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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2021
NIRE nº 3330009092-4
CNPJ nº 23.274.194/0001-19
Aos vinte e seis dias do mês de abril de 2021, às 10h30, reuniram-se, exclusivamente por
meio digital, por Webconferência, nos termos da Lei nº 14.030, de 29 de julho de 2020 e da
instrução Normativa DREI Nº 79, de 14 de abril de 2020, em primeira convocação, em
Assembleia Geral Ordinária, os acionistas de FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., empresa
concessionária de serviço público de energia elétrica, inscrita no CNPJ sob o nº
23.274.194/0001-19, registrada no NIRE sob o nº 3330009092-4, com sede social na Avenida
Graça Aranha, n° 26, Centro, na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Os
acionistas presentes representavam a maioria do capital social com direito a voto, sendo a
reunião integralmente gravada e cuja gravação encontra-se arquivada na sede da empresa
para fins legais, onde se verifica a presença dos acionistas, sendo acionista majoritária, a
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras, equivalendo sua participação a 99,56% do
Capital Social total de Furnas e a 99,83% das ações com direito a voto, representada,
conforme procuração lavrada no Cartório do 5º Ofício de Notas, às fls. 075 , Ato nº 027, Livro
4217, por ANNE MARGARITA CUNHA BAPTISTA, brasileira, casada, advogada, portadora da
identidade profissional 81.244, OAB/RJ, CPF nº 023.560.857-26. Inicialmente, o Sr. Marco
Antônio Fernandes da Costa, Secretário de Governança Corporativa e acionista de Furnas,
informou que, na ausência do Presidente do Conselho de Administração, caberia aos acionistas
presentes escolherem o Presidente da Assembleia, em conformidade com o disposto no
parágrafo 1º, do artigo 9º, do Estatuto Social de Furnas. O Sr. Rodrigo Figueiredo Soria,
Superintendente de Finanças Corporativas e acionista de Furnas, assumiu a presidência da
Assembleia, na forma do citado dispositivo estatutário. O Presidente da Assembleia declarou
haver quórum para a realização da Assembleia Geral Ordinária, nos termos do artigo 125, da
Lei nº 6.404/76, declarando instalada a mesma e indicando, para secretariá-la, o Sr. Marco
Antônio Fernandes da Costa, ficando, então, constituída a Mesa, nos termos do parágrafo 1º,
do artigo 9º, do Estatuto Social da Empresa. Prosseguindo, destacou a presença do Sr. Rodrigo
Vilella Ruiz, Presidente do Conselho Fiscal de Furnas, para atendimento ao que dispõe o artigo
164, da Lei nº 6.404/76; do Senhor Valter Aquino, representando a empresa de Auditoria
Externa PricewaterhouseCoopers - PwC, e, do Sr. Pedro Eduardo Fernandes Brito, DiretorPresidente, para atendimento ao disposto no parágrafo 1º, do artigo 134 da mesma Lei.
Também presente o Superintendente de Contabilidade, Sr. Jairo Machado de Oliveira.
Iniciados os trabalhos, o Presidente da Assembleia comunicou que a mesma fora regularmente
convocada, nos termos do artigo 124, da Lei nº 6.404/76, e solicitou ao Secretário da
Assembleia que procedesse à leitura do Edital de Convocação, publicado em abril do corrente
ano, nos dias 13.04.2021, 14.04.2021 e 15.04.2021, respectivamente às folhas 111, 90 e
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99, no Diário Oficial da União; e, respectivamente às folhas C5, B9 e C7, no jornal Valor
Econômico, com o seguinte teor: “Ficam convocados os senhores acionistas de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no
dia 26 de abril de 2021, às 10h30, exclusivamente por meio digital, por videoconferência,
sendo o voto dos acionistas exercido mediante o envio de Boletim de Voto a Distância, nos termos
da Lei nº 14.030, de 29 de julho de 2020 e da instrução Normativa DREI Nº 79, de 14 de abril de
2020 e conforme procedimento abaixo descrito, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
I - Tomada de contas dos Administradores, Relatório da Administração e Demonstrações
Financeiras, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório dos Auditores
Independentes, relativos ao Exercício Social de 2020. II - Destinação do Resultado do Exercício
Social de 2020. III - Eleição de membro do Conselho do Conselho de Administração. IV - Eleição
de membro do Conselho Fiscal. V - Remuneração anual global dos Administradores e membros do
Conselho Fiscal. Considerando as medidas restritivas impostas pelas Autoridades, em razão da
pandemia provocada pela COVID-19, a participação na Assembleia, dar-se-á de forma remota, por
meio

de

plataforma

de

reuniões

online.

Para

tanto,

o

acionista

deverá

solicitar

seu

credenciamento, por e-mail, até às 15h (quinze horas) do dia 22 de abril de 2021 (dois
dias úteis antes da data da assembleia), por mensagem a ser enviada ao endereço eletrônico
sg@furnas.com.br, acompanhada da documentação que comprove sua condição: Acionista - RG e
CPF; Representante do acionista, de acordo com o § 1º do art. 126, da Lei nº 6.404/76 - Procuração
de poderes, RG e CPF. Uma vez recebida a documentação, a Secretaria de Governança Corporativa
encaminhará ao acionista resposta ao e-mail, com a confirmação do credenciamento, modelo de
Boletim de Voto à Distância e instruções para a participação online, sendo de inteira
responsabilidade do acionista as providências referentes à estrutura necessária à sua participação.
Em nenhuma hipótese, Furnas poderá ser responsabilizada por problemas decorrentes dos
equipamentos de informática ou da conexão à rede mundial de computadores dos acionistas.
Excepcionalmente, será admitido voto eletrônico, por meio de Boletim de Voto à Distância, a ser
enviado, com até 2 (duas) horas de antecedência à realização da Assembleia, por e-mail, ao
endereço eletrônico sg@furnas.com.br, acompanhada da documentação que comprove sua
condição de acionista, caso o acionista votante ainda não tenha realizado o seu credenciamento. O
envio de boletim de voto a distância não impede o acionista, sócio ou associado de se fazer presente
à assembleia digital e exercer seu direito de participação e votação durante o conclave, caso em
que o boletim enviado será desconsiderado. Rio de Janeiro, 12 de abril de 2021. Luiz Augusto

Pereira de Andrade Figueira.

Presidente do Conselho de Administração.”

Dando

prosseguimento aos trabalhos, o Secretário mostrou que as publicações do Aviso aos
Acionistas, referentes à disponibilização dos documentos da Administração, foram feitas no
corrente ano, no jornal Diário Oficial da União - DOU, nos dias 26, 29 e 30 de março,
respectivamente às folhas 162, 112 e 107, e no jornal “Valor Econômico”, nos dias 26, 29 e
30 de março, respectivamente às folhas C4, B12 e B13, em conformidade com o artigo 133,
da Lei nº 6.404/76. Em seguida, o Presidente da Assembleia informou aos acionistas que, em
conformidade com o disposto no parágrafo 3º, do artigo 133, da Lei nº 6.404/76, o Relatório
da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Relatório dos Auditores Independentes e
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o Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 2020, foram publicados no dia 16 de
abril de 2020, no jornal “Valor Econômico” e no Diário Oficial da União. Prosseguindo, o
Presidente da Assembleia comunicou que, em cumprimento ao artigo 163, da Lei nº 6.404/76,
os Conselheiros Fiscais da Empresa, após participarem da 618ª Reunião do Conselho de
Administração, emitiram Parecer habilitando a submissão à Assembleia Geral Ordinária dos
acionistas de Furnas, das matérias citadas. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Presidente
da Assembleia apresentou, para deliberação dos acionistas, o Item I da Ordem do Dia – “I
- Tomada de contas dos Administradores, Relatório da Administração e Demonstrações
Financeiras, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório dos Auditores
Independentes, relativos ao Exercício Social de 2020”. A acionista Eletrobras, por sua
representante, votou por aprovar as Contas dos Administradores, o Relatório da Administração
e as Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício Social de 2020;

