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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 2017
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

Atendendo ao disposto no artigo 10, da Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009, a Companhia
apresenta os presentes itens 12.5 a 12.10, do Formulário de Referência:

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO:
ITENS 12.5 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA REFERENTE AOS
CANDIDATOS INDICADOS AO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal Alpargatas S.A. (“Companhia”) é composto por no mínimo 3 (três) e no
máximo 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, nos termos do artigo 24 do
Estatuto Social da Companhia.

A.
CANDIDATOS AO CONSELHO FISCAL INDICADOS PELO ACIONISTA
CONTROLADOR
12. Assembleia Geral e Administração
12.5. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em
forma de tabela: (a) nome; (b) data de nascimento; (c) profissão; (d) CPF ou número do passaporte; (e)
cargo eletivo ocupado; (f) data de eleição; (g) data da posse; (h) prazo do mandato; (i) outros cargos ou
funções exercidos no emissor; (j) se foi eleito pelo controlador ou não; (k) se é membro independente e,
caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a independência; (l) número de
mandatos consecutivos; (m) informações sobre: (i) principais experiências profissionais durante os
últimos 5 anos, indicando nome e setor de atividade da empresa, cargo e se a empresa integra o grupo
econômico do emissor ou 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 ocorridos 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 tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer.

2

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 2017
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

FERNANDO MARQUES CLETO DUARTE
Data de Nascimento

19/11/1953

Profissão

Economista

CPF

537.752.878-68

Cargo Eletivo Ocupado

Titular

Data da Eleição

A Definir

Data da Posse

Até 30 dias após eleição

Prazo do Mandato

Até AGO/2018

Outros Cargos ou Funções na Alpargatas
Não
S.A.
Indicado pelo controlador

Sim

Membro independente

N/A

Número de mandatos consecutivos

Nenhum

Atuou no Itaú Unibanco S/A de 1978 a 2013, em diversas posições,
Principais experiências profissionais nos sendo as últimas, antes de sua aposentadoria, como Consultor da
últimos 05 anos:
Diretoria de Controle Fiscal e Societário e Consultor da Diretoria e
de seus Superintendentes, para assuntos tributários e societários.
 Nome e setor de atividade da
Setor de atuação: banco múltiplo, com carteira comercial.
empresa
 Cargo
Em 2013, era membro do Conselho Administrativo de Recursos
 Se a empresa (i) integra grupo
Fiscais (CARF) e Presidente da Comissão para Acompanhamento
econômico do emissor ou (ii) é
Contábil e Orçamentário da Câmara Interbancária de Pagamentos
controlada por acionista do emissor
(CIP).
que detenha participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de
Atualmente, atua como Consultor Jurídico Tributário e Societário e
uma mesma classe ou espécie de
como Professor na Escola Nacional de Seguros.
valor mobiliário do emissor
Ocupação de cargos de administração em
outras sociedades ou organizações do Não
terceiro setor
Condenação criminal nos últimos 05 anos

Não
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Qualquer
condenação
em
processo
administrativo da CVM nos últimos 05 anos Não
e as penas aplicadas
Qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que
tenha suspendido ou inabilitado para a Não
prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer

GUILHERME TADEU PEREIRA JÚNIOR
Data de Nascimento

10/12/1979

Profissão

Administrador

CPF

286.131.968-29

Cargo Eletivo Ocupado

Titular

Data da Eleição

A Definir

Data da Posse

Até 30 dias após eleição

Prazo do Mandato

Até AGO/2018

Outros Cargos ou Funções na Alpargatas
Não
S.A.
Indicado pelo controlador

Sim

Membro independente

N/A

Número de mandatos consecutivos

Nenhum
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Ocupou o cargo de Vice-Presidente Administrativo e Financeiro
(CFO) de abr/13 até abr/15 e Diretor Executivo Administrativo e
Financeiro (CFO), de mar/12 até mar/13, na Itautec S.A. – Grupo
Principais experiências profissionais nos Itautec.
últimos 05 anos:
Setor de atuação: holding de instituições não-financeiras.
 Nome e setor de atividade da
Foi membro do Conselho de Administração da Oki Brasil Indústria
empresa
e Comércio de Produtos e Tecnologia em Automação S.A. de
 Cargo
Jan/2014 a abr/ 2014 e Membro do Comitê de Auditoria de Jan/14 a
 Se a empresa (i) integra grupo
abr/2014, na mesma companhia.
econômico do emissor ou (ii) é
controlada por acionista do emissor Setor de atuação: indústria e comércio de produtos e tecnologia em
que detenha participação, direta ou automação.
indireta, igual ou superior a 5% de
Atuou como Consultor Financeiro na empresa Minuto Corretora de
uma mesma classe ou espécie de
Seguros S.A. de Ago/2015 a Jul/ 2017 e, desde Ago/2017, ocupa o
valor mobiliário do emissor
cargo de Diretor Administrativo e Financeiro (CFO), na mesma
companhia.
Setor de atuação: corretora de seguros.
Ocupação de cargos de administração em
outras sociedades ou organizações do Não
terceiro setor
Condenação criminal nos últimos 05 anos

Não

Qualquer
condenação
em
processo
administrativo da CVM nos últimos 05 anos Não
e as penas aplicadas
Qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que
tenha suspendido ou inabilitado para a Não
prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer

PEDRO WAGNER PEREIRA COELHO
Data de Nascimento

29/06/1948

Profissão

Empresário

CPF

258.318.957-34

Cargo Eletivo Ocupado

Titular
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Data da Eleição

A Definir

Data da Posse

Até 30 dias após eleição

Prazo do Mandato

Até AGO/2018

Outros Cargos ou Funções na Alpargatas
Não
S.A.
Indicado pelo controlador

Sim

Membro independente

N/A

Número de mandatos consecutivos

Nenhum
É Membro do Conselho Fiscal da empresa Magnesita Refratários
S/A, desde abr/2008.
Setor de atuação: companhia do ramo de refratários.

É Membro do Conselho Fiscal da empresa Allis Soluções
Intelligentes S/A, desde abr/2012.
Principais experiências profissionais nos Setor de atuação: holding.
últimos 5 anos:
É Membro do Conselho Fiscal da empresa Estácio Participações
 Nome e setor de atividade da
S/A, desde abr/2012.
empresa
Setor de atuação: companhia do ramo educacional.
 Cargo
 Se a empresa (i) integra grupo
É membro do Conselho Fiscal da South American Lighting
econômico do emissor ou (ii) é
Participações S.A., desde abr/2016.
controlada por acionista do emissor Setor de atuação: companhia do ramo de lâmpadas.
que detenha participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de
É Membro do Conselho Fiscal da empresa Oi S/A, desde abr/2016.
uma mesma classe ou espécie de
Setor de atuação: companhia do ramo de telefonia.
valor mobiliário do emissor
É sócio nas empresas Griffe Serviços Contábeis Ltda., Rio
Vermelho Empreendimentos e Participações Ltda., São Ricardo
Participações Ltda., Lamego Participações Ltda., Boat & Plane
Time Sharing do Brasil Ltda., Ocean Explorer do Brasil Ltda.,
Belavia Administração e Participações Ltda. e Hainan
Administração e Participações Ltda.
Ocupação de cargos de administração em
outras sociedades ou organizações do Não
terceiro setor
Condenação criminal nos últimos 05 anos

Não
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Qualquer
condenação
em
processo
administrativo da CVM nos últimos 05 anos Não
e as penas aplicadas
Qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que
tenha suspendido ou inabilitado para a Não
prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer

PEDRO SOARES MELO
Data de Nascimento

31/01/1953

Profissão

Administrador

CPF

533.109.268-34

Cargo Eletivo Ocupado

Suplente

Data da Eleição

A Definir

Data da Posse

Até 30 dias após eleição

Prazo do Mandato

Até AGO/2018

Outros Cargos ou Funções na Alpargatas
Não
S.A.
Indicado pelo controlador

Sim

Membro independente

N/A

Número de mandatos consecutivos

Nenhum
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Principais experiências profissionais nos
últimos 5 anos:




Nome e setor de atividade da
empresa
Cargo
Se a empresa (i) integra 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

Ocupou o cargo de Gerente Geral na Área de Controle Econômico –
ACE do Banco Itaú S.A. de Out/1972 a Jan/2009.
Setor de atuação: banco múltiplo, com carteira comercial.
Atuou, no período de 02/01/2009 a 31/03/2011, como Consultor
Técnico especificamente para implantação de controles internos
para o Banco Itaú S.A. e Banco Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A.
Setor de atuação: banco múltiplo, com carteira comercial.

Ocupação de cargos de administração em
outras sociedades ou organizações do Não
terceiro setor
Condenação criminal nos últimos 05 anos

Não

Qualquer
condenação
em
processo
administrativo da CVM nos últimos 05 anos Não
e as penas aplicadas
Qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que
tenha suspendido ou inabilitado para a Não
prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer

RENATO ROBERTO CUOCO
Data de Nascimento

30/05/1944

Profissão

Engenheiro

CPF

020.330.118-87

Cargo Eletivo Ocupado

Suplente

Data da Eleição

A Definir

Data da Posse

Até 30 dias após eleição
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Prazo do Mandato

Até AGO/2018

Outros Cargos ou Funções na Alpargatas
Não
S.A.
Indicado pelo controlador

Sim

Membro independente

N/A

Número de mandatos consecutivos

Nenhum

Ocupou o cargo de Diretor Executivo da empresa Itaúsa –
Investimentos Itaú S.A., de Abr/2006 a Abr/2010.
Principais experiências profissionais nos Setor de atuação: holding.
últimos 05 anos:
Na empresa Itautec S.A., foi membro do Conselho de
 Nome e setor de atividade da
Administração de Abr/1997 a Abr/2015, membro do Comitê de
empresa
Estratégia de Set/2010 a Jan/2015, membro do Comitê de Auditoria
 Cargo
e Gestão de Riscos de Mai/2011 a Jan/2015 e membro do Comitê
 Se a empresa (i) integra grupo
de Pessoas e Governança, de Set/2010 a Jan/2015, neste último
econômico do emissor ou (ii) é
atuando como coordenador a partir de Fev/2013.
controlada por acionista do emissor Setor de atuação: holding de instituição não-financeiras.
que detenha participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de
Atuou como membro do Conselho de Administração da empresa
uma mesma classe ou espécie de
Oki Brasil Indústria e Comércio de Produtos e Tecnologia em
valor mobiliário do emissor
Automação S.A., de Abr/2015 a Jan/2017.
Setor de atuação: indústria e comércio de produtos e tecnologia em
automação.
Ocupação de cargos de administração em
É membro do Conselho de Administração do Instituto Itaú Cultural
outras sociedades ou organizações do
desde fev/1997 e Diretor executivo desde mar/1993.
terceiro setor
Condenação criminal nos últimos 05 anos

Não

Qualquer
condenação
em
processo
administrativo da CVM nos últimos 05 anos Não
e as penas aplicadas
Qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que
tenha suspendido ou inabilitado para a Não
prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer
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JOÃO COSTA
Data de Nascimento

10/08/1950

Profissão

Economista

CPF

476.5 11.728-68

Cargo Eletivo Ocupado

Suplente

Data da Eleição

A Definir

Data da Posse

Até 30 dias após eleição

Prazo do Mandato

Até AGO/2018

Outros Cargos ou Funções na Alpargatas
Não
S.A.
Indicado pelo controlador

Sim

Membro independente

N/A

Número de mandatos consecutivos

Nenhum
Foi membro efetivo do Conselho Fiscal da FEBRABAN- Federação
Brasileira dos Bancos, FENABAN – Federação Nacional dos
Bancos, IBCB – Instituto Brasileiro de Ciência Bancária e Sindicato
dos Bancos no Estado de São Paulo, de Abr/1997 a Ago/2008.

Principais experiências profissionais nos
últimos 05 anos:
Atuou como Diretor Gerente na empresa Itaú Unibanco S.A., de
Abr/1997 a Abr/2008.
 Nome e setor de atividade da
Setor de atuação: banco múltiplo, com carteira comercial.
empresa
 Cargo
Presidente dos Comitês de Auditoria da Liberty Seguros S.A. e da
 Se a empresa (i) integra grupo
Indiana Seguros S.A., de 2014 a 2015.
econômico do emissor ou (ii) é
controlada por acionista do emissor Setor de atuação: seguradoras.
que detenha participação, direta ou
É membro suplente do Conselho Fiscal da empresa Itaú Unibanco
indireta, igual ou superior a 5% de
Holding S.A., desde Jul/2009.
uma mesma classe ou espécie de
Setor de atuação: holding.
valor mobiliário do emissor
É membro suplente do Conselho Fiscal da empresa Itaúsa –
Investimentos Itaú S.A., desde Abr/2009.
Setor de atuação: holding.
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Ocupação de cargos de administração em
outras sociedades ou organizações do Não
terceiro setor
Condenação criminal nos últimos 05 anos

Não

Qualquer
condenação
em
processo
administrativo da CVM nos últimos 05 anos Não
e as penas aplicadas
Qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que
tenha suspendido ou inabilitado para a Não
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 do cargo.
Não se aplica, pois, todos os candidatos nunca foram membros do Conselho Fiscal da Cia.
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 estão sendo eleitos membros dos comitês existentes na Companhia.
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 do cargo.
Não estão sendo eleitos membros dos comitês existentes na Companhia.
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau
entre: (a) administradores 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)

11

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 2017
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e
indiretas do emissor.
Não existem relações dessas naturezas.
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3
últimos 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.
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor com exceção daquelas em que o
emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social.
Não há relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas nos três últimos
exercícios sociais, entre os candidatos a membro do Conselho Fiscal indicados pelo acionista
controlador e sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia.
b. controlador direto ou indireto do emissor.
Não existem relações desta natureza.
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.
Não existem relações desta natureza.
*****************
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Atendendo ao disposto no artigo 11, inciso II, da Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009, a
Companhia apresenta o presente Relatório de Origem e Justificativa:

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA

Diante da consumação de operação que resultou na troca de controle da Companhia em 20 de
setembro de 2017, a Administração propõe que sejam deliberadas pelos acionistas algumas
alterações no Estatuto Social.
O quadro comparativo que destaca as propostas de alteração do Estatuto Social, bem como com
suas justificativas e a versão consolidada, conforme exigido pela Instrução CVM 481, encontramse no Anexo I e Anexo II deste documento.

