalmente subscrito e integralizado em bens móveis e moeda corrente nacional, dividido em 
1.115.374.859 (um bilhão, cento e quinze milhões, trezentos e setenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e nove) 
ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Parágrafo Único - As ações são indivisíveis em relação 
à Sociedade e cada ação ordinária corresponde a 1 (um) voto nas deliberações das Assembleias Gerais. Capítu-
lo III - Da Assembleia Geral - Artigo 6º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, 
dentro de quatro meses após o encerramento do exercício social, para exame das contas do ano anterior e fi xação 
da remuneração dos administradores, e, extraordinariamente, sempre que houver necessidade. Parágrafo 1º - As 
Assembleias Gerais serão convocadas e presididas pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua 
ausência ou impedimento temporário, por um conselheiro ou representante da acionista controladora por ela indi-
cado. Parágrafo 2º - As Assembleias Gerais serão instaladas com a presença da(s) acionista(s) que representem, 
no mínimo, 90% (noventa por cento) do capital social. Parágrafo 3º - As deliberações das Assembleias Gerais 
serão tomadas por maioria do capital social, salvo quórum específi co previsto na legislação em vigor. Parágrafo 
4º - As acionistas poderão ser representadas por procurador, na forma da lei, desde que a respectiva procuração 
seja apresentada antes do início da Assembleia. Parágrafo 5º - Das Assembleias Gerais serão lavradas atas, as 
quais serão arquivadas na sede social da Sociedade e levadas a registro perante o Registro Público de Empresas 
Mercantis e publicadas. Artigo 7º - Compete à Assembleia Geral: (a) aprovar as contas dos Administradores, 
examinar e discutir as demonstrações fi nanceiras; (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e 
distribuição de dividendos; (c) eleger e destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração; (d) 
fi xar a remuneração anual global do Conselho de Administração e da Diretoria; (e) autorizar a alienação ou a 
constituição de ônus real sobre bens imóveis e ações, quotas e títulos em geral de sociedades controladas ou 
coligadas, pertencentes à Sociedade; (f) deliberar sobre a transformação, incorporação, fusão, cisão, bem como 
sobre qualquer modalidade de reorganização societária envolvendo a Sociedade ou transferência de ações do seu 
capital social; (g) deliberar sobre quaisquer propostas da administração para alteração do Estatuto Social da So-
ciedade; (h) estabelecer a orientação geral dos negócios da Sociedade e autorizar a subscrição do capital social 
ou de valores mobiliários de emissão de outras sociedades; (i) escolher as pessoas que deverão ser eleitas com o 
voto que couber às ações ou quotas de propriedade da Sociedade para o exercício de cargos de administração ou 
Conselho Fiscal de sociedades controladas ou coligadas; (j) defi nir a orientação geral que a Sociedade, no exercí-
cio dos direitos de acionista, procurará imprimir às sociedades por ela controladas ou a ela coligadas; (k) aprovar 
a dissolução ou liquidação da Sociedade, inclusive a nomeação de liquidante; (l) aprovar pedido de autofalência 
ou de recuperação judicial ou extrajudicial da Sociedade, nos termos da legislação aplicável. Capítulo IV - Da 
Administração - Artigo 8º - A Sociedade será administrada por um Conselho de Administração e por uma Dire-
toria. Parágrafo Único - Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria serão investidos em seus 
respectivos cargos mediante assinatura de termo de posse em livro próprio e o prazo de mandato se estenderá 
até a investidura dos novos administradores eleitos. Capítulo V - Do Conselho de Administração - Artigo 9º - O 
Conselho de Administração compor-se-á de no mínimo 03 (três) e no máximo 07 (sete) Conselheiros, todos eleitos 

Camargo Corrêa Naval Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 08.646.964/0001-13 - NIRE 35.227.232.282

Ata da Assembleia Geral de Transformação de Sociedade Limitada em Sociedade Anonima ou Por Ações
pela Assembleia Geral, com mandato de 01 (um) ano, permitida reeleição. Parágrafo 1º - Nas ausências ou impe-