O Presidente da

Assembleia declarou que, submetida à deliberação da Assembleia Geral e procedida a votação,
a matéria relativa ao Item I da Ordem do Dia foi aprovada, nos termos do voto da acionista
Eletrobras, por unanimidade de votos. Em seguida, o Presidente da Assembleia apresentou,
para deliberação dos acionistas, o Item II da Ordem do Dia – “II - Destinação do Resultado
do Exercício Social de 2020”. A acionista Eletrobras, por sua representante, votou por aprovar
a proposta de destinação do resultado do Exercício Social de 2020, ressaltando-se que
conforme a Resolução de Diretoria da Eletrobras RES-032/2021, de 22.01.2021, os dividendos
totais a serem pagos em 2021 por Furnas devem ser integralmente quitados até outubro de
2021. O Presidente da Assembleia declarou que, submetida à deliberação da Assembleia Geral
e procedida a votação, a matéria relativa ao Item II da Ordem do Dia foi aprovada, nos termos
do voto da acionista Eletrobras, por unanimidade de votos. Prosseguindo, o Presidente da
Assembleia apresentou, para deliberação dos acionistas, o Item III da Ordem do Dia – “III
- Eleição de membro do Conselho do Conselho de Administração”. A acionista Eletrobras, por
sua representante, decidiu por propor e neles votar para compor o Conselho de Administração,
com prazo de gestão de 2 (dois) anos, com início na Assembleia Geral Ordinária de 2021 até
a Assembleia Geral Ordinária de 2023: a) indicados da Eletrobras: votar pela extensão do
prazo de gestão do Sr. Pedro Eduardo Fernandes Brito, tendo em vista que o processo de
indicação está em andamento, votar pela eleição do Sr. Luiz Augusto Pereira de Andrade
Figueira, que será o Presidente do Conselho de Administração e votar pela eleição da Sra.
Camila Gualda Sampaio Araújo que será a substituta do Presidente do Conselho de
Administração, conforme o Art. 19, § 11 do Estatuto Social de Furnas;

b) membros

independentes: votar pela extensão do prazo de gestão da Sra. Magali Rogéria de Moura Leite,
tendo em vista que o processo de indicação está em andamento; c) indicado do Ministério da
Economia – ME: votar pela extensão do prazo de gestão da Sra. Yana Dumaresq Sobral Alves,
tendo em vista que o processo de indicação está em andamento;

d) representante dos

empregados: designar o Sr. Leonardo dos Santos Pessoa, escolhido dentre os empregados
ativos da Companhia, pelo voto direto de seus pares, em eleição organizada pela empresa em
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conjunto com as entidades sindicais que os representem, conforme a Lei nº 12.353, de
28.12.2010. O resultado final da eleição foi apurado e divulgado através da comunicação
interna GGC.I.003.2021, de 18.03.2021 e confirmado por meio da carta de Furnas
DP.E.037/2021, de 22 de março de 2021, para o mandato de 2 (dois) anos, com vigência até
a Assembleia Geral Ordinária de 2023. O Presidente da Assembleia declarou que, submetida
à deliberação da Assembleia Geral e procedida a votação, a matéria relativa ao Item III da
Ordem do Dia foi aprovada, nos termos do voto da acionista Eletrobras, por unanimidade de
votos. Em seguida, o Presidente da Assembleia apresentou, para deliberação dos acionistas,
o Item IV da Ordem do Dia – “IV - Eleição de membro do Conselho Fiscal”.

A acionista

Eletrobras, por sua representante, decidiu por propor e neles votar para compor o Conselho
Fiscal, com prazo de atuação de 2 (dois) anos, com início na Assembleia Geral Ordinária de
2021 até a Assembleia Geral Ordinária de 2023:

a) indicados pela Eletrobras: votar pela

extensão do prazo de atuação do Sr. Rodrigo Villela Ruiz (titular) e do Sr. André Luiz Amaral
dos Santos (suplente), tendo em vista que o processo de indicação está em andamento; b)
indicados pelo Ministério de Minas e Energia – MME: votar pela eleição do Sr. Roberto Pinheiro
Klein Júnior (titular); c) indicados pelo Ministério da Economia – ME: votar pela extensão do
prazo de atuação do Sr. Adriano Pereira de Paula (titular) e do Sr. Rafael Souza Pena
(suplente), tendo em vista que o processo de indicação está em andamento. O Presidente da
Assembleia declarou que, submetida à deliberação da Assembleia Geral e procedida a votação,
a matéria relativa ao Item IV da Ordem do Dia foi aprovada, nos termos do voto da acionista
Eletrobras, por unanimidade de votos. Em seguida, o Presidente da Assembleia apresentou,
para deliberação dos acionistas, o Item V da Ordem do Dia – “V -

Remuneração anual global

dos Administradores e membros do Conselho Fiscal”. A acionista Eletrobras, por sua

representante, decidiu por propor e votar na remuneração dos Administradores e membros
do Conselho Fiscal da Companhia, conforme a Nota Técnica SEI nº 7834/2021/ME, de 22 de
abril de 2021, nos termos constantes do parágrafo 14: a. fixar em até R$ 8.591.586,67 o
montante global a ser pago aos administradores, no período compreendido entre abril de 2021
e março de 2022; b. fixar em até R$ 198.208,58 a remuneração total a ser paga ao Conselho
Fiscal, no período compreendido entre abril de 2021 e março de 2022; c. fixar os honorários
mensais dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal em um décimo da
remuneração média mensal dos membros da Diretoria Executiva, excluídos os valores
relativos a adicional de férias e benefícios; d. recomendar a observância dos limites individuais
definidos pela SEST, ressaltada a sua competência para fixar esses limites para o período de
doze meses, por rubrica e por cargo, com manifestação conforme tabela anexa, atendo-se aos
limites definidos na alínea “a” e "b"; e. vedar expressamente o repasse aos administradores
de quaisquer benefícios que, eventualmente, vierem a ser concedidos aos empregados da
empresa, por ocasião da formalização do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT na sua respectiva
data-base; f. vedar o pagamento de qualquer item de remuneração não deliberado nesta
Assembleia para os membros estatutários, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas
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de representação, nos termos da Lei nº 6.404/1976, art. 152; g. caso haja algum Diretor na
situação de cedido (servidor público ou empregado de outra estatal), deverão ser observadas
as disposições do Decreto nº 9.144/2017, devendo o reembolso ao cedente limitar-se ao
montante individual aprovado para esse membro em Assembleia Geral; h. esclarecer que a
responsabilidade sobre a regularidade do pagamento de INSS e FGTS é das empresas estatais,
por tratar-se de matéria que requer análise jurídica de cada empresa; i. caso algum Diretor
seja empregado da empresa, seu contrato de trabalho deverá ser suspenso, nos termos da
Súmula nº 269 do TST; j. condicionar o pagamento da rubrica “Quarentena” à aprovação da
Comissão de Ética Pública da Presidência da República – CEP/PR, nos termos da legislação
vigente;