*****************
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ANEXO I
ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA
COM AS ALTERAÇÕES PROPOSTAS EM DESTAQUE

Inserção
Deletado

Legenda:
Movido de
Movido para

“ALPARGATAS S.A.”
Companhia Aberta
ESTATUTO SOCIAL
CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E OBJETO
Artigo 1º - A ALPARGATAS S.A. (“Companhia”), constituída em 3 de abril de 1907, é uma
sociedade anônimapor ações que se rege pelo presente estatuto (“Estatuto Social”) e pelas
disposições legais que lhe forem aplicáveis.
Parágrafo Único - Em razão da listagem da Companhia no segmento especial de listagem
denominado Nível 1 de Governança Corporativa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(respectivamente “Nível 1” e “B3”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, Administradores e
membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento de Listagem do
Nível 1 de Governança Corporativa da B3 (“Regulamento do Nível 1”).
Artigo 2º - A SociedadeCompanhia tem sede e foro jurídico na Capital doCidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, podendo abrir e encerrar filiais e outros estabelecimentos no PaísBrasil, a
critério da Diretoria, ou no exterior, mediante. Mediante deliberação do Conselho de
Administração, a Companhia poderá, ainda, constituir e extinguir sociedades no exterior, sendo
que as respectivas filiais no exterior poderão ser abertas e encerradas a critério da Diretoria.
Artigo 3º - O prazo de duração da SociedadeCompanhia é indeterminado.
Artigo 4º - A SociedadeCompanhia tem por objeto social:
(a)
a industrialização, fabricação, comercialização, importação e exportação de (i) calçados e
artigos da moda, de vestuário e acessórios em geral, inclusive os utilizados como Equipamento de

14

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 2017
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

Proteção Individual - EPI - tais como: botas e calçados de segurança; fios; tecidos; (ii) artigos
esportivos; (iii) artigos de couro, de tecido e outros artefatos têxteis; artigos e vestuário; artigos
de couro; resina sintética(iv) brindes e materiais promocionais; (v) fios, tecidos, resinas
sintéticas e borracha natural ou artificial; e ainda artigos esportivos e quaisquer outros insumos
e componentes de todos essesdesses produtos;
(b)
a exploração de marcas, patentes e quaisquer outros direitos da propriedade industrial ou
intelectual;
(c)
a representação comercial de empresas nacionais ou estrangeiras no Brasil ou no exterior;
(d)
(b) a industrialização e comercialização de materiais de embalagem e de peças e
acessórios para máquinas;a industrialização de outros produtos e exploração de atividades
correlatas que, direta ou indiretamente, estejam relacionadas com o objeto social da Companhia;
(e)
(c) a importação e exportação de máquinas, componentes, acessórios, equipamentos e
matérias-primas;, bem como a industrialização e a comercialização de máquinas, peças e
acessórios para máquinas;
(d)
a representação comercial de empresas nacionais ou estrangeiras, dentro ou
fora do País
(f)
a industrialização e comercialização de materiais de embalagem;
(g)
(e) o cultivo, preparação e comercialização de quaisquer espécies de fibras;
(h)
(f) a exploração de indústrias ou de atividades que, direta ou indiretamente, estejam
relacionadas com o seu objeto;desenvolvimento de atividades de franquia como franqueadora ou
franqueada; e
(g)
a exploração de marcas, patentes e quaisquer outros direitos da propriedade
industrial ou intelectual;
(i)
(h) a participação em outras empresassociedades, no País ouBrasil e no exterior, qualquer
que seja sua forma e objeto, na qualidade de sócia, quotista ou acionista.
CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES
Artigo 5º - O capital integralizadosocial da Companhia é de R$ 648.497.230,97 (seiscentos e
quarenta e oito milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, duzentos e trinta reais e noventa e sete
centavos), totalmente subscrito e integralizado, representado por 470.449.777 (quatrocentos e
setenta milhões, quatrocentosquatrocentas e quarenta e nove mil, setecentas e setenta e sete)
ações nominativas, escriturais, e sem valor nominal, sendo (i) 241.608.551 (duzentos e quarenta e
um milhões, seiscentosseiscentas e oito mil, quinhentas e cinqüentacinquenta e uma) ações
ordinárias; e (ii) 228.841.226 (duzentos e vinte e oito milhões, oitocentosoitocentas e quarenta e
umuma mil, duzentas e vinte e seis) ações preferenciais.
§ 1º - Competirá ao Conselho de Administração fixar o preço de emissão de ações oriundas de
aumentos de capital, e parte desse preço poderá ser destinada à formação de reserva de capital,
observadas as prescrições legais.
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§2º - A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social em até mais 30.000.000 (trinta
milhões) de ações ordinárias e/ou até 60.000.000 (sessenta milhões) de ações preferenciais
nominativas, escriturais e sem valor nominal, independentemente de reforma estatutária,
mediante deliberação do Conselho de Administração, que fixará as condições da emissão, sendo
certo que em tal emissão não será necessário guardar a proporção entre ações ordinárias e ações
preferenciais.
§3º - Na emissão, dentro do limite do capital autorizado, de novas ações, debêntures conversíveis
em ações ou bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores,
subscrição pública ou permuta por ações, em oferta pública de aquisição de controle, o Conselho
de Administração poderá excluir o direito de preferência para os antigos acionistas na subscrição,
ou reduzir o prazo para seu exercício.
§4º - O Conselho de Administração poderá criar plano de incentivo de longo prazo envolvendo
ações ou opções de compra de ações, conforme aprovado pela Assembleia Geral, a
administradores e/ou empregados da Companhia ou de sociedades sob seu controle. Não haverá
direito de preferência para os acionistas seja na outorga ou no exercício de eventual opção de
compra de ações.
§ 25º - Os subscritores que não integralizarem, dentro do prazo estabelecido, o valor dos títulos
subscritos, ficarão de pleno direito constituídos em mora, devendo pagar à SociedadeCompanhia
os juros legais e correção monetária, além da multa de 5% (cinco por cento) sobre a importância
da prestação.
§ 3º - Emissões de ações preferenciais da classe existente poderão ser feitas6º - O capital social
poderá ser representado por até 2/3 (dois terços) de ações preferenciais.
§7º - A Companhia poderá, a qualquer tempo e a critério de sua Assembleia Geral, criar novas
classes de ações preferenciais ou de aumentar a quantidade das ações preferenciais de classes
existentes, sem guardar proporção com as ações ordináriasdemais, desde que o total dasmontante
de ações preferenciais não ultrapasse o limite de, sem direito a voto, não exceda a 2/3 (dois
terços) do total das ações emitidascapital social.
Artigo 6º - As ações preferenciais terão direito ao recebimento de dividendo, por ação
preferencial, 10% (dez por cento) maior do que o dividendo atribuído a cada ação ordinária da
Sociedade, e terão prioridade no reembolso de capital no caso de liquidação da Sociedade, sem
prêmio, até o valor da parcela de capital representado por essas ações.Artigo 7º - Todas as ações
da SociedadeCompanhia são escriturais, sem emissão de certificado, permanecendo em conta de
depósito, em nome de seus titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) e designada pelo Conselho de Administração.
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Artigo 8º - A cada7º - As ações representativas do capital social são indivisíveis em relação à
Companhia. Cada ação ordinária corresponde umconfere ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas
deliberações da Assembleia Geral;, sendo que as ações preferenciais não têmterão direito a voto.
Artigo 8º - As ações preferenciais terão direito às seguintes vantagens: (i) recebimento de
dividendo, por ação preferencial, que seja 10% (dez por cento) maior do que o dividendo
atribuído a cada ação ordinária; e (ii) prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, até o valor
da parcela de capital representado por essas ações, em caso de liquidação da Companhia.
CAPÍTULO III – ADMINISTRAÇÃOASSEMBLEIA GERAL
Artigo 9º - A Sociedade será administrada por um Conselho de Administração composto por no
mínimo 5 (cinco) e no máximo 6 (seis) membros efetivos e igual número de suplentes,
todos acionistas, residentes no País, e por uma Diretoria composta de 3 (três) aAssembleia Geral
reunir-se-á ordinariamente, a cada ano, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do
exercício social e, extraordinariamente, quando os interesses sociais exigirem, mediante
convocação na forma da lei e do Estatuto Social. A Assembleia Geral será instalada e presidida
pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência ou impedimento, por outro
Conselheiro, Diretor ou acionista eleito pelos acionistas presentes, cabendo ao presidente da
Assembleia Geral escolher o secretário da mesa.
6 (seis) membros, acionistas ou não, também residentes no País, sendo um Diretor Presidente,
um Diretor de Administração e Finanças e de Relações com Investidores, um Diretor de
Recursos Humanos e os demais Diretores de Negócios.
§1º - A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração, ou pelo Presidente do
Conselho de Administração, nos termos da lei, em primeira convocação, com no mínimo 15
(quinze) dias de antecedência, contado o prazo da primeira publicação do anúncio. Não se
realizando a Assembleia Geral, será publicado novo anúncio de segunda convocação, com
antecedência mínima de 8 (oito) dias. Será dispensada a convocação se verificada a presença da
totalidade dos acionistas na Assembleia Geral.
§2º - Para tomar parte e votar na Assembleia Geral, o acionista deve provar, mediante
documentação original ou cópia enviada por e-mail à Companhia, a sua qualidade como
acionista, apresentando, preferencialmente em até 2 (dois) dias úteis de antecedência da data da
respectiva Assembleia Geral, (i) documento de identidade e (ii) comprovante expedido pela
instituição depositária referente às suas ações. Os procuradores de acionistas deverão exibir as
respectivas procurações até o mesmo momento e pelos mesmos meios mencionados acima.
Artigo 10 - As Assembleias Gerais realizar-se-ão em dia e hora constantes do respectivo edital,
para deliberar sobre as matérias consignadas na ordem do dia.
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Artigo 11 - Compete à Assembleia Geral, além das atribuições previstas em lei e neste Estatuto
Social:
(a)

tomar as contas dos administradores relativas ao último exercício social;

(b)

examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;