dimentos temporários do Presidente, o substituto será indicado pelo Conselho de Administração, dentre os seus
membros. Parágrafo 2º - No caso de vaga de qualquer cargo do Conselho de Administração, o substituto será
eleito pela Assembleia Geral e completará o prazo de mandato do substituído. Parágrafo 3º - O Conselho de Ad-
ministração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez ao mês, conforme calendário a ser previamente aprovado pelos
conselheiros e divulgado no primeiro mês de cada exercício social, e extraordinariamente, em qualquer data, me-
diante convocação do seu Presidente, quando os negócios sociais assim exigirem. Parágrafo 4º - A convocação 
para a reunião do Conselho de Administração será feita, pelo Presidente do Conselho de Administração e em caso
de ausência ou impedimento temporário por um conselheiro por ele indicado. A convocação para a reunião do 
Conselho de Administração será feita por carta, telegrama, telefax ou e-mail, com uma antecedência de, no míni-
mo, 2 (dois) dias e deverá conter uma indicação dos assuntos que serão tratados. O Conselho de Administração
poderá reunir-se independentemente de convocação com a presença de todos os seus membros. Parágrafo 5º - O
quórum mínimo para instalação das reuniões do Conselho de Administração deve ser de: (i) 03 (três) membros,
quando o Conselho de Administração for composto por 03 (três) ou 04 (quatro) membros; (ii) 04 (quatro) membros,
quando o Conselho de Administração for composto por 05 (cinco) ou 06 (seis) membros; e (iii) 05 (cinco) membros,
quando o Conselho de Administração for composto de 07 (sete) membros. Parágrafo 6º - Os Conselheiros pode-
rão participar da reunião por tele ou videoconferência; (ii) enviarem voto escrito por fax ou correio eletrônico; (iii) 
forem representados por outro membro do Conselho de Administração, mediante procuração específi ca para a
reunião. Parágrafo 7º - Independentemente do número de membros presentes, o Conselho de Administração so-
mente decidirá havendo a convergência de (i) 03 (três) membros, quando o Conselho de Administração for com-
posto por 03 (três), 04 (quatro) ou 05 (cinco) membros; e (ii) 04 (quatro) membros, quando o Conselho de Admi-
nistração for composto por 06 (seis) ou 07 (sete) membros. Não se alcançando o quórum de deliberação previsto 
nesse parágrafo, a matéria ou proposição submetida à deliberação do Conselho de Administração será adiada. 
Artigo 10º - Ao Conselho de Administração, além dos demais poderes previstos em lei e neste Contrato Social,
competirá: (i) fi xar a orientação geral dos negócios da Sociedade e das sociedades direta ou indiretamente contro-
ladas, incluindo aprovação e alteração do orçamento anual, planejamento e defi nição de metas estratégicas; e
plano diretor de investimentos; (ii) estabelecer normas e políticas corporativas, disciplinando o funcionamento dos
diversos órgãos societários; (iii) zelar pelo cumprimento das normas legais e éticas, bem como das políticas e as 
diretrizes estabelecidas para o negócio e para as atividades da empresa, estabelecendo mecanismos efi cazes de
prevenção, detecção e tratamento de qualquer desvio ou inconformidade; (iv) eleger e destituir os Diretores e
fi xar-lhes as atribuições, observado o que a respeito dispõe este Estatuto; (v) fi scalizar a gestão dos Diretores, 
examinar, a qualquer tempo, os livros e documentos da Sociedade, bem como solicitar informações sobre contra-
tos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; (vi) manifestar-se e submeter à Assembleia 
Geral o relatório da administração, as contas da Diretoria e as demonstrações fi nanceiras de cada exercício social;
(vii) apresentar à Assembleia Geral a proposta da Diretoria para destinação do lucro líquido do exercício; (viii) 
declarar dividendos intermediários, nos casos previstos em lei e neste Estatuto; (ix) autorizar a alienação ou one-
ração, a qualquer título, de bens móveis e imóveis do ativo permanente; (x) autorizar a contratação de mútuo e fi -
nanciamento; (xi) autorizar a prestação de garantia a obrigações de terceiros; (xii) aprovar previamente a celebra-