k. esclarecer que é competência do Conselho de Administração, com apoio da

Auditoria Interna e do Comitê de Auditoria Estatutário, garantir o cumprimento dos limites
global e individual da remuneração dos membros estatutários definidos na presente
Assembleia Geral; l. condicionar o pagamento da Remuneração Variável Anual – RVA dos
Diretores à rigorosa observância dos termos e condições constantes dos Programas de RVA
aprovados previa mente pela SEST; m. aplicar, se for o caso, reversão sobre parcelas diferidas
ainda não pagas de Programas de RVA de exercícios anteriores em que, considerando o lucro
líquido do exercício de 2020, houver queda superior a 20% quando comparado aos anos-base
dos Programas, nos termos da legislação vigente; n. condicionar o pagamento da rubrica
"Previdência Complementar" ao disposto no artigo nº202, §3º da CF/1988 e no artigo nº 16
da Lei Complementar nº 109/2001. O Presidente da Assembleia declarou que, submetida à
deliberação da Assembleia Geral e procedida a votação, a matéria relativa ao Item V da Ordem
do Dia foi aprovada, nos termos do voto da acionista Eletrobras, por unanimidade de votos.
Prosseguindo, o Presidente da Assembleia declarou que, em razão das eleições ocorridas nesta
Assembleia, tendo sido comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos pela lei, em
especial aqueles estabelecidos na Lei nº 13.303, de 30.06.2016 e no Decreto nº 8.945, de
27.12.2016, ficaram o CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO e o CONSELHO FISCAL ASSIM
CONSTITUÍDOS: (i) CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Como Presidente do Conselho, o
Sr. Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira, brasileiro, matemático, portador da carteira
de identidade nº 06.241.634 2, inscrito no CPF sob o nº 844.097.897 91, domiciliado na Rua
Honório de Barros, nº 41, apto. 303, Flamengo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.250120; substituta
do Presidente do Conselho de Administração a Sra. Camila Gualda Sampaio Araújo,
brasileira, casada no regime de separação total de bens, nos termos da escritura de pacto
antinupcial lavrada 5º Tabelião de Notas da Capital – SP em 24 de fevereiro de 2015 (Livro
nº. 2.804, páginas 309/311), engenheira química, portadora da cédula de identidade nº. M9.204.197 expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o n°. 030.276.296-54, residente e
domiciliada na Rua Clodomiro Amazonas, 520, apto 15, São Paulo - SP, CEP 04537-00 e como
demais membros, os senhores Pedro Eduardo Fernandes Brito, brasileiro, Advogado,
portador da carteira de identidade nº 16417401-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob
o nº 133.636.218-92, domiciliado na Rua Euclides da Cunha, 264, apto. 162, Pompeia, Santos,
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SP; Leonardo dos Santos Pessoa, brasileiro, solteiro, administrador, portador da carteira
de identidade nº 07114062-8, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 028.152.05777, domiciliado na Rua Morais e Silva, 104, Casa 01, Maracanã, Rio de Janeiro, RJ,
representante dos empregados; Magali Rogéria de Moura Leite, brasileira, Administradora,
portadora da carteira de identidade nº 63352586-8-SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº
019.732.627-70, domiciliada na Rua Jorge Americano, 243, complemento apto. 91, Alto da
Lapa, São Paulo, SP, membro independente; e Yana Dumaresq Sobral Alves, brasileira,
casada, Analista de Comércio Exterior, portadora da carteira de identidade nº 2.149.999,
expedida pela SSP-DF, inscrito no CPF sob o nº 003.458.421-89, domiciliada na SQS 207,
Bloco E, apto. 201, Brasilia – DF, CEP 70.253-050, representante do Ministério da Economia.
Registre-se que os membros do Conselho de Administração eleitos serão investidos em seus
respectivos cargos na data de assinatura dos respectivos termos de posse, conforme
disposições contidas no artigo 15, do Estatuto Social de Furnas, e exercerão seus cargos até
a Asembleia Geral Ordinária de 2023, nos termos do artigo 19, do mencionado normativo. Os
Conselheiros de Administração, Pedro Eduardo Fernandes Brito, Magali Rogéria de Moura Leite
e Yana Dumaresq Sobral Alves tiveram os seus mandatos estendidos, tendo em vista que o
processo de indicação está em andamento. (ii) CONSELHO FISCAL: Rodrigo Vilella Ruiz,
brasileiro, Contador, portador da carteira de identidade nº 05288404-6-Detran/RJ, inscrito no
CPF sob o nº 074.421.787-31, domiciliado na Rua Araguaia, 1345, apto. 401, Freguesia, Rio
de Janeiro, RJ, membro titular; e André Luiz Amaral dos Santos, brasileiro, Contador,
portador da carteira de identidade nº 12642274-0-SSP/RJ, inscrito no CPF sob o nº
055.028.797-39, domiciliado na Avenida Presidente Vargas, 409, 7º andar, Centro, Rio de
Janeiro, RJ, membro suplente; Roberto Pinheiro Klein Júnior, brasileiro, graduado em
Ciências Navais, portador da carteira de identidade nº 294633, expedida pelo Ministério da
Marinha, inscrito no CPF sob o nº 374.038.187-68, domiciliado no SQN 215, Bloco K, apto.
506, Asa Norte, Brasilia, DF, membro titular; Adriano Pereira de Paula, brasileiro, casado,
Auditor Federal de Finanças, portador da carteira de identidade nº 055562102, expedida pelo
IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 743.481.327-04, domiciliado no Setor Habit. Jardim Botânico,
Unidade 079, Brasília, DF,

membro titular representante do Ministério da Economia; e

Rafael Souza Pena, brasileiro, Economista, portador da carteira de identidade nº 1058719
– SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 561.262.471-91, domiciliado na SQN 402, Bloco L, apto
102, Asa Norte, Brasília – DF, CEP. 70834.120, membro suplente representante do
Ministério da Economia.

Registre-se que os membros do Conselho Fiscal foram eleitos

conforme disposições contidas nos artigos 33 e 34, do Estatuto Social de Furnas, e exercerão
seus cargos até a Asembleia Geral Ordinária de 2023. Os Conselheiros Fiscais, Rodrigo Villela
Ruiz (titular), André Luiz Amaral dos Santos (suplente), Adriano Pereira de Paula (titular),
Rafael Souza Pena (suplente), tiveram os seus mandatos estendidos, tendo em vista que o
processo de indicação está em andamento. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados
os trabalhos para lavratura desta ata que foi aprovada e assinada pelo Presidente da
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Assembleia, Sr. Rodrigo Figueiredo Soria e pela representante da Centrais Elétricas Brasileiras
S.A. - Eletrobras, Sra. Anne Margarita Cunha Baptista, que terá seu extrato publicado, nos
termos do parágrafo 3º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. Dela são tiradas cópias autênticas
para os fins legais. Eu, Marco Antônio Fernandes da Costa, Secretário da Assembleia a redigi
e assino.

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2021.

Digitally signed by RODRIGO

RODRIGO FIGUEIREDO FIGUEIREDO
SORIA:07501666733
SORIA:07501666733

MARCO ANTONIO
FERNANDES DA COSTA

Date: 2021.04.27 11:47:39 -03'00'

Rodrigo Figueiredo Soria
Presidente da Assembleia

Anne Margarita
Cunha Baptista

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO FERNANDES
DA COSTA
Dados: 2021.04.27 10:38:17 -03'00'

Marco Antônio Fernandes da Costa
Secretário da Assembleia

Assinado de forma digital por
Anne Margarita Cunha Baptista
Dados: 2021.04.27 13:06:11
-03'00'

Anne Margarita Cunha Baptista
Representante da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras
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LK"bI(LKcIZU(^WXKL\IdK[I(KK
cKX(II!ZKIX(Q\(eK"QK(JX_XH(LKXOf(KXOfX
Of(KXOf
TROLgKQ(ILK"#IKI('gIIIIZK(ZI]LI(ILKL\I
!dK[%W
TTRHgZIh(ILK"bIM((KI!dK[%W
TTTRKKH(IJMIW
TiROLgKIQLKIT(Z((LIW
H(IK(IIKILKL\IZILIZIQLKIXKc#Z(
ZK\ZHjiThRX(L"#IK&(\(ILZKRX\((LKII
((JKIL"#(K"LKk(I'l]K(IWWKX(d(II'(LI(LIm
Q(ILROeH MXIZII][I!ILLL%XHP fL("#KZKI(L(L'XI
ZIInK[omOZKI(L(L(ILXKp^KLW_XU(^_Ẁ`a_Rm
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Sexta-feira, 26 de março de 2021

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

CNPJ (MF) 42.540.211/0001-67
NIRE N.º 33300158006

AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Empresa, na Rua
da Candelária n.º 65, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, a partir das 16
horas do dia 24/03/2021, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei n.º
6.404/76, relativos ao exercício de 2020.
Rio de Janeiro, 24 de março de 2021
Luiz Augusto P. de Andrade Figueira
Presidente do Conselho de Administração da Eletronuclear

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
CNPJ Nº 23.274.194/0001-19
NIRE Nº 3330009092-4

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos senhores acionistas de FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS
S.A., que estão disponíveis os documentos a seguir listados, que se refere o
artigo 133, da Lei nº 6.404/1976, com as alterações introduzidas pela Lei nº
10.303/2001, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2020, na sede social da Empresa, na Avenida Graça Aranha, 26, Centro,
Rio de Janeiro, RJ, Rio de Janeiro, RJ:
I - Relatório da Administração sobre os negócios sociais e os principais fatos
administrativos do Exercício Social de 2020.
II - Cópia das Demonstrações Financeiras do Exercício Social de 2020.
III - Parecer do Conselho Fiscal.
IV - Relatório dos Auditores Independentes.