§ 1º - Os membros do Conselho de Administração serão eleitos pela Assembleia Geral.
(c)
deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de
dividendos;
§ 2º - Os
(d)
eleger e destituir os membros da Diretoria serão eleitos pelodo Conselho de
Administração que poderá designar até 1/3 (um terço), do total de seus membros para
exercer cargos na Diretoria, sendo permitido a qualquer um deles acumular a função exercida
no Conselho com a que vier a exercer na Diretoria, observado o disposto no parágrafo 4°, deste
artigo.Administração e do Conselho Fiscal;
§ 3º - São atribuições
(e)
fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria:,
bem como dos membros do Conselho Fiscal;
I.
- Ao Diretor Presidente caberá: a) a responsabilidade pela fiel execução das políticas e
diretrizes estabelecidas pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração; b) a
presidência das Reuniões de Diretoria;
(f)
eleger o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação;
II.
- Ao Diretor de Administração e Finanças e Relações com Investidores caberá: a) a
gestão das áreas de planejamento econômico financeiro, controle, sistemas e finanças; b) gestão
da área de relações com investidores; e c) outras atividades administrativas
(g)
reformar este Estatuto Social;
III.
- Ao Diretor de Recursos Humanos caberá a gestão da área de recursos humanos
através da execução das diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração;
(h)
deliberar sobre fusão, incorporação, incorporação de ações, cisão, total ou parcial, e
transformação;
IV.
Aos Diretores de Negócios caberá a execução das diretrizes estabelecidas pelo
Conselho de Administração em suas respectivas áreas de atuação.
(i)
deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta perante a CVM ou
alteração do nível de governança;
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§ 4º - Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou
principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.
(j)
atribuir bonificações em ações de emissão da Companhia, bem como deliberar sobre
eventuais resgates, amortizações, grupamentos e desdobramentos de ações de emissão da
Companhia;
(k)
deliberar sobre dissolução e liquidação da Companhia, bem como a eleição e destituição
de liquidantes da Companhia e a aprovação de suas contas;
(l)
deliberar sobre o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial ou pedido de
autofalência pela Companhia; e
(m) escolher a instituição ou a empresa especializada responsável pela avaliação da
Companhia nas hipóteses previstas na Lei nº 6.404/76 e neste Estatuto Social.
Artigo 12 - Exceto nos casos previstos em lei e observado o disposto neste Estatuto Social, as
deliberações e aprovações serão tomadas por acionistas representando a maioria do capital social
votante da Companhia presentes à Assembleia Geral.
CAPÍTULO IV – ADMINISTRAÇÃO
Artigo 10 – Com a admissão da Companhia no segmento especial de listagem denominado
Nível 1 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas,
Administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do
Regulamento de Listagem do Nível 1 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA
(“Regulamento do Nível 1”).13 - A Companhia será administrada por um Conselho de
Administração e por uma Diretoria.
§ 1º- A Companhia, seus Administradores e acionistas deverão observar o disposto no
Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários,
incluindo as regras referentes à retirada e exclusão de negociação de valores mobiliários
admitidos à negociação nos Mercados Organizados administrados pela BM&FBOVESPA.1º A posse dos administradores estará condicionada à assinatura do termo de posse respectivo
lavrado em livro próprio dentro dos 30 (trinta) dias seguintes à eleição e à prévia subscrição do
Termo de Anuência dos Administradores exigido pelo Regulamento do Nível 1, bem como ao
atendimento dos requisitos legais aplicáveis.
Artigo 11 - Os membros do Conselho de Administração serão eleitos pelo prazo de 2
(dois) anos e os da Diretoria serão eleitos pelo prazo de 1 (um) ano, em ambos os casos
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permitida a reeleição.
§2º - Caso o termo de posse não seja assinado nos 30 (trinta) dias seguintes à nomeação, esta
tornar-se-á sem efeito, salvo justificação aceita pelo órgão da administração para o qual tiver sido
eleito o administrador.
§ 13º - O prazo de gestão do Conselho de Administração ou da Diretoria estende-se até a
investidura dos novos administradores eleitos.
§ 24º - O substituto eleito para preencher cargo vago completará o prazo de gestão do substituído.
SEÇÃO I – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Artigo 12. - A remuneração máxima global dos administradores será fixada pela Assembleia
Geral, ficando a sua distribuição a critério do Presidente do Conselho de Administração em
conjunto com dois conselheiros indicados anualmente pelo mesmo Conselho.14 - O Conselho
de Administração será composto por até 6 (seis) membros efetivos e igual número de suplentes,
residentes ou não no Brasil, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral a qualquer tempo.
Artigo 13. - Os administradores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de
termos de posse lavrados nos respectivos livros de atas de reuniões do Conselho de
Administração e da Diretoria, devendo essa assinatura ser efetivada dentro dos 30 (trinta) dias
seguintes à eleição.
Parágrafo único - Se o termo não for assinado nos 30 (trinta) dias seguintes à nomeação, esta
tornar-se-á sem efeito, salvo justificação aceita pelo órgão da administração para o qual tiver
sido eleito o administrador.
§1º - Nos casos de ausências ou impedimento de membros efetivos, cada um será substituído pelo
seu respectivo suplente. Em caso de vacância no cargo de Conselheiro, não havendo suplente, o
Conselho de Administração elegerá tantos conselheiros substitutos quantos forem os cargos
vagos, sendo que os conselheiros eleitos nos termos deste Artigo terão o seu mandato encerrado
na próxima Assembleia Geral que for realizada.
Artigo 14. – Além do termo mencionado no artigo 13, acima, a posse dos membros do
Conselho de Administração e da Diretoria também estará condicionada à prévia subscrição
do Termo de Anuência dos Administradores nos termos do disposto no Regulamento do Nível 1,
bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis.§2º - Os membros do Conselho de
Administração serão eleitos para mandato de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição.
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Seção I - Conselho de Administração
Artigo 15.15 - O Conselho de Administração elegerá, dentre seus membros, um Presidente,
sendo os demais designados simplesmente Conselheirospor maioria dos votos dos Conselheiros
presentes na primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer imediatamente após o
término de cada mandato do Conselho de Administração, ou sempre que ocorrer a renúncia ou
vacância do cargo de Presidente.
Artigo 16. - Nos casos de sua ausência, o Presidente indicará, dentre os demais Conselheiros
efetivos, aquele que o substituirá. Seu suplente assumirá, então, como simples conselheiro. Nos
casos de impedimento ou vacância, o Conselho elegerá o novo Presidente, na forma do Artigo
15.Parágrafo Único - Na hipótese de ausência ou impedimento temporário do Presidente, as
funções de Presidente serão exercidas por outro membro do Conselho de Administração indicado
por maioria dos votos dos demais Conselheiros.
§ 1º - Nos casos de ausências ou impedimento de outros membros efetivos cada um será
substituído pelo seu respectivo suplente.
§ 2º - Na ocorrência de vagas que reduzam o Conselho de Administração a número
inferior ao da maioria de seus membros eleitos, será convocada Assembleia Geral para
eleger os substitutos, que completarão o prazo de gestão dos substituídos.
Artigo 17.16 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo , 6 (seis)
vezes ao anopor exercício social, em dia e hora estabelecidos por ele próprio no início do
respectivo mandatono calendário societário anual, e, extraordinariamente, quando convocado por
seu Presidente ou por 1/3 (um terço) dos seus membros, com antecedência mínima de 5 (cinco)
dias da data da reunião.
§ 1º - O quórum para reunião do Conselho de Administração será, pelo menos, o da maioria
de seus membros eleitos.1º - As convocações para as reuniões serão feitas por escrito, por meio
de carta, correio eletrônico (e-mail) ou qualquer forma que permita a comprovação do
recebimento da convocação pelo destinatário, devendo conter a ordem do dia, o local e o horário
em que a reunião será realizada, e serem acompanhadas de documentação relativa à ordem do
dia. Sem prejuízo do acima disposto, nos casos de urgência as reuniões do Conselho de
Administração poderão ser convocadas, excepcionalmente, com antecedência mínima de 2 (dois)
dias úteis da data da reunião.
§2º - Será dispensada a convocação de que trata este Artigo se estiverem presentes à reunião
todos os membros em exercício do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de
Administração poderão participar e votar nas reuniões do Conselho, ainda que não estejam
fisicamente presentes nessas reuniões, desde que (i) a todos seja possibilitado participar das
21

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 2017
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

discussões por conferência telefônica, vídeo conferência ou por qualquer outro sistema eletrônico
de comunicação; e (ii) referidos conselheiros manifestem seu voto por voto escrito antecipado ou
por voto escrito transmitido por fax, correio eletrônico (e-mail) ou por qualquer outro meio de
comunicação antes do término da reunião em questão. A respectiva ata deverá ser posteriormente
assinada por todos os membros que participaram da reunião.
§3º - O quórum de instalação da reunião do Conselho de Administração será a maioria dos
membros em exercício.
§ 24º - As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo seu Presidente em
exercício, que designará o Secretário da reunião, e suas deliberações serão tomadas por maioria
de votos dos presentes, tendo.
§5º - Nas deliberações do Conselho de Administração, cada Conselheiro, inclusive o Presidente
do Conselho de Administração, terá direito a um voto de qualidade, em caso de empate.
§ 36º - Das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas atas em livro próprio.
Artigo 18.17 - Além das atribuições previstas em outros dispositivos deste estatutoEstatuto
Social ou da lei, compete ao Conselho de Administração:
(a)

I. -

II.

-

Fixarfixar a orientação geral dos negócios da Sociedade;Companhia;
Fixar, dentro do limite previsto no artigo 9º, o número de Diretores da Sociedade;

III.
- Eleger, fixar atribuições complementares e supletivas, assim como destituir a
qualquer tempo os membros da Diretoria;
IV.

- Fiscalizar a gestão dos membros da Diretoria;

V.

- Deliberar sobre a convocação das Assembleias Gerais;

VI.

Aprovar os projetos industriais, fixando o limite anual de investimento;

VII.
(a)

Deliberar previamente sobre a prática dos seguintes atos:
alienação ou oneração de bens imóveis da Sociedade;

(b)
prestação de avais, fianças ou quaisquer outras garantias, fidejussórias ou reais, a favor
de sociedades controladas, ou a favor de terceiros quando de interesse da Sociedade, com
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exceção às fianças prestadas pela Sociedade nos contratos de locação residencial celebrados
por seus funcionários;fiscalizar a gestão dos membros da Diretoria;
(c)
preenchimento dos cargos de alto nível e fixação de sua remuneração.eleição e destituição
dos Diretores da Companhia, fixação das suas atribuições e fiscalização da respectiva gestão,
bem como manifestação prévia sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração de
suas controladas;
(d)
definição das políticas e das questões estratégicas relevantes para o sucesso do
empreendimento explorado pela Companhia e por suas controladas, incluindo, mas não se
limitando, à aprovação de projetos industriais e fixação de planos anuais de investimento;
(e)
apresentação, à Assembleia Geral, de propostas envolvendo a realização de operações que
importem alteração do capital social da Companhia, fusão incorporação, incorporação de ações,
cisão ou quaisquer outras formas de reorganização societária envolvendo a Companhia e suas
controladas;
(f)
definição do voto com relação às matérias de sua competência listadas neste Artigo a
serem deliberadas nas Assembleias Gerais e em Reuniões do Conselho de Administração das
empresas nas quais a Companhia detenha participação;
(g)
VIII. Escolher e destituirdesignação e destituição dos auditores independentes da
Companhia e de suas controladas;
(h)
IX. Criar ou extinguir criação ou extinção de comitês consultivos e /ou de
assessoramento do Conselho de Administração, fixando-lhes atribuição e eventual remuneração;
(i)
eleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia e das suas
controladas;
(j)
aprovação de investimentos e desinvestimentos diretos ou indiretos em participações
societárias, bem como sobre a constituição de controladas, inclusive subsidiária integral, nos
casos em que representem valor superior a 10% (dez por cento) do patrimônio líquido, conforme
as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social imediatamente
anterior;
(k)
X. - Autorizar a autorização para aquisição de ações de emissão da Sociedade
Companhia para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria e, bem como posterior
alienação e aprovação de aumento do capital no limite do capital autorizado;
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(l)
manifestação sobre o relatório da administração e sobre as contas da Diretoria, em
conjunto com o parecer dos auditores independentes;
(m) deliberação prévia sobre a alienação ou oneração de bens imóveis da Companhia, nos
casos que representem valor superior a 10% (dez por cento) do patrimônio líquido, conforme as
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social imediatamente anterior;
(n)
deliberação prévia sobre a constituição de ônus, gravames, prestação de avais, fianças ou
quaisquer outras garantias fidejussórias ou reais a favor de terceiros, inclusive de controladas,
exceto (i) se subsidiária integral; e (ii) as fianças prestadas pela Companhia nos contratos de
locação residencial celebrados por seus funcionários, que observarão o disposto no Artigo 25, §1º
abaixo;
XI.
Declarar as antecipações do dividendo e/ou o pagamento de juros sobre capital
próprio previstos no artigo 32;
(o)
celebração, aditamento, aceleração, pré-pagamento de empréstimos ou financiamentos
(inclusive por meio de emissão de dívida) que resulte em (i) dívida líquida consolidada da
Companhia superior a 3x (três vezes) o EBITDA consolidado da Companhia, e/ou (ii) no caso de
contratação realizada por controlada, dívida líquida consolidada da controlada superior a 3x (três
vezes) o EBITDA consolidado da controlada em questão;
(p)
contratos com partes relacionadas (tal como este termo é definido pelas regras contábeis),
independentemente do valor envolvido;
(q)
emissão de debêntures não conversíveis em ações, notas promissórias e outros títulos de
dívida não conversíveis em ações;
(r)
celebração, rescisão ou aditamento de contratos de qualquer natureza, inclusive com
clientes e fornecedores, cujo valor, por operação ou série de operações, seja superior a 10% (dez
por cento) do patrimônio líquido, conforme as demonstrações financeiras da Companhia
referentes ao exercício social imediatamente anterior; e
(s)

deliberar sobre a convocação das Assembleias Gerais.