ção de acordos de sócios ou acionistas envolvendo a Sociedade e suas sociedades controladas; (xiii) escolher e 
destituir auditores independentes, submetendo a decisão à ratifi cação da primeira Assembleia Geral Ordinária 
subsequente; (xiv) fi xar a remuneração fi xa e variável individual dos Diretores, respeitada a verba global aprovada
pela Assembleia Geral; (xv) submeter à deliberação da Assembleia Geral a proposta da Diretoria para alteração 
do capital social; (xvi) submeter à deliberação da à Assembleia Geral a alteração do Estatuto Social da Sociedade;
(xvii) orientar os votos a serem proferidos pelo representante da Sociedade nas Assembleias Gerais das socieda-
des direta ou indiretamente controladas para matérias de dissolução ou liquidação; (xviii) aprovar a transformação,
fusão, incorporação (inclusive de ações), cisão ou qualquer outra modalidade de reorganização societária envol-
vendo qualquer sociedade que controlar direta ou indiretamente; Parágrafo Único - O Conselho de Administração
poderá, por meio de resolução, autorizar a Diretoria a alienar, independentemente de prévia autorização, bens 
móveis do ativo permanente inservíveis aos negócios sociais. Capítulo VI - Da Diretoria - Artigo 11º - A Socieda-
de será administrada por uma Diretoria, composta de até 03 (três) membros sendo, um Diretor Superintendente e
os outros Diretores sem designação específi ca. Parágrafo 1º - Os Diretores serão todos residentes no País, eleitos
pelo Conselho de Administração, com prazo de mandato de 02 (dois) anos, permitida a reeleição. Parágrafo 2º - 
Os Diretores, poderão ser destituídos, a qualquer tempo, mediante deliberação do Conselho de Administração. 
Parágrafo 3º - Os Diretores fi cam dispensados de prestar caução para o exercício dos respectivos cargos. Pará-
grafo 4º - Os Diretores receberão a remuneração que for fi xada pelo Conselho de Administração, respeitada a 
verba global dos Administradores aprovada pela Assembleia Geral. Artigo 12º - A substituição dos Diretores, em
caso de vacância ou impedimento, será feita por deliberação em Reunião do Conselho de Administração, que 
poderá nomear um substituto ou determinar a acumulação de funções dos diretores já nomeados. Artigo 13º - A
Diretoria fi ca investida de amplos e gerais poderes de administração para a consecução dos objetivos sociais, 
competindo-lhe a representação ativa e passiva da Sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os 
atos necessários para validamente obrigar a Sociedade e administrá-la, na conformidade do disposto nos parágra-
fos deste artigo. Parágrafo 1º - A representação da Sociedade em juízo compete ao Diretor Superintendente, que
para tal fi m e nos termos do artigo 14º poderá nomear procuradores com poderes específi cos. Parágrafo 2º - Na
prática dos atos jurídicos que impliquem responsabilidade para a Sociedade, esta se obrigará mediante a assina-
tura, em conjunto, de 2 (dois) Diretores. Na prática de atos de mero expediente, a Sociedade será representada 
isoladamente por qualquer Diretor ou por procurador devidamente nomeado. Artigo 14º - A Sociedade represen-
tada na conformidade do Artigo 13, deste Estatuto Social e observadas às disposições legais aplicáveis poderá 
nomear procuradores, aos quais outorgará, por prazo não superior a 01 (um) ano, poderes para os atos e negócios 
expressamente determinados no corpo do instrumento, ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo 1º - As procurações para fi ns processos judiciais, arbitrais ou administrativos de natureza contenciosa 
ou investigativa deverão ser outorgadas para fi ns específi cos, e terão prazo de duração valido indeterminado, mas
vinculado até o fi nal do respectivo processo. Parágrafo 2º - Os procuradores da Sociedade agirão: a) em conjunto
com um diretor ou com outro procurador, como regra geral; b) isoladamente, quando essa condição vier expressa-
mente consignada no instrumento de mandato. Artigo 15º - É expressamente vedado aos Diretores, em conjunto 
ou individualmente, delegar a acionista ou a estranho os poderes de representação da Sociedade. Capítulo VII -
Da Cessão e Transfêrencia de Ações - Artigo 16º - A cessão ou transferência de ações a uma das acionistas ou