EDITAL

GABINETE DO COORDENADOR
Processo nº: SES - 2021/11501
Pregão Eletrônico nº: 059/2021
Oferta de Compra: 090201000012021OC00073.
Interessado: Coordenadoria de Assistência Farmacêutica.
Assunto: Aquisição de Medicamentos - PREGÃO ELETRÔNICO, objetivando a AQUISIÇÃO
DE MEDICAMENTOS DE OUTRAS DEMANDAS JUDICIAIS E DEMANDAS
ADMINISTRATIVAS.
Acha-se aberta na Secretaria de Estado da Saúde, a licitação na modalidade Pregão
Eletrônico nº 059/2021, referente ao processo nº SES-2021/11501, objetivando a COMPRA
DE MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO DE OUTRAS DEMANDAS JUDICIAIS E
DEMANDAS ADMINISTRATIVAS. A realização do Pregão será por intermédio do Sistema
Eletrônico de Contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do
Estado de São Paulo”, cuja abertura está marcada para o dia 15/04/2021 às 09:30 horas.
Os interessados em participar do certame deverão acessar a partir de 05/04/2021 o site
www.bec.sp.gov.br, mediante a obtenção de senha de acesso ao sistema e credenciamento
de seus representantes.
O Edital da presente licitação encontra-se disponível no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br
ou www.bec.fazenda.sp.gov.br.

BRF S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ 01.838.723/0001-27 - NIRE 42.300.034.240
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Os acionistas da BRF S.A. (“Companhia”) ﬁcam convidados a se reunir em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária que se realizará no dia 27 de abril de 2021, às 11h00 (“AGOE”), de modo exclusivamente
digital, por meio da plataforma digital Chorus Call (“Plataforma Digital”), para deliberar sobre a seguinte Ordem
do Dia: I - Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e
votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, incluindo a absorção do lucro de tal exercício pelo saldo de
prejuízos acumulados; (ii) Fixar a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício
de 2021; (iii) Eleger os membros do Conselho Fiscal; e (iv) Fixar a remuneração dos membros do Conselho
Fiscal para o exercício de 2021. II - Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Deliberar sobre as seguintes
alterações do Estatuto Social da Companhia, conforme detalhadas em minuta com marcas de revisão
constante da Proposta da Administração divulgada ao mercado: (a) Alterar o artigo 3º do Estatuto Social da
Companhia, para prever, no objeto social, a (i) industrialização, própria ou por encomenda, comercialização,
exportação e importação de produtos farmoquímicos derivados do abate animal; (ii) fabricação e
comercialização de produtos químicos orgânicos derivados do abate animal; e (iii) fabricação, distribuição e
exportação de insumos farmacêuticos derivados do abate animal; (b) Alterar o artigo 33 do Estatuto Social da
Companhia, de modo que (1) o Coordenador do Comitê de Auditoria e Integridade (“CAI”) passe a ser
escolhido pelo Conselho de Administração e não pelos próprios membros do CAI; (2) as reuniões ordinárias do
CAI passem a ter periodicidade bimensal e não mais mensal; e (3) seja excluída a obrigatoriedade de
realização de reuniões trimestrais entre o Coordenador do CAI e os membros do Conselho de Administração
e do Conselho Fiscal; (ii) Consolidar o Estatuto Social da Companhia com as alterações aprovadas; e (iii)
Deliberar sobre as seguintes alterações no Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia (“Plano de
Outorga”): (a) Excluir os conceitos de “Ações de Paridade”, “Total Shareholder Return - TSR” e “Verbas
Autorizadas”, com consequente alteração nos itens 1.1, 5.3, 5.3.1 e 7.1 e a exclusão dos atuais itens 5.3.2 e
7.2 do Plano de Outorga; (b) Inserir a possibilidade de a Companhia, a seu exclusivo critério e observadas as
eventuais restrições e procedimentos previstos na legislação e regulamentação aplicável, outorgar ações
restritas sob a forma de American Depositary Receipts - ADRs, com a consequente inclusão de um novo item
6.2 no Plano de Outorga; (c) Consolidar a competência do Conselho de Administração para deﬁnir os efeitos
do desligamento do Beneﬁciário em relação às Ações Restritas Não Plenamente Adquiridas, com a
consequente alteração do item 8.1 e a exclusão dos atuais itens 8.2 e 8.3 do Plano de Outorga; e (d)
Implementar ajustes de redação, sem alteração material de conteúdo, com a consequente alteração dos itens
1.1 (conceitos de “Ações Restritas Não Plenamente Adquiridas” e “Comitê”), 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 (d), 4.3, 6.1,
7.3, 7.4, 10.2 e 10.3 e a exclusão do atual item 6.2 do Plano de Outorga. INFORMAÇÕES PARA
PARTICIPAÇÃO: Participação na assembleia digital: Detentores de ações: Em razão da pandemia da
COVID-19 no Brasil, a AGOE será realizada exclusivamente por meio digital, nos termos do artigo 124, § 2º-A,
da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das S.A.”) e da Instrução CVM nº 481/2009, conforme alterada. A Companhia
ressalta que não haverá a possibilidade de comparecer ﬁsicamente à AGOE, uma vez que ela será realizada
exclusivamente de modo digital. Conforme disposto no artigo 5º, § 3º, da Instrução CVM nº 481/2009, os
acionistas que pretendam participar da AGOE, pessoalmente ou por meio de procuradores, deverão
encaminhar, até às 11:00 horas do dia 25 de abril de 2021, data que antecede em 2 (dois) dias a realização da
AGOE, exclusivamente para o e-mail acoes@brf-br.com, solicitação de acesso à Plataforma Digital
(“Solicitação de Acesso”). A Solicitação de Acesso deverá conter a identiﬁcação do acionista e, se for o caso,
de seu procurador que participará da AGOE, e as vias digitalizadas dos seguintes documentos: Acionistas
Pessoas Físicas: • Documento de identificação com foto; e • Extrato contendo a respectiva participação
acionária, emitido pela instituição ﬁnanceira responsável pela custódia das ações. Acionistas Pessoas
Jurídicas: • Último estatuto ou contrato social consolidado e documentação societária outorgando poderes de
representação (i.e.: ata de eleição dos diretores); • Documento de identificação do(s) representante(s) legal(is)
com foto; • Extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pela instituição financeira responsável
pela custódia das ações; • No caso de Fundos de Investimento: (i) último regulamento consolidado do fundo,
(ii) estatuto ou contrato social do administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do
fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação (ata da eleição dos diretores,
termo(s) de posse e/ou procuração), e (iii) documento de identiﬁcação do(s) representante(s) legal(is) do
administrador ou gestor com foto. Acionistas Representados por Procuração: • Além dos documentos
indicados acima, procuração, que deverá ter sido outorgada há menos de 1 (um) ano para um procurador que
seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição ﬁnanceira, cabendo ao administrador de
fundos de investimento representar seus condôminos, de acordo com o previsto no §1 do artigo 126 da Lei n
6.404/1976. Os acionistas pessoas jurídicas poderão ser representados por procurador constituído conforme
seus estatutos/contratos sociais, não sendo obrigatório que seja acionista, administrador da Companhia,
advogado ou instituição financeira; • Documento de identificação do procurador com foto; • O acionista poderá,
se desejar, utilizar-se dos procuradores disponibilizados pela Companhia para votar nas matérias objeto da
AGOE, conforme material constante do Pedido Público de Procuração realizado pela Companhia, na forma
prevista nos artigos 22 e seguintes da Instrução CVM n 481/2009. Os documentos referentes ao Pedido
Público de Procuração foram divulgados pela Companhia no website de Relações com Investidores (www.
brf-global.com/ri, no item Governança Corporativa) e nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.
cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Securities and Exchange Commission
(www.sec.gov). Acionistas Estrangeiros: Os acionistas estrangeiros deverão apresentar a mesma
documentação que os acionistas brasileiros, ressalvado que os documentos societários da pessoa jurídica e a
procuração deverão ser traduzidos na forma juramentada, não sendo necessária sua notarização e
consularização. Detentores de American Depositary Receipts - ADRs: Os detentores de ADRs serão
representados na AGOE pelo The Bank of New York Mellon, na qualidade de instituição depositária, nos
termos do “Deposit Agreement” celebrado com a Companhia. Não será admitida a participação dos detentores
de ADR na AGOE por meio da Plataforma Digital. A Companhia encaminhará aos acionistas (ou a seus
representantes ou procuradores devidamente constituídos) que tenham apresentado sua Solicitação de
Acesso no prazo e nas condições acima descritas, por e-mail, os convites individuais de acesso à Plataforma
Digital e as respectivas instruções para acesso ao sistema eletrônico de participação na AGOE, incluindo a
senha necessária para tanto. Os acionistas que não enviarem a Solicitação de Acesso no prazo acima referido
(até às 11:00hs do dia 25 de abril de 2021) não poderão participar da AGOE. Para informações adicionais
sobre a participação na AGOE e o acesso à Plataforma Digital, o acionista deve consultar o Manual para
Participação na AGOE. Participação por meio do Boletim de Voto a Distância: Conforme previsto nos
artigos 21-A e seguintes da Instrução CVM n 481/2009, os acionistas da Companhia poderão encaminhar, a
partir desta data e até o dia 20 de abril de 2021 (inclusive), suas instruções de voto em relação às matérias
objeto da AGOE mediante o preenchimento e envio dos boletins de voto a distância (“Boletim”), cujos modelos
foram disponibilizados, separadamente, no website de Relações com Investidores da Companhia (www.brfglobal.com/ri, no item Governança Corporativa) e nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.
gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). Para informações adicionais, o acionista deve
observar as regras previstas na Instrução CVM nº 481/2009 e os procedimentos descritos no Boletim
disponibilizado pela Companhia, bem como no respectivo Manual para Participação na AGOE. Os acionistas
da Companhia interessados em acessar as informações ou sanar dúvidas relativas às matérias acima deverão
contatar a área de Relações com Investidores da Companhia, por meio do telefone +55 (11) 2322-5377 ou via
e-mail: acoes@brf-br.com. Todos os documentos pertinentes à AGOE, incluindo informações mais detalhadas
sobre as matérias constantes da Ordem do Dia e sobre o acesso à Plataforma Digital, estão disponíveis no
Manual para Participação na AGOE, o qual se encontra à disposição dos acionistas nos sites www.brf-global.
com/ri, www.b3.com.br e www.cvm.gov.br. São Paulo (SP), 26 de março de 2021. Pedro Pullen Parente Presidente do Conselho de Administração.