Artigo 18 - A remuneração máxima global dos administradores será fixada pela Assembleia
Geral, ficando a sua distribuição a critério do Conselho de Administração.
XII.
Manifestar-se sobre o relatório da Administração, a ser elaborado pelo Presidente do
Conselho, e sobre as contas da Diretoria com o parecer dos auditores independentes, antes da
divulgação de tais documentos;

24

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 2017
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

Artigo 19 – O Conselho de Administração designará um Comitê de Auditoria, órgão interno de
caráter estatutário e permanente, vinculado diretamente ao Conselho de Administração, a ser
composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros.
XIII.
Deliberar sobre as participações previstas na letra "h" do artigo 4º, bem como
sobre a constituição de subsidiárias, integrais ou não;
§1º – O Conselho de Administração definirá a verba destinada à remuneração dos membros do
Comitê de Auditoria, observados os parâmetros de mercado, bem como o orçamento destinado a
cobrir as despesas para seu funcionamento, incluindo a contratação de especialistas para auxílio
no cumprimento de suas atribuições.
XIV.
- Deliberar sobre a emissão de notas promissórias pela Sociedade para distribuição
pública.
§2º – O Comitê de Auditoria será regido pela legislação aplicável e por seu regimento interno
próprio aprovado pelo Conselho de Administração.
Seção II. - Diretoria
SEÇÃO II – DIRETORIA
Artigo 19.20 - A Diretoria da Companhia será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo,
4 (quatro) membros, acionistas ou não, residentes no País, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1
(um) Diretor de Relações com Investidores e os demais Diretores sem designação específica.
§1º - Os membros da Diretoria serão eleitos pelo prazo de 1 (um) ano, sendo permitida a
reeleição.
§2º - Os membros da Diretoria serão eleitos pelo Conselho de Administração, que poderá
designar até 1/3 (um terço) do total de seus membros para exercer cargos na Diretoria, sendo
permitido a qualquer um deles acumular a função exercida no Conselho de Administração com a
que vier a exercer na Diretoria, observado o disposto no parágrafo 3° deste Artigo.
§3º - Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou principal
executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.
Artigo 21 - Nos casos de ausência ou impedimentos temporários, os membros da Diretoria
poderão ser substituídos por qualquer de seus pares, a critério do Presidente do Conselho de
Administração.Parágrafo único - Em caso de vaga de qualquer cargo na Diretoria, caberá ao
Conselho de Administração, se entender conveniente, prover o cargo.
Artigo 20. - A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo uma vez por mês, em dia e hora
estabelecidos por ela própria, no início do respectivo mandato e, extraordinariamente, por
25

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 2017
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

convocação de qualquer dos membros desse órgão endereçada a todos os seus pares.22 Compete ao:
§ 1º - Das reuniões, a serem presididas pelo Diretor Presidente, lavrar-se-ão atas no livro
próprio.
§ 2º - Para deliberar validamente, é indispensável a presença da maioria dos membros
investidos, e o quorum de deliberação será de maioria simples, cabendo ao que presidir a
reunião o voto de qualidade.
Artigo 21. - A Diretoria, dentro dos limites fixados pela lei e por este Estatuto Social, fica
investida de poderes de gestão que possibilitem o funcionamento normal da Sociedade
podendo para tanto praticar todos os atos jurídicos necessários à criação, modificação ou
extinção de obrigações em nome da Sociedade.
Parágrafo único - Compete à Diretoria, deliberar sobre a prestação de fiança pela Sociedade
nos contratos de locação residencial celebrados por seus funcionários.
(a)
Diretor Presidente: dentre outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas pelo
Conselho de Administração: (i) a responsabilidade pela fiel execução das políticas e diretrizes
estabelecidas pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração; (ii) a presidência das
Reuniões de Diretoria; e (iii) a determinação de funções específicas de cada um dos Diretores,
observando os limites que lhe forem determinados pelo Conselho de Administração da
Companhia;
(b)
Diretor de Relações com Investidores: dentre outras atribuições que lhe venham a ser
estabelecidas pelo Conselho de Administração, gestão da área de relações com investidores,
conforme legislação aplicável; e
(c)
Diretor sem designação específica: dentre outras atribuições que lhe venham a ser
estabelecidas pelo Conselho de Administração, a execução das diretrizes estabelecidas pelo
Conselho de Administração em suas respectivas áreas de atuação.
§1º - O Conselho de Administração poderá estabelecer atribuições e competências adicionais às
descritas acima, bem como atribuições e competências aos Diretores sem designação específica,
de acordo com os interesses da Companhia.
§2º - A Diretoria é responsável pela administração dos negócios da Companhia, exercendo seus
poderes de acordo com a lei, este Estatuto Social, as deliberações da Assembleia Geral e do
Conselho de Administração.
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Artigo 22. - A representação da Sociedade será sempre exercida com observância das
seguintes normas:23 - Quaisquer atos e documentos que importem em responsabilidade ou
obrigação para a Companhia serão obrigatoriamente assinados:
(a)
na celebração de contratos; na alienação, aquisição ou oneração de bens ou direitos
componentes do ativo imobilizado ou integrantes da conta de investimentos; na emissão de
cheques e de quaisquer outros títulos de crédito; no aceite de quaisquer títulos de crédito; na
concessão de quaisquer outras garantias pela Sociedade; na emissão de qualquer documento
que consubstancie o desembolso ou o comprometimento de quaisquer fundos da Sociedade,
serão necessárias as assinaturas conjuntas de quaisquer dois membros da Diretoria ou de
qualquer um deles com um procurador ou, ainda, das assinaturas conjuntas de dois
procuradores;por quaisquer 2 (dois) Diretores;
(b)
em quaisquer processos administrativos ou judiciais, bem como para a prática de
quaisquer atos perante repartições públicas; para o endosso de cheques destinados
exclusivamente a depósito em conta-corrente bancária da Sociedade; para a emissão e o
endosso de duplicatas para cobrança, desconto ou caução, bastará a assinatura isolada de
qualquer membro da Diretoria ou de um procurador com poderes expressos e bastantes.por
qualquer 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador, desde que mediante procuração
outorgada com poderes específicos, nomeado por quaisquer 2 (dois) Diretores em conjunto; ou
(c)
por 2 (dois) procuradores, desde que mediante procuração outorgada com poderes
específicos, nomeado por quaisquer 2 (dois) Diretores em conjunto.
§1º - A Companhia poderá ser representada por apenas 1 (um) Diretor ou 1 (um) procurador nos
casos da prática de atos de simples rotina administrativa, inclusive os praticados perante
repartições públicas, sociedades de economia mista, Secretaria da Receita Federal do Brasil,
Secretarias das Fazendas Estaduais, Secretarias das Fazendas Municipais, Juntas Comerciais,
Justiça do Trabalho, INSS, FGTS e seus bancos arrecadadores e outros de idêntica natureza.
§2º - O Conselho de Administração poderá autorizar a prática de outros atos não previstos no
parágrafo 1º acima por apenas 1 (um) Diretor ou 1 (um) procurador, agindo isoladamente, ou
ainda, por meio da aprovação de critérios de delimitação de competência, que permitam, em
determinados casos, a representação da Companhia por apenas 1 (um) Diretor ou 1 (um)
procurador.
§3º - A Companhia será representada isoladamente por qualquer dos membros da Diretoria, sem
as formalidades previstas neste Artigo, nos casos de recebimento de citações ou notificações
judiciais e extrajudiciais e na prestação de depoimento pessoal.
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§ 1ºArtigo 24 - A constituição de procuradores será sempre formalizada através de mandato
expresso e escrito contendo as assinaturas conjuntas de quaisquer 2 (dois) membros da Diretoria,
e os instrumentos de procuração deverão ter os seus poderes devidamente especificados e seus
prazos de validade determinados, exceto quanto aos mandatos judiciais, os quais poderão ser por
prazo indeterminado.
Artigo 25 - A Diretoria, dentro dos limites fixados pela lei e por este Estatuto Social, fica
investida de poderes de gestão que possibilitem o funcionamento normal da Companhia,
podendo, para tanto, praticar todos os atos jurídicos necessários à criação, modificação ou
extinção de obrigações em nome da Companhia.
§1º - Compete à Diretoria deliberar sobre a prestação de fiança pela Companhia nos contratos de
locação residencial celebrados por seus funcionários.

§ 2º - O depoimento, em juízo ou fora dele, em nome da Sociedade, poderá ser prestado por
qualquer um dos membros da Diretoria, ou ainda por um procurador especialmente
designado.2º - 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 objeto social, sem prejuízo da responsabilidade civil ou
criminal, se for o caso, a que estará sujeito o infrator deste dispositivo.
Artigo 23. - Compete aos membros da Diretoria encarregar-se das atribuições que lhes forem
individualmente conferidas por este Estatuto Social e supletivamente pelo Conselho de
Administração.26 - A Diretoria se reúne validamente com a presença de 2 (dois) Diretores, sendo
um deles sempre o Diretor Presidente, e delibera pelo voto da maioria dos presentes, sendo
atribuído ao Diretor Presidente o voto de qualidade no caso de empate da votação.
§1º - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente ou pela maioria de
seus membros. As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por conferência telefônica, vídeo
conferência ou por qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação e a
comunicação simultânea entre os Diretores e todas as demais pessoas presentes à reunião.
§2º - As convocações para as reuniões serão feitas mediante comunicado escrito entregue com
antecedência mínima de 1 (um) dia útil, das quais deverá constar a ordem do dia, data, hora e o
local da reunião.
§3º - Das reuniões da Diretoria serão lavradas atas em livro próprio e assinadas pelos Diretores
presentes.
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CAPÍTULO IVV - CONSELHO FISCAL
Artigo 24.27 - O Conselho Fiscal, com as atribuições previstas em lei, terá caráter não
permanente e será composto por um número, no mínimo de, 3 (três) membros efetivos e 3 (três)
membros suplentes e um número, no máximo, de 5 (cinco) membros efetivos e 5 (cinco)
membros suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária, com mandato que
deverá vigorar até a data da Assembleia Geral Ordinária realizada no exercício seguinte ao que
ocorreu a eleição.
§ 1º - Os membros do Conselho Fiscal que estiverem no exercício efetivo de suas funções, farão
jus a honorários mensais fixados pela Assembleia Geral que os eleger, observado o mínimo
legal.§
§2º - Caberá à Assembleia Geral Ordinária estabelecer o número de membros do Conselho
Fiscal, dentro dos limites previstos no "caput" deste artigo.
CAPÍTULO V - ASSEMBLEIA GERALArtigo 25. - As Assembleias Gerais, mediante
convocação do Presidente do Conselho de Administração e com observância do disposto na
lei e no artigo 18, inciso V, deste estatuto, realizar-se-ão, na sede da Sociedade, em dia e
hora constantes do respectivo edital, para deliberar sobre as matérias consignadas na ordem do
dia..
Parágrafo único - Ao Presidente do Conselho de Administração caberá a presidência da
Assembleia Geral e a escolha do Secretário, dentre os acionistas presentes.
Artigo 26. - A Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se anualmente, dentro dos 4 (quatro)
primeiros meses seguintes ao término do exercício social, tem por finalidade o cumprimento
das exigências societárias em vigor.
Artigo 27. - A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á sempre que os interesses sociais
exigirem a manifestação dos acionistas.
§3º - A posse dos membros do Conselho Fiscal estará condicionada à assinatura do respectivo
termo de posse.
CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E
LUCROS
Artigo 28.28 - O exercício social inicia-se em 1º de janeiro e encerra-se em 31 de dezembro de
cada ano, diadata base em querelação à qual serão levantadas as demonstrações financeiras
correspondentes ao exercício social e apurado o respectivo resultado, com observância das
disposições legais.
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§ 1º - A SociedadeCompanhia, mediante deliberação do Conselho de Administração, poderá
levantar balanços extraordinários em 30 de junho e 30 de setembro de cada ano, com base nos
quais é facultado ao Conselho de Administração declarar parcelas de antecipação do dividendo
anual e/ou o pagamento de juros sobre capital próprio, conforme previsto no artigo 32.Artigo 30,
bem como fixar as condições de pagamento.
§ 2º - Sem prejuízo do disposto no § 1º deste artigoArtigo, a SociedadeCompanhia poderá
levantar outros balanços extraordinários a qualquer tempo e, por deliberação do Conselho de
Administração, efetuar a distribuição de dividendos e/ou de juros sobre capital próprio com base
nos resultados neles apurados, observando-se o disposto no § 1º do artigo 204 da Lei nº
6.404/76.76, ficando a cargo do Conselho de Administração definir as condições de pagamento.
§ 3º - O dividendo intermediário e os juros sobre capital próprio eventualmente pagos aos
acionistas serão imputados, líquidos do imposto de renda na fonte, ao valor do dividendo anual
obrigatório estabelecido no § 1º do Artigo 30 deste Estatuto Social.
Artigo 29.29 - Do resultado do exercício, serão deduzidos os prejuízos acumulados, quando
existentes, e a provisão para imposto de renda.
§ 1º - A seguir, deduzir-se-á1º - O Conselho de Administração poderá propor à Assembleia Geral
a participação dos administradores no lucro do exercício, a qual não poderá ultrapassar a sua
remuneração anual nem a 0,1 (um décimo) dos lucros remanescentes após as deduções previstas
no "caput" deste artigoArtigo, prevalecendo o limite que for menor.
§ 2º - Respeitados os limites referidos neste artigoArtigo, a participação global dos
administradores será estabelecidano lucro do exercício e sua distribuição serão estabelecidas pelo
Conselho de Administração, e a sua distribuição ficará a critério do Presidente do Conselho e
dos conselheiros mencionados no artigo 12..
Artigo 30.30 - O Conselho de Administração proporá à Assembleia Geral Ordinária o destino a
ser dado ao lucro líquido do exercício, destinando-se, obrigatoriamente, 5% (cinco por cento)
para integrar a reserva legal, até atingir o limite máximo previsto na lei, destinando-se também a
parcela necessária para a constituição da reserva para contingências, quando as circunstâncias
assim o recomendarem.
§ 1º - Do lucro remanescente, após deduções legais, 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo,
serão destinados ao pagamento do dividendo anualmínimo obrigatório dos acionistas, podendo
ser pagos na forma de juros sobre capital próprio nos termos da legislação aplicável.
§ 2º - O saldo que se verificar terá o destino que lhes derem os senhores acionistas
reunidos em Assembleia Geral conforme propostas do Conselho de Administração da
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sociedade e nos estritos termos da legislação aplicável.2º - Por proposta do Conselho de
Administração, a Assembleia Geral poderá deliberar a destinação de recursos para a Reserva
Especial, que terá por finalidade garantir: (i) meios financeiros para a operação da Companhia;
(ii) recursos para pagamento de dividendos, inclusive na forma de juros sobre o capital próprio ou
suas antecipações; e (iii) o exercício do direito preferencial de subscrição em aumentos de capital
nas empresas participadas; sendo tal Reserva Especial formada por até a totalidade da parcela
remanescente do lucro líquido do exercício ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76
que remanescer após as deduções legais e pagamento do dividendo mínimo obrigatório previsto
no §1º deste Artigo, não podendo exceder 95% (noventa e cinco por cento) do capital social.
§3º - O saldo das reservas de lucros, somado ao da reserva legal, exceto as para contingências, de
incentivos fiscais e de lucros a realizar, não poderá ultrapassar o capital social. Atingindo esse
limite, com base em proposta a ser feita pelo Conselho de Administração, a Assembleia Geral
deliberará sobre aplicação do excesso na capitalização ou na distribuição de dividendos aos
acionistas.
Artigo 31.31 - O dividendo não será obrigatório no exercício social em que o Conselho de
Administração o julgar incompatível com a situação financeira da SociedadeCompanhia,
observado o que dispõe o § 4º do art.artigo 202 da Lei nº 6.404/76.
Parágrafo único - No caso previsto neste artigoArtigo, os administradores não terão direito à
percepção de suaa participação estatutária nos lucros.
Artigo 32.32 - O dividendo de cada exercício poderá ser desdobradopago antecipadamente em
quatro ou mais parcelas trimestrais ou em intervalos menores, as três primeiras constituindo
antecipações do dividendo do exercício, a serem pagas por conta do resultado do exercício, de
lucros acumulados ou de reservas de lucros, observado o disposto nos § § 1º e 2º do art. 204 da
Lei nº 6.404/76 ou pagos aos acionistas na forma de juros sobre capital próprio nos termos da
legislação aplicável. Estas
§ 1º - As antecipações de dividendos e/ou pagamento de juros sobre capital próprio serão
declaradas pelo Conselho de Administração nos meses de julho e outubro do próprio
exercício a que se referirem e no mês de janeiro do exercício subseqüente; a quarta
parcela de dividendos e/ou pagamento de juros sobre capital próprio será declarada na
Assembleia Geral Ordinária, e serão lastreadas nos últimos balanços trimestrais e de
encerramento do exercício, conforme o caso.
§ 1º - Para declarar as três parcelas de antecipação do dividendo e/ou de juros sobre capital
próprio, o Conselho de Administração lastrear-se-á nos balanços de 30 de junho, 30 de
setembro e 31 de dezembro, respectivamente. A quarta parcela de dividendos e/ou de juros
sobre capital próprio terá o seu montante dimensionado adequadamente a fim de que a soma das
quatro parcelas perfaça o dividendo que a Assembleia Geral decidir fixar para o exercício,
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segundo proposta do Conselho de Administração, observado o dividendo obrigatório estipulado
no § 1º do artigo 30.
§ 2º - O dividendo e/ou os juros sobre capital próprio serão pagos no prazo máximo de 60
(sessenta) dias a contar da data da reunião do Conselho de Administração ou da Assembleia
Geral que o declarar.
§ 3º - A Assembleia Geral poderá estender o prazo previsto no § 2º deste artigoArtigo, mas o
pagamento do dividendo e/ou juros sobre capital próprio deverá ser sempre efetuado dentro do
exercício em que for declarado.
§ 4º - O dividendo intermediário e os juros sobre capital próprio eventualmente pagos aos
acionistas serão imputados, líquidos do imposto de renda na fonte, ao valor do dividendo
anual obrigatório estabelecido no § 1º do artigo 30 este Estatuto Social.
CAPÍTULO VII -– DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO
Artigo 33.33 - Dissolvendo-se a SociedadeCompanhia nos casos previstos em lei, ou conforme
determinado pela Assembleia Geral, será mantido o Conselho de Administração, que nomeará o
liquidante, e fixar-lhe-á a remuneração, podendo destituí-lo a qualquer tempo.
CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIADISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 34 - O capital social poderá ser aumentado, mediante deliberação do Conselho de
Administração, até o limite de 483.217.101 (quatrocentos e oitenta e três milhões, duzentos e
dezessete mil, cento e uma) ações preferenciais, em uma ou mais parcelas,
independentemente de reforma estatutária.Os casos omissos ou duvidosos deste Estatuto Social
serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com as disposições da Lei nº
6.404/76, do Regulamento do Nível 1 e demais disposições legais aplicáveis.
Artigo 35 - As disposições do Regulamento do Nível 1 prevalecerão sobre as disposições
estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas
neste Estatuto Social.
Artigo 36 - Os termos em letra maiúscula utilizados e não expressamente definidos neste
Estatuto Social terão o significado atribuído pelo Regulamento do Nível 1.
Artigo 37 - Os Acordos de Acionistas devidamente registrados na sede da Companhia que,
dentre outras disposições, estabeleçam cláusulas e condições para compra e venda de ações de
emissão da Companhia, preferência para adquiri-las, exercício do direito de voto ou poder de
controle serão respeitados pela Companhia, por seus Administradores e pelos Presidentes das
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Assembleias Gerais e das Reuniões de Conselho de Administração poderá, nos termos do artigo
172 da Lei nº 6.404/76 e do disposto no "caput" deste artigo, emitir ações preferenciais sem
direito a voto, com exclusão do direito de preferência de subscrição para os antigos
acionistas, desde que a colocação seja feita mediante venda em Bolsa de Valores, ou
subscrição pública..