a terceiros dependerá do consentimento unânime das demais acionistas. Parágrafo 1º - A(s) acionista(s) ofertan-
te que quiser(em) transferir ou ceder, no todo ou em parte sua(s) ação(ões), deverá, previamente, notifi car a So-
ciedade e a(s) acionista(s) remanescente(s) informando no texto da notifi cação o preço e as condições para a 
cessão ou transferência pretendida, para que exerça(m), no prazo de 30 (trinta) dias, seu direito de preferência de 
adquirir a quota a ser transferida ou cedida, pelo seu valor patrimonial, considerado o patrimônio do último balan-
ço aprovado pela Sociedade. Parágrafo 2º - Caso tenha mais de uma acionista interessada em adquirir a(s)
ação(ões) da acionista ofertante, essa será realizada na proporção de suas atuais participações no capital social
da Sociedade. Parágrafo 3º - Se a(s) acionista(s) não fi zer(em) uso do direito de preferência no prazo de 30
(trinta) dias da data do recebimento da notifi cação, fi ca livre a acionista ofertante em ceder suas ações a tercei-
ros, desde que pelo mesmo preço oferecido a outra acionista, devendo tal transferência ser formalizada nos Li-
vros de Transferência de Ações e de Registro de Ações. Parágrafo 4º - Toda e qualquer venda, cessão ou
transferência de ações e/ou direito à sua subscrição, realizada sem observância do disposto no presente artigo, 
será considerada nula de pleno direito e sem qualquer efeito. Capítulo VIII - Do Exercicio Social - Artigo 17º - O
exercício social se encerrará em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 18º - Encerrado o exercício social, será
levantado o balanço respectivo, com observância das disposições legais e estatutárias aplicáveis, para verifi car
os resultados do período. Artigo 19º - Do lucro líquido verifi cado será deduzida: I - uma parcela de 5% (cinco por
cento) desse lucro líquido, destinada à constituição da reserva legal, observado o limite estabelecido em lei; II - 
uma parcela destinada à constituição de reservas para contingências, na forma da lei; III - uma parcela destinada
ao dividendo obrigatório a que os acionistas, na forma do artigo 6º deste Estatuto, têm direito; e, IV - uma parce-
la de 5% (cinco por cento) destinada à reserva para renovação de equipamentos, observado o limite máximo de
30% (trinta por cento) do capital social. Parágrafo Único - O saldo do lucro líquido fi cará à disposição da Assem-
bleia Geral que, observadas as disposições legais aplicáveis, deliberará sobre a sua destinação. Artigo 20º - A 
Sociedade poderá levantar balanços semestrais ou correspondentes a períodos menores e declarar, por delibe-
ração da Assembleia Geral, lucros à conta do resultado apurado nesses balanços, observadas as disposições
legais aplicáveis. Parágrafo 1º- O Conselho de Administração poderá, também, declarar dividendos à conta de
lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual. Parágrafo 2º- Por deliberação
do Conselho de Administração poderão ser pagos juros sobre o capital próprio, imputando-se o valor dos juros
pagos ou creditados ao valor do dividendo obrigatório, com base no artigo 9º, § 7º da Lei nº 9.249 de 26.12.1995.
Artigo 21º - Os dividendos serão colocados à disposição dos acionistas, salvo deliberação da Assembleia Geral,
no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que for decidida a sua distribuição e, em qualquer caso, dentro desse
exercício social. Capítulo IX - Da Liquidação - Artigo 22º - A Sociedade entrará em liquidação nos casos pre-
vistos em lei, competindo à Assembleia Geral determinar o modo de efetuá-la e nomear o liquidante. Capítulo X 
- Das Disposições Gerais - Artigo 23º - É expressamente vedado o uso do nome da Sociedade para a outorga
de fi ança ou aval de favor. Artigo 24º - A Assembleia Geral, através de deliberação tomada por maioria absoluta
de votos, poderá decidir a transformação da Sociedade. Artigo 25º - Os casos omissos neste Estatuto serão re-
gulados pela Lei das Sociedades Anônimas e demais legislação aplicável. Estatuto Social Consolidado. Anexo I
à Ata da AG da CCNP de 28/março/2018. Carlos Roberto Ogeda Rodrigues - Presidente da Mesa.
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