Considerando as medidas restritivas impostas pelas Autoridades, em razão
da pandemia provocada pela COVID-19, a documentação será enviada ao
acionista por e-mail, devendo o interessado encaminhar solicitação ao endereço
eletrônico sg@furnas.com.br, anexando os seguintes documentos: i) Acionista
- RG e CPF, se pessoa física e Estatuto Social, CNPJ e ato de nomeação do
representante legal, se pessoa jurídica; ii) Representante do acionista, de acordo
com o § 1º do art. 126, da Lei nº 6.404/76 – a) documentação prevista no item i,
acrescida de Procuração, RG e CPF (do outorgante e do outorgado).
Rio de Janeiro, 26 de março de 2021
Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira
Presidente do Conselho de Administração

General Shopping e Outlets
do Brasil S.A.

Companhia Aberta  CNPJ nº 08.764.621/0001-53  NIRE 35.300.340.833

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Pelo presente, ﬁcam convocados os Srs. Acionistas da General Shopping e Outlets do Brasil S.A.
(Companhia) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 26 de
abril de 2021, às 08:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Angélica, 2.466, 24º andar, conjunto 241, Cerqueira César, CEP 01228-200, para, nos
termos dos Artigos 121 e seguintes da Lei n° 6.404/76, conforme alterada e em vigor (Lei das Sociedades
por Ações), examinarem, discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Apreciação das
contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da
Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social ﬁndo em 31 de
dezembro de 2020; (ii) Deliberação sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social ﬁndo em
31 de dezembro de 2020; (iii) Fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia;
(iv) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e (v) Fixação da remuneração
global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2021. Informações Gerais: 1. Os
documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral Ordinária, ora
convocada, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, bem como nos websites da
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da
Companhia (www.generalshopping.com.br), em conformidade com as disposições da Lei das Sociedades
por Ações e da Instrução CVM n° 481/2009. 2. Para participar da Assembleia Geral Ordinária, os Senhores
Acionistas deverão apresentar o respectivo comprovante ou extrato de ações escriturais, expedido pela
instituição ﬁnanceira depositária nos 3 (três) dias úteis anteriores à data da Assembleia e (a) quando pessoa
jurídica: cópias autenticadas do instrumento de constituição ou estatuto social ou contrato social, ata
de eleição de Conselho de Administração (se houver) e ata de eleição de Diretoria que contenham a eleição
do(s) representante(s) legal(is) presente(s) à assembleia; (b) quando pessoa física: cópias autenticadas
do documento de identidade e CPF do acionista; e (c) quando fundo de investimento: cópias autenticadas do
regulamento do fundo e estatuto social ou contrato social do administrador ou gestor do fundo, bem como ata
de eleição do(s) representante(s) legal(is) presente(s) à assembleia. Os documentos assinados no exterior
deverão ser, conforme o caso, notarizados e apostilados ou legalizados perante o consulado brasileiro mais
próximo, e apresentados juntamente com a respectiva tradução juramentada. 3. Caso deseje ser representado
na Assembleia Geral Ordinária por procurador, o Acionista deverá encaminhar à Companhia instrumento de
mandato outorgado nos termos do Artigo 126, §1º, da Lei das Sociedades por Ações e da legislação aplicável,
com poderes especiais e ﬁrma reconhecida, e documento de identidade e CPF do procurador presente, bem
como, no caso de pessoa jurídica ou fundo, cópias autenticadas do documento de identidade e da ata de eleição
do(s) representante(s) legal(is) que assinou(aram) o mandato que comprovem os poderes de representação,
além dos documentos indicados no item 2 acima. 4. Alternativamente, os Senhores Acionistas poderão
participar da Assembleia Geral Ordinária mediante o envio, a partir desta data, do boletim de voto a distância,
conforme disponibilizado nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da Companhia
(https://ri.generalshopping.com.br/), em relação às matérias da Assembleia: (i) por transmissão de instruções de
preenchimento do boletim de voto para seus custodiantes, caso as ações estejam depositadas em depositário
central; (ii) por transmissão de instruções de preenchimento do boletim de voto para o escriturador da Companhia,
Itaú Unibanco S.A., caso as ações não estejam depositadas em depositário central; ou (iii) diretamente para
a Companhia, por correio postal ou eletrônico. As instruções de voto deverão ser recebidas pelo custodiante,
pelo escriturador ou pela Companhia até 7 (sete) dias antes da data da Assembleia, exceto se prazo menor
for estabelecido, sendo que, no caso de envio direto à Companhia, o boletim de voto a distância, devidamente
rubricado e assinado, deverá estar acompanhado dos demais documentos indicados no item 2 acima. 5. O
percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição da adoção do procedimento de
voto múltiplo é de 5% (cinco por cento), na forma do disposto no Artigo 141 da Lei das Sociedades por Ações, na
Instrução CVM n° 165/91, alterada pela Instrução CVM n° 282/98, e na Instrução CVM n° 481/09.
São Paulo, 25 de março de 2021
Alessandro Poli Veronezi
Presidente do Conselho de Administração