*****************
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ANEXO II
ORIGEM E JUSTIFICATIVA DAS ALTERAÇÕES A ESTATUTO SOCIAL E ANÁLISE
DE SEUS EFEITOS JURÍDICOS E ECONÔMICOS
Em virtude da operação de transferência de controle da Companhia ocorrida em 20 de setembro
de 2017, está sendo proposta uma reformulação geral no estatuto social da Companhia, tendo por
objetivo:





Inserção
Deletado

Modernizar o Estatuto Social.
Refletir as disposições do Acordo de Acionistas celebrado em 20 de setembro de 2017,
especialmente no que se refere às novas regras de governança (competências do Conselho
e da Diretoria, criação de comitês, regras aplicáveis às reuniões e outras formalidades)
Alterar a numeração dos artigos
Reproduzir algumas regras previstas no Regulamento do Nível 1 de Governança
Corporativa da B3
Legenda:
Movido de
Movido para

PROPOSTA DE ESTATUTO – ALTERAÇÕES EM DESTAQUE
(COMPARAÇÃO COM ARTIGOS CORRESPONDENTES NO
ESTATUTO SOCIAL VIGENTE)
CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E OBJETO
Artigo 1º - A ALPARGATAS S.A. (“Companhia”), constituída em 3 de
abril de 1907, é uma sociedade anônimapor ações que se rege pelo
presente estatuto (“Estatuto Social”) e pelas disposições legais que lhe
forem aplicáveis.
Parágrafo Único - Em razão da listagem da Companhia no segmento
especial de listagem denominado Nível 1 de Governança Corporativa da
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (respectivamente “Nível 1” e “B3”),
sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, Administradores e membros do
Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento de
Listagem do Nível 1 de Governança Corporativa da B3 (“Regulamento do
Nível 1”).
Artigo 2º - A SociedadeCompanhia tem sede e foro jurídico na Capital
doCidade de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo abrir e encerrar
filiais e outros estabelecimentos no PaísBrasil, a critério da Diretoria, ou
no exterior, mediante. Mediante deliberação do Conselho de
Administração, a Companhia poderá, ainda, constituir e extinguir

JUSTIFICATIVA
DAS
ALTERAÇÕES PROPOSTAS

Ajustes de redação e adaptações
ao Regulamento do Nível 1

Possibilidade de o Conselho de
Administração deliberar sobre
abertura de subsidiárias no
exterior, mas uma vez que tais
subsidiárias
tenham
sido
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(COMPARAÇÃO COM ARTIGOS CORRESPONDENTES NO
ESTATUTO SOCIAL VIGENTE)
sociedades no exterior, sendo que as respectivas filiais no exterior poderão
ser abertas e encerradas a critério da Diretoria.

JUSTIFICATIVA
DAS
ALTERAÇÕES PROPOSTAS

constituídas, caberá à Diretoria
decidir sobre a abertura de suas
filiais
Artigo 3º - O prazo de duração da SociedadeCompanhia é Ajustes de redação
indeterminado.
Artigo 4º - A SociedadeCompanhia tem por objeto social:
Refletir melhor as atividades
(a)
a industrialização, fabricação, comercialização, importação e desenvolvidas atualmente e
exportação de (i) calçados e artigos da moda, de vestuário e acessórios em estabelecer uma ordem de
geral, inclusive os utilizados como Equipamento de Proteção Individual - prioridade
EPI - tais como: botas e calçados de segurança; fios; tecidos; (ii) artigos
esportivos; (iii) artigos de couro, de tecido e outros artefatos têxteis;
artigos e vestuário; artigos de couro; resina sintética(iv) brindes e
materiais promocionais; (v) fios, tecidos, resinas sintéticas e borracha
natural ou artificial; e ainda artigos esportivos e quaisquer outros
insumos e componentes de todos essesdesses produtos;
(b)
a exploração de marcas, patentes e quaisquer outros direitos da
propriedade industrial ou intelectual;
(c)
a representação comercial de empresas nacionais ou estrangeiras
no Brasil ou no exterior;
(d)
(b) a industrialização e comercialização de materiais de
embalagem e de peças e acessórios para máquinas;a industrialização de
outros produtos e exploração de atividades correlatas que, direta ou
indiretamente, estejam relacionadas com o objeto social da Companhia;
(e)
(c) a importação e exportação de máquinas, componentes,
acessórios, equipamentos e matérias-primas;, bem como a industrialização
e a comercialização de máquinas, peças e acessórios para máquinas;
(d)
a representação comercial de empresas nacionais ou
estrangeiras, dentro ou fora do País
(f)
a industrialização e comercialização de materiais de embalagem;
(g)
(e) o cultivo, preparação e comercialização de quaisquer espécies
de fibras;
(h)
(f) a exploração de indústrias ou de atividades que, direta ou
indiretamente, estejam relacionadas com o seu objeto;desenvolvimento de
atividades de franquia como franqueadora ou franqueada; e
(g) a exploração de marcas, patentes e quaisquer outros direitos da
propriedade industrial ou intelectual;
(i)
(h) a participação em outras empresassociedades, no País ouBrasil
e no exterior, qualquer que seja sua forma e objeto, na qualidade de sócia,
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quotista ou acionista.
CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES
Artigo 5º - O capital integralizadosocial da Companhia é de R$
648.497.230,97 (seiscentos e quarenta e oito milhões, quatrocentos e
noventa e sete mil, duzentos e trinta reais e noventa e sete centavos),
totalmente subscrito e integralizado, representado por 470.449.777
(quatrocentos e setenta milhões, quatrocentosquatrocentas e quarenta e
nove mil, setecentas e setenta e sete) ações nominativas, escriturais, e sem
valor nominal, sendo (i) 241.608.551 (duzentos e quarenta e um milhões,
seiscentosseiscentas e oito mil, quinhentas e cinqüentacinquenta e uma)
ações ordinárias; e (ii) 228.841.226 (duzentos e vinte e oito milhões,
oitocentosoitocentas e quarenta e umuma mil, duzentas e vinte e seis)
ações preferenciais.
§ 1º - Competirá ao Conselho de Administração fixar o preço de emissão
de ações oriundas de aumentos de capital, e parte desse preço poderá ser
destinada à formação de reserva de capital, observadas as prescrições
legais.
§2º - A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social em até
mais 30.000.000 (trinta milhões) de ações ordinárias e/ou até 60.000.000
(sessenta milhões) de ações preferenciais nominativas, escriturais e sem
valor nominal, independentemente de reforma estatutária, mediante
deliberação do Conselho de Administração, que fixará as condições da
emissão, sendo certo que em tal emissão não será necessário guardar a
proporção entre ações ordinárias e ações preferenciais.
§3º - Na emissão, dentro do limite do capital autorizado, de novas ações,
debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, cuja colocação
seja feita mediante venda em bolsa de valores, subscrição pública ou
permuta por ações, em oferta pública de aquisição de controle, o Conselho
de Administração poderá excluir o direito de preferência para os antigos
acionistas na subscrição, ou reduzir o prazo para seu exercício.
§4º - O Conselho de Administração poderá criar plano de incentivo de
longo prazo envolvendo ações ou opções de compra de ações, conforme
aprovado pela Assembleia Geral, a administradores e/ou empregados da
Companhia ou de sociedades sob seu controle. Não haverá direito de
preferência para os acionistas seja na outorga ou no exercício de eventual
opção de compra de ações
§5º - Os subscritores que não integralizarem, dentro do prazo
estabelecido, o valor dos títulos subscritos, ficarão de pleno direito

JUSTIFICATIVA
DAS
ALTERAÇÕES PROPOSTAS

Ajustes de redação

Criação de capital autorizado.
Conferir maior flexibilidade ao
Conselho de Administração

Autorização para que Conselho
de Administração outorgue
opções de compra de ações para
administradores e empregados