TIM S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME 02.421.421/0001-11 - NIRE 333.0032463-1
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2021
Data, Hora e Local: 25 de fevereiro de 2021, às 10h00, por meio de videoconferência. Presença: Reuniu-se o
Conselho de Administração da TIM S.A. (“Companhia”) na data, hora e local acima mencionados, com a presença
dos Srs. Nicandro Durante, Carlo Filangieri, Carlo Nardello, Elisabetta Romano, Flavia Maria Bittencourt, Gesner
José de Oliveira Filho, Herculano Aníbal Alves, Sabrina Di Bartolomeo e Pietro Labriola, por videoconferência,
conforme faculdade prevista no parágrafo 2º do Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia. Ausência justiﬁcada
do Sr. Agostino Nuzzolo. Mesa: Sr. Nicandro Durante - Presidente; e Sr. Jaques Horn – Secretário. Ordem do Dia:
(1) Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Remuneração; (2) Analisar a proposta
de prorrogação do Contrato de Cooperação e Suporte (Cooperation and Support Agreement), mediante a
celebração do seu 14º aditivo, entre a Telecom Italia S.p.A., de um lado, e a Companhia, de outro lado, e deliberar
sobre sua submissão à Assembleia Geral da Companhia; (3) Tomar conhecimento da estratégia ﬁnanceira da
Companhia e deliberar sobre operações ﬁnanceiras relacionadas; (4) Analisar a Proposta de Remuneração da
Administração, dos membros dos Comitês e dos membros do Conselho Fiscal e deliberar sobre sua submissão
à Assembleia Geral da Companhia; (5) Analisar a proposta do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia
e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral da Companhia; (6) Analisar a proposta da administração
sobre a eleição dos membros independentes do Conselho de Administração e deliberar sobre sua submissão à
Assembleia Geral da Companhia; (7) Avaliar a proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia e deliberar
sobre sua submissão à Assembleia Geral da Companhia; e (8) Deliberar sobre a Convocação da Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária da Companhia. Deliberações: Após a análise do material disponibilizado e arquivado
na sede da Companhia, e com base nos esclarecimentos prestados e nas discussões sobre as matérias constantes
da Ordem do Dia, os Senhores Conselheiros, por unanimidade dos presentes e com a abstenção dos legalmente
impedidos, registraram suas manifestações e deliberações da seguinte forma: (1) Tomaram conhecimento das
atividades desenvolvidas pelo Comitê de Remuneração (“CR”), na reunião realizada no dia 25 de fevereiro de
2021, conforme relatado pelo Sr. Nicandro Durante, Presidente do CR. (2) Analisaram a proposta de prorrogação
do Contrato de Cooperação e Suporte (Cooperation and Support Agreement), mediante a celebração do seu
14º aditivo, entre a Telecom Italia S.p.A, de um lado, e a Companhia, de outro lado, e aprovaram, com base na
avaliação favorável do CAE, em reunião realizada no dia 9 de fevereiro de 2021, sua submissão à Assembleia
Geral Extraordinária, a ser devidamente convocada. (3) Por indicação da área ﬁnanceira, este item foi retirado
da Ordem do Dia para submissão a este órgão em uma próxima oportunidade. (4) Os Senhores Conselheiros se
manifestaram favoravelmente à Proposta de Remuneração da Administração, dos membros dos Comitês e dos
membros do Conselho Fiscal, para o ano de 2021, e aprovaram sua submissão à Assembleia Geral Ordinária,
a ser devidamente convocada. (5) Os Senhores Conselheiros se manifestaram favoravelmente à Proposta do
Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia, e aprovaram sua submissão à Assembleia Geral Extraordinária,
a ser devidamente convocada. (6) Os Senhores Conselheiros se manifestaram favoravelmente à Proposta de
enquadramento como membro independente do Conselho de Administração, para ﬁns do disposto nos Arts.
16 e 17 do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil Bolsa, Balcão (“Regulamento do Novo
Mercado” e “B3”), dos seguintes candidatos apresentados pela administração da Companhia para deliberação
em Assembleia Geral Ordinária, a ser devidamente convocada: (i) Gesner José de Oliveira Filho; (ii) Herculano
Aníbal Alves; (iii) Nicandro Durante; e (iv) Flavia Maria Bittencourt. Fica consignado que os Senhores Conselheiros
manifestaram entendimento de que os referidos candidatos atendem aos critérios de independência previstos
nos referidos dispositivos, após avaliação das informações contidas na Proposta da Administração da Companhia
e da declaração de independência por eles apresentada. Fica ainda registrado que os Srs. Nicandro Durante,
Gesner José de Oliveira Filho e Herculano Aníbal Alves e a Sra. Flavia Maria Bittencourt se abstiveram de votar
em relação à análise de seus próprios enquadramentos como conselheiros independentes. (7) Os Senhores
Conselheiros se manifestaram favoravelmente à Proposta de reforma e consolidação do Estatuto Social da
Companhia, cuja ﬁnalidade é excluir o Art. 57, em razão da concessão do registro da Companhia no segmento
do Novo Mercado da B3, e ajustar o valor do capital social e número de ações de emissão da Companhia, de
modo a reﬂetir a variação no número de ações resultante da consumação do processo de incorporação da TIM
Participações S.A. pela Companhia, aprovado por este Conselho em 28 de setembro de 2020, e aprovaram
sua submissão à Assembleia Geral Extraordinária, a ser devidamente convocada. O ajuste acima referenciado
será reﬂetido no Art. 5º do Estatuto Social da Companhia, cuja redação passará a vigorar conforme a seguir:
“ARTIGO 5º - O capital social, subscrito e integralizado, é de R$13.477.890.507,55 (treze bilhões, quatrocentos e
setenta e sete milhões, oitocentos e noventa mil, quinhentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos), dividido
em 2.420.804.398 (duas bilhões, quatrocentas e vinte milhões, oitocentas e quatro mil, trezentas e noventa e
oito) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.” (8) Aprovaram a convocação da
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 30 de março de 2021, com a
seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (1) Deliberar sobre o relatório da administração e as
demonstrações ﬁnanceiras da Companhia, referentes ao exercício social ﬁndo em 31 de dezembro de 2020;
(2) Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do resultado do exercício de 2020 e de distribuição
de dividendos da Companhia; (3) Deliberar sobre a composição do Conselho de Administração da Companhia;
(4) Deliberar sobre o enquadramento dos candidatos aos cargos de membros independentes do Conselho de
Administração de acordo com os critérios de independência previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3
S.A. – Brasil Bolsa, Balcão (“Regulamento Novo Mercado”); (5) Eleger os membros do Conselho de Administração
da Companhia; (6) Deliberar sobre a composição do Conselho Fiscal da Companhia; (7) Eleger os membros
efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; e (8) Deliberar sobre a proposta de remuneração da
administração, dos membros dos Comitês e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, para o exercício
de 2021. Em Assembleia Geral Extraordinária: (1) Deliberar sobre a proposta de prorrogação do Contrato de
Cooperação e Suporte (Cooperation and Support Agreement), mediante a celebração do seu 14º aditivo, entre
a Telecom Italia S.p.A., de um lado, e a Companhia, de outro lado; (2) Deliberar sobre a proposta do Plano de
Incentivo de Longo Prazo da Companhia; e (3) Deliberar sobre a alteração e consolidação do Estatuto Social da
Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura
desta ata na forma de sumário que, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por
todos os Conselheiros participantes. Certiﬁco que a presente ata é cópia ﬁel da versão original lavrada em livro
próprio. Rio de Janeiro (RJ), 25 de fevereiro de 2021. JAQUES HORN - Secretário da Mesa. Jucerja nº 4026058,
em 04/03/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral

TIM S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME 02.421.421/0001-11 - NIRE 333.0032463-1
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2021
DATA, HORA E LOCAL: 22 de fevereiro de 2021, às 10h00, por meio de videoconferência.
PRESENÇA: Reuniu-se o Conselho de Administração da TIM S.A. (“Companhia”) na data, hora e local
acima mencionados, com a presença dos Srs. Nicandro Durante, Carlo Filangieri, Carlo Nardello, Flavia
Maria Bittencourt, Gesner José de Oliveira Filho, Herculano Aníbal Alves, Sabrina Di Bartolomeo e
Pietro Labriola, por videoconferência, conforme faculdade prevista no parágrafo 2º do Artigo 25 do
Estatuto Social da Companhia. Ausências justiﬁcadas do Sr. Agostino Nuzzolo e da Sra. Elisabetta
Romano. MESA: Sr. Nicandro Durante - Presidente; e Sr. Jaques Horn – Secretário. ORDEM DO
DIA: (1) Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Environmental,
Social & Governance (“CESG”); e (2) Tomar conhecimento sobre o Plano Industrial da Companhia
para 2021/2023. DELIBERAÇÕES: Após a análise do material disponibilizado e arquivado na sede da
Companhia, e com base nos esclarecimentos prestados e nas discussões sobre as matérias constantes
da Ordem do Dia, os Senhores Conselheiros, por unanimidade dos presentes e com a abstenção
dos legalmente impedidos, registraram suas manifestações e deliberações da seguinte forma:
(1) Tomaram conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Environmental, Social &
Governance (“CESG”), na reunião realizada no dia 22 de fevereiro de 2021, conforme relatado pelo Sr.
Nicandro Durante, Presidente do CESG. (2) Os senhores Conselheiros tomaram conhecimento das
premissas gerais do Plano Industrial da Companhia para o triênio 2021-2023, conforme apresentação
dos Srs. Pietro Labriola, Diretor Presidente da Companhia, e Adrian Calaza, Diretor Financeiro e Diretor
de Relações com Investidores da Companhia, e aprovaram as diretrizes e iniciativas da Companhia
a serem utilizadas para o ano de 2021. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se
a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário que, reaberta a sessão, foi
lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os Conselheiros participantes. Certiﬁco que a
presente ata é cópia ﬁel da versão original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro (RJ), 22 de fevereiro
de 2021. JAQUES HORN - Secretário da Mesa. Jucerja nº 4038574, em 24/03/2021. Bernardo F. S.
Berwanger - Secretário Geral.