Ajustes de redação e refletir
texto da Lei nº 6.404/76
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constituídos em mora, devendo pagar à SociedadeCompanhia os juros
legais e correção monetária, além da multa de 5% (cinco por cento)
sobre a importância da prestação.
§6º 3º - Emissões de ações preferenciais da classe existente poderão ser
feitas - O capital social poderá ser representado por até 2/3 (dois terços) de
ações preferenciais.
§7º - A Companhia poderá, a qualquer tempo e a critério de sua
Assembleia Geral, criar novas classes de ações preferenciais ou de
aumentar a quantidade das ações preferenciais de classes existentes, sem
guardar proporção com as ações ordináriasdemais, desde que o total
dasmontante de ações preferenciais não ultrapasse o limite de, sem direito
a voto, não exceda a 2/3 (dois terços) do total das ações emitidascapital
social.
Artigo 6º - As ações preferenciais terão direito ao recebimento de Ajustes de redação
dividendo, por ação preferencial, 10% (dez por cento) maior do que o
dividendo atribuído a cada ação ordinária da Sociedade, e terão
prioridade no reembolso de capital no caso de liquidação da Sociedade,
sem prêmio, até o valor da parcela de capital representado por essas
ações.Artigo 7º - Todas as ações da SociedadeCompanhia são escriturais,
sem emissão de certificado, permanecendo em conta de depósito, em
nome de seus titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”) e designada pelo Conselho de
Administração.
Artigo 7º 8º - A cada - As ações representativas do capital social são
indivisíveis em relação à Companhia. Cada ação ordinária corresponde
umconfere ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas deliberações da
Assembleia Geral;, sendo que as ações preferenciais não têmterão direito
a voto.
Artigo 8º - As ações preferenciais terão direito às seguintes vantagens: (i)
recebimento de dividendo, por ação preferencial, que seja 10% (dez por
cento) maior do que o dividendo atribuído a cada ação ordinária; e (ii)
prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, até o valor da parcela de
capital representado por essas ações, em caso de liquidação da
Companhia.
CAPÍTULO V -III – ASSEMBLEIA GERAL
Artigo 9º - A Sociedade será administrada por um Conselho de Maior

detalhamento

aos
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Administração composto por no mínimo 5 (cinco) e no máximo 6
(seis) membros efetivos e igual número de suplentes, todos acionistas,
residentes no País, e por uma Diretoria composta de 3 (três) aAssembleia
Geral reunir-se-á ordinariamente, a cada ano, nos quatro primeiros meses
seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, quando os
interesses sociais exigirem, mediante convocação na forma da lei e do
Estatuto Social. A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo
Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência ou
impedimento, por outro Conselheiro, Diretor ou acionista eleito pelos
acionistas presentes, cabendo ao presidente da Assembleia Geral escolher
o secretário da mesa.
6 (seis) membros, acionistas ou não, também residentes no País, sendo
um Diretor Presidente, um Diretor de Administração e Finanças e de
Relações com Investidores, um Diretor de Recursos Humanos e os demais
Diretores de Negócios.
§1º - A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de
Administração, ou pelo Presidente do Conselho de Administração, nos
termos da lei, em primeira convocação, com no mínimo 15 (quinze) dias
de antecedência, contado o prazo da primeira publicação do anúncio. Não
se realizando a Assembleia Geral, será publicado novo anúncio de
segunda convocação, com antecedência mínima de 8 (oito) dias. Será
dispensada a convocação se verificada a presença da totalidade dos
acionistas na Assembleia Geral.
§2º - Para tomar parte e votar na Assembleia Geral, o acionista deve
provar, mediante documentação original ou cópia enviada por e-mail à
Companhia, a sua qualidade como acionista, apresentando,
preferencialmente em até 2 (dois) dias úteis de antecedência da data da
respectiva Assembleia Geral, (i) documento de identidade e (ii)
comprovante expedido pela instituição depositária referente às suas ações.
Os procuradores de acionistas deverão exibir as respectivas procurações
até o mesmo momento e pelos mesmos meios mencionados acima.

JUSTIFICATIVA
DAS
ALTERAÇÕES PROPOSTAS
procedimentos de convocação,
instalação e deliberação da
Assembleia Geral

Artigo 10 - As Assembleias Gerais realizar-se-ão em dia e hora
constantes do respectivo edital, para deliberar sobre as matérias
consignadas na ordem do dia.
Artigo 11 - Compete à Assembleia Geral, além das atribuições previstas
em lei e neste Estatuto Social:
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(a)
tomar as contas dos administradores relativas ao último exercício
social;
(b)
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
§ 1º - Os membros do Conselho de Administração serão eleitos pela
Assembleia Geral.
(c)
deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a
distribuição de dividendos;
§ 2º - Oseleger e destituir os membros da Diretoria serão eleitos pelodo
Conselho de Administração que poderá designar até 1/3 (um terço), do
total de seus membros para exercer cargos na Diretoria, sendo
permitido a qualquer um deles acumular a função exercida no Conselho
com a que vier a exercer na Diretoria, observado o disposto no parágrafo
4°, deste artigo.Administração e do Conselho Fiscal;
§ 3º - São atribuições
(d)
fixar a remuneração global dos membros do Conselho de
Administração e da Diretoria:, bem como dos membros do Conselho
Fiscal;
I.
- Ao Diretor Presidente caberá: a) a responsabilidade pela fiel
execução das políticas e diretrizes estabelecidas pela Assembleia Geral e
pelo Conselho de Administração; b) a presidência das Reuniões de
Diretoria;
(e)
eleger o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá funcionar no
período de liquidação;
II.
- Ao Diretor de Administração e Finanças e Relações com
Investidores caberá: a) a gestão das áreas de planejamento econômico
financeiro, controle, sistemas e finanças; b) gestão da área de relações
com investidores; e c) outras atividades administrativas
(f)
reformar este Estatuto Social;
III.
- Ao Diretor de Recursos Humanos caberá a gestão da área de
recursos humanos através da execução das diretrizes estabelecidas pelo
Conselho de Administração;
(g)
deliberar sobre fusão, incorporação, incorporação de ações, cisão,
total ou parcial, e transformação;
IV.
Aos Diretores de Negócios caberá a execução das diretrizes
estabelecidas pelo Conselho de Administração em suas respectivas áreas
de atuação.
(h)
deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta
perante a CVM ou alteração do nível de governança;
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§ 4º - Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de
Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser
acumulados pela mesma pessoa.
(i)
atribuir bonificações em ações de emissão da Companhia, bem
como deliberar sobre eventuais resgates, amortizações, grupamentos e
desdobramentos de ações de emissão da Companhia;
(j)
deliberar sobre dissolução e liquidação da Companhia, bem como
a eleição e destituição de liquidantes da Companhia e a aprovação de suas
contas;
(k)
deliberar sobre o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial
ou pedido de autofalência pela Companhia; e
(l)
escolher a instituição ou a empresa especializada responsável pela
avaliação da Companhia nas hipóteses previstas na Lei nº 6.404/76 e neste
Estatuto Social.
Artigo 12 - Exceto nos casos previstos em lei e observado o disposto
neste Estatuto Social, as deliberações e aprovações serão tomadas por
acionistas representando a maioria do capital social votante da Companhia
presentes à Assembleia Geral.
CAPÍTULO IIIIV – ADMINISTRAÇÃO
Artigo 13 - A Companhia será administrada por um Conselho de
Administração e por uma Diretoria.10 – Com a admissão da Companhia
no segmento especial de listagem denominado Nível 1 de Governança
Corporativa da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias
e Futuros (“BM&FBOVESPA”), sujeitam-se a Companhia, seus
acionistas, Administradores e membros do Conselho Fiscal, quando
instalado, às disposições do Regulamento de Listagem do Nível 1 de
Governança Corporativa da BM&FBOVESPA (“Regulamento do Nível
1”).
§ 1º - A posse dos administradores estará condicionada à assinatura do
termo de posse respectivo lavrado em livro próprio dentro dos 30 (trinta)
dias seguintes à eleição e à prévia subscrição do Termo de Anuência dos
Administradores exigido pelo Regulamento do Nível 1, bem como ao
atendimento dos requisitos legais aplicáveis. 1º- A Companhia, seus
Administradores e acionistas deverão observar o disposto no
Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação
de Valores Mobiliários, incluindo as regras referentes à retirada e
exclusão de negociação de valores mobiliários admitidos à negociação

Reformulação geral nas regras
de governança e administração,
com o objetivo de refletir as
regras do Acordo de Acionistas
celebrado em 20 de setembro de
2017, incluindo criação de
comitês
estatutários
e
autorização para criação de
comitês
não
estatutários,
alteração do prazo de mandato
dos conselheiros, alteração do
número
de
membros
do
Conselho de Administração,
alocação de competência para os
Diretores,
renumeração
de
artigos e outras sugestões para
melhorar a governança
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nos Mercados Organizados administrados pela BM&FBOVESPA.
§2º - Caso o termo de posse não seja assinado nos 30 (trinta) dias
seguintes à nomeação, esta tornar-se-á sem efeito, salvo justificação aceita
pelo órgão da administração para o qual tiver sido eleito o administrador.
Artigo 11 - Os membros do Conselho de Administração serão eleitos
pelo prazo de 2 (dois) anos e os da Diretoria serão eleitos pelo prazo de
1 (um) ano, em ambos os casos permitida a reeleição.
§ 13º - O prazo de gestão do Conselho de Administração ou da Diretoria
estende-se até a investidura dos novos administradores eleitos.
§ 24º - O substituto eleito para preencher cargo vago completará o prazo
de gestão do substituído.
SEÇÃO I – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Artigo 14 - O Conselho de Administração será composto por até 6 (seis)
membros efetivos e igual número de suplentes, residentes ou não no
Brasil, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral a qualquer
tempo.
12. - A remuneração máxima global dos administradores será fixada
pela Assembleia Geral, ficando a sua distribuição a critério do
Presidente do Conselho de Administração em conjunto com dois
conselheiros indicados anualmente pelo mesmo Conselho.
Artigo 13. - Os administradores serão investidos em seus cargos
mediante assinatura de termos de posse lavrados nos respectivos livros
de atas de reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria,
devendo essa assinatura ser efetivada dentro dos 30 (trinta) dias seguintes
à eleição.
Parágrafo único - Se o termo não for assinado nos 30 (trinta) dias
seguintes à nomeação, esta tornar-se-á sem efeito, salvo justificação
aceita pelo órgão da administração para o qual tiver sido eleito o
administrador.
§1º - Nos casos de ausências ou impedimento de membros efetivos, cada
um será substituído pelo seu respectivo suplente. Em caso de vacância no
cargo de Conselheiro, não havendo suplente, o Conselho de
Administração elegerá tantos conselheiros substitutos quantos forem os
cargos vagos, sendo que os conselheiros eleitos nos termos deste Artigo
terão o seu mandato encerrado na próxima Assembleia Geral que for
realizada.

Maior
detalhamento
aos
procedimentos de convocação,
instalação e deliberação das
Reuniões de Conselho de
Administração e das Reuniões
de Diretoria, tendo por objetivo
melhorar
a
governança
corporativa
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.§2º - Os membros do Conselho de Administração serão eleitos para
mandato de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição
Artigo 14. – Além do termo mencionado no artigo 13, acima, a posse
dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria também
estará condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos
Administradores nos termos do disposto no Regulamento do Nível 1, bem
como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis.
Artigo 15 - O Conselho de Administração elegerá, dentre seus membros,
um Presidente, sendo os demais designados simplesmente
Conselheirospor maioria dos votos dos Conselheiros presentes na primeira
reunião do Conselho de Administração que ocorrer imediatamente após o
término de cada mandato do Conselho de Administração, ou sempre que
ocorrer a renúncia ou vacância do cargo de Presidente.
Parágrafo Único - Na hipótese de ausência ou impedimento temporário
do Presidente, as funções de Presidente serão exercidas por outro membro
do Conselho de Administração indicado por maioria dos votos dos demais
ConselheirosArtigo 16. - Nos casos de sua ausência, o Presidente
indicará, dentre os demais Conselheiros efetivos, aquele que o
substituirá. Seu suplente assumirá, então, como simples conselheiro. Nos
casos de impedimento ou vacância, o Conselho elegerá o novo
Presidente, na forma do Artigo 15..
§ 1º - Nos casos de ausências ou impedimento de outros membros
efetivos cada um será substituído pelo seu respectivo suplente.
§ 2º - Na ocorrência de vagas que reduzam o Conselho de
Administração a número inferior ao da maioria de seus membros
eleitos, será convocada Assembleia Geral para eleger os substitutos, que
completarão o prazo de gestão dos substituídos.
Artigo 17.16 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente,
no mínimo , 6 (seis) vezes ao anopor exercício social, em dia e hora
estabelecidos por ele próprio no início do respectivo mandatono
calendário societário anual, e, extraordinariamente, quando convocado por
seu Presidente ou por 1/3 (um terço) dos seus membros, com antecedência
mínima de 5 (cinco) dias da data da reunião.
§ 1º - O quórum para reunião do Conselho de Administração será,
pelo menos, o da maioria de seus membros eleitos.1º - As convocações
para as reuniões serão feitas por escrito, por meio de carta, correio
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eletrônico (e-mail) ou qualquer forma que permita a comprovação do
recebimento da convocação pelo destinatário, devendo conter a ordem do
dia, o local e o horário em que a reunião será realizada, e serem
acompanhadas de documentação relativa à ordem do dia. Sem prejuízo do
acima disposto, nos casos de urgência as reuniões do Conselho de
Administração poderão ser convocadas, excepcionalmente, com
antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis da data da reunião.
§2º - Será dispensada a convocação de que trata este Artigo se estiverem
presentes à reunião todos os membros em exercício do Conselho de
Administração. Os membros do Conselho de Administração poderão
participar e votar nas reuniões do Conselho, ainda que não estejam
fisicamente presentes nessas reuniões, desde que (i) a todos seja
possibilitado participar das discussões por conferência telefônica, vídeo
conferência ou por qualquer outro sistema eletrônico de comunicação; e
(ii) referidos conselheiros manifestem seu voto por voto escrito
antecipado ou por voto escrito transmitido por fax, correio eletrônico (email) ou por qualquer outro meio de comunicação antes do término da
reunião em questão. A respectiva ata deverá ser posteriormente assinada
por todos os membros que participaram da reunião.
§3º - O quórum de instalação da reunião do Conselho de Administração
será a maioria dos membros em exercício.
§ 24º - As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo
seu Presidente em exercício, que designará o Secretário da reunião, e suas
deliberações serão tomadas por maioria de votos dos presentes, tendo.
§5º - Nas deliberações do Conselho de Administração, cada Conselheiro,
inclusive o Presidente do Conselho de Administração, terá direito a um
voto de qualidade, em caso de empate.
§ 36º - Das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas atas
em livro próprio.
Artigo 18.17 - Além das atribuições previstas em outros dispositivos
deste estatutoEstatuto Social ou da lei, compete ao Conselho de
Administração:
(a)
I. Fixarfixar a orientação geral dos negócios da
Sociedade;Companhia;
II.
- Fixar, dentro do limite previsto no artigo 9º, o número de
Diretores da Sociedade;
III.
- Eleger, fixar atribuições complementares e supletivas,
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assim como destituir a qualquer tempo os membros da Diretoria;
IV.
- Fiscalizar a gestão dos membros da Diretoria;
V.
- Deliberar sobre a convocação das Assembleias Gerais;
VI.
Aprovar os projetos industriais, fixando o limite anual de
investimento;
VII.
Deliberar previamente sobre a prática dos seguintes atos:
(a)
alienação ou oneração de bens imóveis da Sociedade;
(b)
prestação de avais, fianças ou quaisquer outras garantias,
fidejussórias ou reais, a favor de sociedades controladas, ou a favor de
terceiros quando de interesse da Sociedade, com exceção às fianças
prestadas pela Sociedade nos contratos de locação residencial
celebrados por seus funcionários;fiscalizar a gestão dos membros da
Diretoria;
(c)
preenchimento dos cargos de alto nível e fixação de sua
remuneração.eleição e destituição dos Diretores da Companhia, fixação
das suas atribuições e fiscalização da respectiva gestão, bem como
manifestação prévia sobre a eleição dos membros do Conselho de
Administração de suas controladas;
(d)
definição das políticas e das questões estratégicas relevantes para o
sucesso do empreendimento explorado pela Companhia e por suas
controladas, incluindo, mas não se limitando, à aprovação de projetos
industriais e fixação de planos anuais de investimento;
(e)
apresentação, à Assembleia Geral, de propostas envolvendo a
realização de operações que importem alteração do capital social da
Companhia, fusão incorporação, incorporação de ações, cisão ou
quaisquer outras formas de reorganização societária envolvendo a
Companhia e suas controladas;
(f)
definição do voto com relação às matérias de sua competência
listadas neste Artigo a serem deliberadas nas Assembleias Gerais e em
Reuniões do Conselho de Administração das empresas nas quais a
Companhia detenha participação;
(g)
VIII. Escolher e destituirdesignação e destituição dos auditores
independentes da Companhia e de suas controladas;
(h)
IX. Criar
ou
extinguir criação ou extinção de comitês
consultivos e /ou de assessoramento do Conselho de Administração,
fixando-lhes atribuição e eventual remuneração;
(i)
eleição do Presidente do Conselho de Administração da
Companhia e das suas controladas;
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(j)
aprovação de investimentos e desinvestimentos diretos ou indiretos
em participações societárias, bem como sobre a constituição de
controladas, inclusive subsidiária integral, nos casos em que representem
valor superior a 10% (dez por cento) do patrimônio líquido, conforme as
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social
imediatamente anterior;
(k)
X. - Autorizar a autorização para aquisição de ações de
emissão da Sociedade Companhia para efeito de cancelamento ou
permanência em tesouraria e, bem como posterior alienação e aprovação
de aumento do capital no limite do capital autorizado;
(l)
manifestação sobre o relatório da administração e sobre as contas
da Diretoria, em conjunto com o parecer dos auditores independentes;
(m) deliberação prévia sobre a alienação ou oneração de bens imóveis
da Companhia, nos casos que representem valor superior a 10% (dez por
cento) do patrimônio líquido, conforme as demonstrações financeiras da
Companhia referentes ao exercício social imediatamente anterior;
(n)
deliberação prévia sobre a constituição de ônus, gravames,
prestação de avais, fianças ou quaisquer outras garantias fidejussórias ou
reais a favor de terceiros, inclusive de controladas, exceto (i) se
subsidiária integral; e (ii) as fianças prestadas pela Companhia nos
contratos de locação residencial celebrados por seus funcionários, que
observarão o disposto no Artigo 25, §1º abaixo;
XI.
Declarar as antecipações do dividendo e/ou o pagamento de
juros sobre capital próprio previstos no artigo 32;
(o)
celebração,
aditamento,
aceleração,
pré-pagamento
de
empréstimos ou financiamentos (inclusive por meio de emissão de dívida)
que resulte em (i) dívida líquida consolidada da Companhia superior a 3x
(três vezes) o EBITDA consolidado da Companhia, e/ou (ii) no caso de
contratação realizada por controlada, dívida líquida consolidada da
controlada superior a 3x (três vezes) o EBITDA consolidado da
controlada em questão;
(p)
contratos com partes relacionadas (tal como este termo é definido
pelas regras contábeis), independentemente do valor envolvido;
(q)
emissão de debêntures não conversíveis em ações, notas
promissórias e outros títulos de dívida não conversíveis em ações;
(r)
celebração, rescisão ou aditamento de contratos de qualquer
natureza, inclusive com clientes e fornecedores, cujo valor, por operação
ou série de operações, seja superior a 10% (dez por cento) do patrimônio
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líquido, conforme as demonstrações financeiras da Companhia referentes
ao exercício social imediatamente anterior; e
(s)
deliberar sobre a convocação das Assembleias Gerais.
Artigo 18 - A remuneração máxima global dos administradores será
fixada pela Assembleia Geral, ficando a sua distribuição a critério do
Conselho de Administração.
XII.
Manifestar-se sobre o relatório da Administração, a ser
elaborado pelo Presidente do Conselho, e sobre as contas da Diretoria
com o parecer dos auditores independentes, antes da divulgação de tais
documentos;
Artigo 19 – O Conselho de Administração designará um Comitê de
Auditoria, órgão interno de caráter estatutário e permanente, vinculado
diretamente ao Conselho de Administração, a ser composto por, no
mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros.
XIII.
Deliberar sobre as participações previstas na letra "h" do
artigo 4º, bem como sobre a constituição de subsidiárias, integrais ou
não;
§1º – O Conselho de Administração definirá a verba destinada à
remuneração dos membros do Comitê de Auditoria, observados os
parâmetros de mercado, bem como o orçamento destinado a cobrir as
despesas para seu funcionamento, incluindo a contratação de especialistas
para auxílio no cumprimento de suas atribuições.
XIV.
- Deliberar sobre a emissão de notas promissórias pela
Sociedade para distribuição pública.
§2º – O Comitê de Auditoria será regido pela legislação aplicável e por
seu regimento interno próprio aprovado pelo Conselho de Administração.
SEÇÃO II – DIRETORIA
Artigo 19.20 - A Diretoria da Companhia será composta por, no mínimo,
2 (dois) e, no máximo, 4 (quatro) membros, acionistas ou não, residentes
no País, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor de Relações com
Investidores e os demais Diretores sem designação específica.
§1º - Os membros da Diretoria serão eleitos pelo prazo de 1 (um) ano,
sendo permitida a reeleição.

Maior detalhamento das regras
de representação da Companhia
por
seus
Diretores
e/ou
procuradores, tendo por objetivo
melhorar
a
governança
corporativa
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§2º - Os membros da Diretoria serão eleitos pelo Conselho de
Administração, que poderá designar até 1/3 (um terço) do total de seus
membros para exercer cargos na Diretoria, sendo permitido a qualquer um
deles acumular a função exercida no Conselho de Administração com a
que vier a exercer na Diretoria, observado o disposto no parágrafo 3°
deste Artigo.
§3º - Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor
Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser
acumulados pela mesma pessoa.
Artigo 21 - Nos casos de ausência ou impedimentos temporários, os
membros da Diretoria poderão ser substituídos por qualquer de seus pares,
a critério do Presidente do Conselho de Administração.Parágrafo único Em caso de vaga de qualquer cargo na Diretoria, caberá ao Conselho de
Administração, se entender conveniente, prover o cargo.
Artigo 22 - Compete ao:20. - A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, no
mínimo uma vez por mês, em dia e hora estabelecidos por ela própria,
no início do respectivo mandato e, extraordinariamente, por
convocação de qualquer dos membros desse órgão endereçada a todos os
seus pares.
§ 1º - Das reuniões, a serem presididas pelo Diretor Presidente, lavrar-seão atas no livro próprio.
§ 2º - Para deliberar validamente, é indispensável a presença da maioria
dos membros investidos, e o quorum de deliberação será de maioria
simples, cabendo ao que presidir a reunião o voto de qualidade.
Artigo 21. - A Diretoria, dentro dos limites fixados pela lei e por este
Estatuto Social, fica investida de poderes de gestão que possibilitem o
funcionamento normal da Sociedade podendo para tanto praticar todos
os atos jurídicos necessários à criação, modificação ou extinção de
obrigações em nome da Sociedade.
Parágrafo único - Compete à Diretoria, deliberar sobre a prestação de
fiança pela Sociedade nos contratos de locação residencial celebrados por
seus funcionários.
(a)
Diretor Presidente: dentre outras atribuições que lhe venham a ser
estabelecidas pelo Conselho de Administração: (i) a responsabilidade pela
fiel execução das políticas e diretrizes estabelecidas pela Assembleia
Geral e pelo Conselho de Administração; (ii) a presidência das Reuniões
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de Diretoria; e (iii) a determinação de funções específicas de cada um dos
Diretores, observando os limites que lhe forem determinados pelo
Conselho de Administração da Companhia;
(b)
Diretor de Relações com Investidores: dentre outras atribuições
que lhe venham a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração,
gestão da área de relações com investidores, conforme legislação
aplicável; e
(c)
Diretor sem designação específica: dentre outras atribuições que
lhe venham a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração, a
execução das diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração em
suas respectivas áreas de atuação.
§1º - O Conselho de Administração poderá estabelecer atribuições e
competências adicionais às descritas acima, bem como atribuições e
competências aos Diretores sem designação específica, de acordo com os
interesses da Companhia.
§2º - A Diretoria é responsável pela administração dos negócios da
Companhia, exercendo seus poderes de acordo com a lei, este Estatuto
Social, as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de
Administração.
Artigo 23 - Quaisquer atos e documentos que importem em
responsabilidade ou obrigação para a Companhia serão obrigatoriamente
assinados:22. - A representação da Sociedade será sempre exercida
com observância das seguintes normas:
(a)
na celebração de contratos; na alienação, aquisição ou oneração
de bens ou direitos componentes do ativo imobilizado ou integrantes da
conta de investimentos; na emissão de cheques e de quaisquer outros
títulos de crédito; no aceite de quaisquer títulos de crédito; na concessão
de quaisquer outras garantias pela Sociedade; na emissão de qualquer
documento que consubstancie o desembolso ou o comprometimento
de quaisquer fundos da Sociedade, serão necessárias as assinaturas
conjuntas de quaisquer dois membros da Diretoria ou de qualquer um
deles com um procurador ou, ainda, das assinaturas conjuntas de dois
procuradores;por quaisquer 2 (dois) Diretores;
(b)
em quaisquer processos administrativos ou judiciais, bem como
para a prática de quaisquer atos perante repartições públicas; para o
endosso de cheques destinados exclusivamente a depósito em conta-
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corrente bancária da Sociedade; para a emissão e o endosso de
duplicatas para cobrança, desconto ou caução, bastará a assinatura
isolada de qualquer membro da Diretoria ou de um procurador com
poderes expressos e bastantes.por qualquer 1 (um) Diretor em conjunto
com 1 (um) procurador, desde que mediante procuração outorgada com
poderes específicos, nomeado por quaisquer 2 (dois) Diretores em
conjunto; ou
(c)
por 2 (dois) procuradores, desde que mediante procuração
outorgada com poderes específicos, nomeado por quaisquer 2 (dois)
Diretores em conjunto.
§1º - A Companhia poderá ser representada por apenas 1 (um) Diretor ou
1 (um) procurador nos casos da prática de atos de simples rotina
administrativa, inclusive os praticados perante repartições públicas,
sociedades de economia mista, Secretaria da Receita Federal do Brasil,
Secretarias das Fazendas Estaduais, Secretarias das Fazendas Municipais,
Juntas Comerciais, Justiça do Trabalho, INSS, FGTS e seus bancos
arrecadadores e outros de idêntica natureza.
§2º - O Conselho de Administração poderá autorizar a prática de outros
atos não previstos no parágrafo 1º acima por apenas 1 (um) Diretor ou 1
(um) procurador, agindo isoladamente, ou ainda, por meio da aprovação
de critérios de delimitação de competência, que permitam, em
determinados casos, a representação da Companhia por apenas 1 (um)
Diretor ou 1 (um) procurador.
§3º - A Companhia será representada isoladamente por qualquer dos
membros da Diretoria, sem as formalidades previstas neste Artigo, nos
casos de recebimento de citações ou notificações judiciais e extrajudiciais
e na prestação de depoimento pessoal.
§ 1ºArtigo 24 - A constituição de procuradores será sempre formalizada
através de mandato expresso e escrito contendo as assinaturas conjuntas
de quaisquer 2 (dois) membros da Diretoria, e os instrumentos de
procuração deverão ter os seus poderes devidamente especificados e seus
prazos de validade determinados, exceto quanto aos mandatos judiciais, os
quais poderão ser por prazo indeterminado.
Artigo 25 - A Diretoria, dentro dos limites fixados pela lei e por este
Estatuto Social, fica investida de poderes de gestão que possibilitem o
funcionamento normal da Companhia, podendo, para tanto, praticar todos
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os atos jurídicos necessários à criação, modificação ou extinção de
obrigações em nome da Companhia.
§1º - Compete à Diretoria deliberar sobre a prestação de fiança pela
Companhia nos contratos de locação residencial celebrados por seus
funcionários.
§ 2º - 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
objeto social, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, se for o
caso, a que estará sujeito o infrator deste dispositivo.2º - O depoimento,
em juízo ou fora dele, em nome da Sociedade, poderá ser prestado por
qualquer um dos membros da Diretoria, ou ainda por um procurador
especialmente designado.
Artigo 26 - A Diretoria se reúne validamente com a presença de 2 (dois)
Diretores, sendo um deles sempre o Diretor Presidente, e delibera pelo
voto da maioria dos presentes, sendo atribuído ao Diretor Presidente o
voto de qualidade no caso de empate da votação.23. - Compete aos
membros da Diretoria encarregar-se das atribuições que lhes forem
individualmente conferidas por este Estatuto Social e supletivamente
pelo Conselho de Administração.
§1º - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor
Presidente ou pela maioria de seus membros. As reuniões da Diretoria
poderão ser realizadas por conferência telefônica, vídeo conferência ou
por qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação e a
comunicação simultânea entre os Diretores e todas as demais pessoas
presentes à reunião.
§2º - As convocações para as reuniões serão feitas mediante comunicado
escrito entregue com antecedência mínima de 1 (um) dia útil, das quais
deverá constar a ordem do dia, data, hora e o local da reunião.
§3º - Das reuniões da Diretoria serão lavradas atas em livro próprio e
assinadas pelos Diretores presentes.
CAPÍTULO IVV - CONSELHO FISCAL
Artigo 24.27 - O Conselho Fiscal, com as atribuições previstas em lei, Conferir ao Conselho Fiscal o
terá caráter não permanente e será composto por um número, no mínimo caráter de não-permanente.
de, 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes e um número, Ajustes de redação.
no máximo, de 5 (cinco) membros efetivos e 5 (cinco) membros
suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária, com
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mandato que deverá vigorar até a data da Assembleia Geral Ordinária
realizada no exercício seguinte ao que ocorreu a eleição.
§ 1º - Os membros do Conselho Fiscal que estiverem no exercício efetivo
de suas funções, farão jus a honorários mensais fixados pela Assembleia
Geral que os eleger, observado o mínimo legal.§
§2º - Caberá à Assembleia Geral Ordinária estabelecer o número de
membros do Conselho Fiscal, dentro dos limites previstos no "caput"
deste artigo.
§3º - A posse dos membros do Conselho Fiscal estará condicionada à
assinatura do respectivo termo de posse.
CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS E LUCROS
Artigo 28 - O exercício social inicia-se em 1º de janeiro e encerra-se em
31 de dezembro de cada ano, diadata base em querelação à qual serão
levantadas as demonstrações financeiras correspondentes ao exercício
social e apurado o respectivo resultado, com observância das disposições
legais.
§ 1º - A SociedadeCompanhia, mediante deliberação do Conselho de
Administração, poderá levantar balanços extraordinários em 30 de junho e
30 de setembro de cada ano, com base nos quais é facultado ao Conselho
de Administração declarar parcelas de antecipação do dividendo anual
e/ou o pagamento de juros sobre capital próprio, conforme previsto no
artigo 32.Artigo 30, bem como fixar as condições de pagamento.
§ 2º - Sem prejuízo do disposto no § 1º deste artigoArtigo, a
SociedadeCompanhia poderá levantar outros balanços extraordinários a
qualquer tempo e, por deliberação do Conselho de Administração, efetuar
a distribuição de dividendos e/ou de juros sobre capital próprio com base
nos resultados neles apurados, observando-se o disposto no § 1º do artigo
204 da Lei nº 6.404/76.76, ficando a cargo do Conselho de Administração
definir as condições de pagamento.
§ 3º - O dividendo intermediário e os juros sobre capital próprio
eventualmente pagos aos acionistas serão imputados, líquidos do imposto
de renda na fonte, ao valor do dividendo anual obrigatório estabelecido no
§ 1º do Artigo 30 deste Estatuto Social.
Artigo 29 - Do resultado do exercício, serão deduzidos os prejuízos
acumulados, quando existentes, e a provisão para imposto de renda.
§ 1º - O Conselho de Administração poderá propor à Assembleia Geral a
participação dos administradores no lucro do exercício, a qual não poderá
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ultrapassar a sua remuneração anual nem a 0,1 (um décimo) dos lucros
remanescentes após as deduções previstas no "caput" deste artigoArtigo,
prevalecendo o limite que for menor. 1º - A seguir, deduzir-se-á
§ 2º - Respeitados os limites referidos neste artigoArtigo, a participação
global dos administradores será estabelecidano lucro do exercício e sua
distribuição serão estabelecidas pelo Conselho de Administração, e a sua
distribuição ficará a critério do Presidente do Conselho e dos conselheiros
mencionados no artigo 12..
Artigo 30- O Conselho de Administração proporá à Assembleia Geral
Ordinária o destino a ser dado ao lucro líquido do exercício, destinandose, obrigatoriamente, 5% (cinco por cento) para integrar a reserva legal,
até atingir o limite máximo previsto na lei, destinando-se também a
parcela necessária para a constituição da reserva para contingências,
quando as circunstâncias assim o recomendarem.
§ 1º - Do lucro remanescente, após deduções legais, 25% (vinte e cinco
por cento), no mínimo, serão destinados ao pagamento do dividendo
anualmínimo obrigatório dos acionistas, podendo ser pagos na forma de
juros sobre capital próprio nos termos da legislação aplicável.
§ 2º - O saldo que se verificar terá o destino que lhes derem os
senhores acionistas reunidos em Assembleia Geral conforme propostas
do Conselho de Administração da sociedade e nos estritos termos da
legislação aplicável.2º - Por proposta do Conselho de Administração, a
Assembleia Geral poderá deliberar a destinação de recursos para a
Reserva Especial, que terá por finalidade garantir: (i) meios financeiros
para a operação da Companhia; (ii) recursos para pagamento de
dividendos, inclusive na forma de juros sobre o capital próprio ou suas
antecipações; e (iii) o exercício do direito preferencial de subscrição em
aumentos de capital nas empresas participadas; sendo tal Reserva Especial
formada por até a totalidade da parcela remanescente do lucro líquido do
exercício ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76 que
remanescer após as deduções legais e pagamento do dividendo mínimo
obrigatório previsto no §1º deste Artigo, não podendo exceder 95%
(noventa e cinco por cento) do capital social.
§3º - O saldo das reservas de lucros, somado ao da reserva legal, exceto as
para contingências, de incentivos fiscais e de lucros a realizar, não poderá
ultrapassar o capital social. Atingindo esse limite, com base em proposta a
ser feita pelo Conselho de Administração, a Assembleia Geral deliberará
sobre aplicação do excesso na capitalização ou na distribuição de
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lucro líquido do exercício e não
pode exceder 95% do capital
social
Ajustes para refletir regras
previstas na Lei nº 6.404/76, no
que diz respeito aos limites
aplicáveis às reservas de lucros e
outras reservas
Simplificação das regras de
prazo
de
pagamento
de
dividendos, conferindo maior
flexibilidade para a Companhia
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dividendos aos acionistas.
Artigo 31 - O dividendo não será obrigatório no exercício social em que o
Conselho de Administração o julgar incompatível com a situação
financeira da SociedadeCompanhia, observado o que dispõe o § 4º do
art.artigo 202 da Lei nº 6.404/76.
Parágrafo único - No caso previsto neste artigoArtigo, os
administradores não terão direito à percepção de suaa participação
estatutária nos lucros.
Artigo 32 - O dividendo de cada exercício poderá ser desdobradopago
antecipadamente em quatro ou mais parcelas trimestrais ou em intervalos
menores, as três primeiras constituindo antecipações do dividendo do
exercício, a serem pagas por conta do resultado do exercício, de lucros
acumulados ou de reservas de lucros, observado o disposto nos § § 1º e 2º
do art. 204 da Lei nº 6.404/76 ou pagos aos acionistas na forma de juros
sobre capital próprio nos termos da legislação aplicável. Estas
§ 1º - As antecipações de dividendos e/ou pagamento de juros sobre
capital próprio serão declaradas pelo Conselho de Administração nos
meses de julho e outubro do próprio exercício a que se referirem e
no mês de janeiro do exercício subseqüente; a quarta parcela de
dividendos e/ou pagamento de juros sobre capital próprio será
declarada na Assembleia Geral Ordinária, e serão lastreadas nos últimos
balanços trimestrais e de encerramento do exercício, conforme o caso.
§ 1º - Para declarar as três parcelas de antecipação do dividendo e/ou
de juros sobre capital próprio, o Conselho de Administração lastrear-seá nos balanços de 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro,
respectivamente. A quarta parcela de dividendos e/ou de juros sobre
capital próprio terá o seu montante dimensionado adequadamente a fim
de que a soma das quatro parcelas perfaça o dividendo que a Assembleia
Geral decidir fixar para o exercício, segundo proposta do Conselho de
Administração, observado o dividendo obrigatório estipulado no § 1º do
artigo 30.
§ 2º - O dividendo e/ou os juros sobre capital próprio serão pagos no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data da reunião do
Conselho de Administração ou da Assembleia Geral que o declarar.
§ 3º - A Assembleia Geral poderá estender o prazo previsto no § 2º deste
artigoArtigo, mas o pagamento do dividendo e/ou juros sobre capital
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próprio deverá ser sempre efetuado dentro do exercício em que for
declarado.
§ 4º - O dividendo intermediário e os juros sobre capital próprio
eventualmente pagos aos acionistas serão imputados, líquidos do
imposto de renda na fonte, ao valor do dividendo anual obrigatório
estabelecido no § 1º do artigo 30 este Estatuto Social
CAPÍTULO VII - DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO
Artigo 33 - Dissolvendo-se a SociedadeCompanhia nos casos previstos
em lei, ou conforme determinado pela Assembleia Geral, será mantido o
Conselho de Administração, que nomeará o liquidante, e fixar-lhe-á a
remuneração, podendo destituí-lo a qualquer tempo.
CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIADISPOSIÇÕES
GERAIS
Artigo 34 - Os casos omissos ou duvidosos deste Estatuto Social serão
resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com as disposições
da Lei nº 6.404/1976, do Regulamento do Nível 1 e demais disposições
legais aplicáveis.

JUSTIFICATIVA
DAS
ALTERAÇÕES PROPOSTAS

Ajustes de redação

Referência
expressa
ao
Regulamento do Nível 1 de
Governança Corporativa da B3 –
Brasil, Bolsa, Balcão e ao
Acordo de Acionistas celebrado
Artigo 35 - As disposições do Regulamento do Nível 1 prevalecerão em 20 de setembro de 2017
sobre as disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos
destinatários das ofertas públicas previstas neste Estatuto Social.
Esclarecer tratamento a ser dado
em casos omissos deste Estatuto
Artigo 36 - Os termos em letra maiúscula utilizados e não expressamente Social
definidos neste Estatuto Social terão o significado atribuído pelo
Regulamento do Nível 1.
Artigo 37 - Os Acordos de Acionistas devidamente registrados na
sede da Companhia que, dentre outras disposições, estabeleçam cláusulas
e condições para compra e venda de ações de emissão da Companhia,
preferência para adquiri-las, exercício do direito de voto ou poder de
controle serão respeitados pela Companhia, por seus Administradores e
pelos Presidentes das Assembleias Gerais e das Reuniões de Conselho de
Administração.
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