B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão

Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 09.346.601/0001-25 - NIRE 35.300.351.452
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” ou “Companhia”) convocados a
se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas, cumulativamente,
no dia 29 de abril de 2021, às 11h00, de modo exclusivamente digital, conforme detalhado mais
adiante, a serem tidas como realizadas, para os ﬁns da Instrução CVM nº 622/20, na sede social da
Companhia, localizada na Praça Antonio Prado, 48, Centro, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, e cuja ordem do dia será a seguinte: I - Em Assembleia Geral Ordinária: (1) Deliberar sobre as
contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado
em 31/12/2020; (2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em
31/12/2020; (3) Deﬁnir que o Conselho de Administração para o mandato 2021/2023 seja composto por
11 (onze) membros; (4) Eleger os membros do Conselho de Administração; (5) Deliberar sobre a
remuneração global dos administradores para o exercício de 2021, conforme detalhado na Proposta da
Administração; (6) Na hipótese de haver pedido válido de instalação do Conselho Fiscal, eleger os
respectivos membros; e (7) Na hipótese de haver eleição do Conselho Fiscal, ﬁxar a sua remuneração.
II - Em Assembleia Geral Extraordinária: (1) Deliberar sobre proposta de desdobramento das ações
de emissão da Companhia na proporção de 1:3 (uma para três), sem alteração no valor do capital
social da Companhia. (2) Deliberar sobre as seguintes alterações do Estatuto Social da B3, conforme
detalhadas na Proposta da Administração divulgada ao mercado nesta data: a. Bloco A - objeto social:
alterar o objeto social da Companhia, constante do Art. 3º, a ﬁm de garantir uma sequência mais lógica
para as atividades atualmente já existentes e para prever mais expressamente algumas atividades já
abrangidas pelo objeto social atual; b. Bloco B - capital social: (b.1) alterar a expressão do capital
social da Companhia, constante do Art. 5º, para reﬂetir o cancelamento de 17.138.490 ações mantidas
em tesouraria, conforme aprovado pelo Conselho de Administração em 4/3/2021; (b.2) alterar a
expressão do capital social da Companhia, constante do Art. 5º, para reﬂetir o desdobramento de
ações, caso aprovado, conforme Proposta da Administração; e (b.3) ajustar a proporção do capital
autorizado da Companhia, constante do Art. 8º, para reﬂetir o desdobramento de ações, caso aprovado,
conforme Proposta da Administração; c. Bloco C - ajustes de alçadas: (c.1) alterar a redação do Art.
16, (h) para aumentar o valor mínimo das participações que estariam sujeitas a decisão da Assembleia
Geral, tendo em vista o crescimento da Companhia nos últimos anos e as perspectivas estratégicas de
crescimento inorgânico; (c.2) transferir as atribuições do Conselho de Administração previstas nas
alíneas (l) e (m) do Art. 29 para a Diretoria Colegiada, com o consequente ajustes das alíneas (n) e (o)
do Art. 37; e (c.3) excluir a alínea (h) do Art. 29, dado que as regras de conduta e ética para participantes
já constam de normativos da Companhia; d. Bloco D - ajustes nos requisitos para composição do
Conselho de Administração: (d.1) alterar o §4º do Art. 22 para prever que os Conselheiros devem
possuir os conhecimentos previstos nas políticas e normas internas da Companhia, de modo a ampliar
o rol de competências abrangidas, permitindo maior variedade de conhecimento e experiências no
Conselho, em linha com as melhores práticas de governança corporativa; (d.2) alterar o §12 do Art. 22
para esclarecer quais requisitos do referido artigo deveriam ensejar a substituição de Conselheiros;
(d.3) incluir o §13 no Art. 22 para mencionar situações que ensejarão a renúncia dos Conselheiros
eleitos; e. Bloco E - ajuste na composição da Diretoria Colegiada: alterar o Art. 32, caput, para permitir
eventual aumento do número máximo de Vice-Presidentes e Diretores, sem, no entanto, aumentar o
limite máximo atual de 20 membros na composição da Diretoria Colegiada; f. Bloco F - ajustes relativos
aos Comitês Estatutários de Assessoramento ao Conselho de Administração: (f.1) alterar o §1º do Art.
46, para prever que o mandato dos membros do Comitê de Auditoria será de até dois anos, de modo
que o prazo máximo de 6 anos para exercício do cargo seja garantido, a depender do momento da
eleição ou reeleição de membros; e (f.2) alterar os artigos 49, caput; 51, caput e 52, caput, para prever
a possibilidade de nomeação para Comitês Estatutários de Assessoramento ao Conselho de
Administração de proﬁssionais que não integrem a Administração da Companhia e que tenham
conhecimento especíﬁco nos temas pertinentes aos Comitês, permitindo maior variedade e
profundidade de conhecimento e experiências, em linha com as melhores práticas de governança
corporativa; g. Bloco G - direito à indenização pela Companhia: alterar o caput do Art. 76, em linha com
a proposta feita no item (f.2) acima, de modo a estender o benefício da indenidade aos membros
externos dos Comitês Estatutários; h. Bloco H - Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM): incluir o
novo §1º no Art. 76, de modo a contemplar o Presidente e os Vice-Presidentes da Câmara de
Arbitragem do Mercado na deﬁnição de “Beneﬁciários” da indenidade; e i. Bloco I - outros ajustes: (i.1)
alterar os artigos 35, (g); 37, (g); e 50 (f) e (g) para ajuste na nomenclatura da unidade de infraestrutura
de ﬁnanciamentos; (i.2) alterar a redação dos artigos 13, caput; 14; e 15, §3º, conforme a regulação
aplicável quanto à participação e votação a distância em Assembleias Gerais; e (i.3) outros ajustes de
redação, referência cruzada e renumeração; (3) Consolidar o Estatuto Social da Companhia de forma
a reﬂetir as alterações acima indicadas; e (4) Deliberar sobre propostas de alteração no Plano de
Concessão de Ações da Companhia. Encontra-se à disposição dos Senhores Acionistas, no site de
Relações com Investidores da B3 (b3.com.br/ri), bem como nos sites da B3 (www.b3.com.br) e da
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), os boletins de voto à distância, bem como a
Proposta da Administração (“Proposta da Administração”) contemplando: (i) a proposta de destinação
do lucro líquido relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2020; (ii) a proposta de quantidade de
membros e chapa para compor o Conselho de Administração, para cumprir mandato até a Assembleia
Geral Ordinária a ser realizada em 2023; (iii) a proposta de remuneração dos administradores para o
exercício de 2021; (iv) as propostas de chapa para compor o Conselho Fiscal e de remuneração dos
referidos membros, para a hipótese de haver pedido válido de instalação do órgão; (v) quadro
comparativo com as propostas de alteração do Estatuto Social da Companhia e suas justiﬁcativas; (vi)
versão consolidada do Estatuto Social; (vii) as propostas de alteração do Plano de Concessão de
Ações; e (viii) proposta de desdobramento das ações de emissão da Companhia. Adicionalmente,
também se encontram à disposição dos Senhores Acionistas na Proposta da Administração: (i) o
relatório da administração; (ii) as demonstrações ﬁnanceiras; (iii) o relatório dos auditores
independentes; (iv) o parecer do Conselho Fiscal; e (v) o relatório do Comitê de Auditoria, estes
publicados em 5/3/2021 no jornal “Valor Econômico” e no “Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo”; bem
como (vi) as demais informações requeridas pelas Instruções CVM n.os 480/09 e 481/09, incluindo as
orientações e instruções para participação nas Assembleias. Tais documentos também estão
disponíveis na sede da Companhia, muito embora a Administração recomende que, em função da
pandemia da Covid-19, os acionistas os consultem nos sites mencionados acima, evitando assim
qualquer deslocamento ou contato presencial. Informações Gerais sobre a participação nas
Assembleias: A participação do Acionista nas Assembleias poderá se dar via boletim de voto a
distância ou por meio do sistema eletrônico de participação remota disponibilizado pela Companhia. O
Acionista poderá participar diretamente ou por representante legal ou procurador devidamente
constituído, sendo que as regras para outorga de procuração encontram-se detalhadas na Proposta da
Administração. As orientações detalhadas acerca da documentação exigida para a participação do
Acionista nas Assembleias constam da Proposta da Administração. Nos termos do artigo 3º da
Instrução CVM nº 165/91, conforme alterada, o percentual mínimo sobre o capital votante necessário à
requisição da adoção do voto múltiplo é de 5%. Informações Adicionais sobre a participação nas
Assembleias: SISTEMA ELETRÔNICO DE PARTICIPAÇÃO: Os Acionistas que optarem por participar
das Assembleias Gerais por meio de sistema eletrônico de participação remota deverão fazê-lo por
meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, sendo que as orientações e os dados para conexão no
ambiente eletrônico serão enviados aos Acionistas ou, se for o caso, seus representantes legais ou
procuradores, que manifestarem o seu interesse em participar das Assembleias por meio do e-mail ri@
b3.com.br até o dia 27/4/2021, enviando também neste e-mail os documentos necessários para sua
participação nas Assembleias conforme detalhados na Proposta da Administração. O sistema
eletrônico de participação a ser disponibilizado pela Companhia permitirá que os Acionistas
cadastrados no prazo supramencionado participem, se manifestem e votem nas Assembleias sem que
se façam presentes ﬁsicamente, nos termos estabelecidos pela Instrução CVM nº 622/20. As regras e
orientações detalhadas, bem como os procedimentos e informações adicionais para a participação do
Acionista nas Assembleias por meio do sistema eletrônico de participação constam no item “A.1” da
Proposta da Administração disponível no site de Relações com Investidores da Companhia (b3.com.
br/ri). BOLETIM DE VOTO À DISTÂNCIA: Os Acionistas que optarem por votar por meio de boletins de
voto à distância deverão enviá-los, nos termos da Instrução CVM nº 481/09, por meio dos agentes de
custódia dos Acionistas ou ao escriturador das ações de emissão da Companhia ou, ainda, diretamente
à Companhia, conforme as orientações constantes no item 12.2 do Formulário de Referência e na
Proposta da Administração. Para o envio dos boletins assinados diretamente à Companhia solicitamos
a utilização do correio eletrônico ri@b3.com.br, não havendo necessidade de envio posterior da via
física. Eventuais dúvidas sobre o presente Edital de Convocação poderão ser enviadas para o
Departamento de Relações com Investidores da B3, por meio do correio eletrônico ri@b3.com.br. São
Paulo, 25 de março de 2021. Antonio Carlos Quintella - Presidente do Conselho de Administração.
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BR PROPERTIES S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 06.977.751/0001-49 - NIRE 3.5.30031659-2
Edital de Convocação
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), ficam
convidados os Senhores Acionistas da BR Properties S.A. (“Companhia”) a reunirem-se em Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinária da Companhia, a serem realizadas, cumulativamente, em primeira convocação, no dia 26 de abril de 2021, às 10:00 horas,
na sede social da Companhia, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 12.495, Centro Empresarial Berrini, Torre A - Torre Nações
Unidas, 18º andar, escritório 181, Brooklin Novo, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“AGOE”), para deliberar sobre as
seguintes matérias constantes da ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores e examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;
(ii) deliberar sobre o orçamento de capital para o exercício social de 2021; (iii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e a distribuição de dividendos; (iv) deliberar sobre a eleição de membro do Conselho de
Administração da Companhia, para preenchimento de cargo vago em face da renúncia de membro eleito por votação majoritária pela
assembleia geral ordinária realizada em 24 de abril de 2020, nos termos do artigo 10, §3º, do estatuto social; (v) rerratificar o limite global
da remuneração dos administradores da Companhia referente ao exercício social de 2020, aprovada em Assembleia Geral Ordinária da
Companhia realizada em 24 de abril de 2020, passando a corresponder ao valor de R$ 14.450.000,00; e (vi) fixar o limite de valor da
remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021. Em Assembleia Geral Extraordinária:
(i) deliberar sobre o Protocolo e Justificação de Incorporação celebrado entre os administradores da Companhia, da BRPR PDC 1
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.495, Centro Empresarial Berrini, Torre A - Torre Nações Unidas, 18º andar, escritório 181,
parte, Brooklin Novo, CEP 04578-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.206.424/0001-99 (“BRPR PDC 1”) e da BRPR PDC 2
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.495, Centro Empresarial Berrini, Torre A - Torre Nações Unidas, 18º andar, escritório 181,
parte, Brooklin Novo, CEP 04578-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.194.128/0001-15 (“BRPR PDC 2” e, em conjunto com a
BRPR PDC 1, as “Sociedades Incorporadas”), tendo por objeto as incorporações das Sociedades Incorporadas pela Companhia
(“Protocolo e Justificação de Incorporações das Sociedades Incorporadas”); (ii) deliberar sobre a ratificação da nomeação da
APSIS Consultoria e Avaliações Ltda., sociedade simples limitada com sede na Rua do Passeio, 62, 6º andar, Centro, na cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20021-290, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.681.365/0001-30 (“Empresa Especializada”),
para elaborar os laudos de avaliação, a valor contábil, dos patrimônios líquidos das Sociedades Incorporadas que serão transferidos à
Companhia em virtude das incorporações das Sociedades Incorporadas (“Laudos de Avaliação”); (iii) deliberar sobre a aprovação dos
Laudos de Avaliação das Sociedades Incorporadas; (iv) deliberar sobre a aprovação das incorporações das Sociedades Incorporadas
pela Companhia; e (v) autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar as deliberações
acima. Informações Gerais: A participação do acionista poderá ser realizada presencialmente de forma pessoal ou por procurador
devidamente constituído (observado o disposto no artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações) ou por mecanismos de votação à
distância. Participação pessoal ou representado por procurador: Os acionistas e seus representantes legais deverão comparecer à AGOE
munidos dos documentos de identidade e devem apresentar comprovante de titularidade das ações de emissão da Companhia expedido
pelo custodiante das ações. Aos acionistas que forem representados por meio de procuração, solicitamos que o instrumento de mandato
outorgado na forma da lei seja entregue até às 14:00 horas do dia 23 de abril de 2021 à Companhia, situado na Avenida das Nações
Unidas, nº 12.495, Centro Empresarial Berrini, Torre A -Torre Nações Unidas, 18 andar, escritório 181, Brooklin Novo, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04578-000, ou por meio do endereço eletrônico ri@brpr.com.br. Recomendamos aos Senhores
Acionistas que cheguem ao local indicado com ao menos 1 (uma) hora de antecedência. Participação por meio de voto à distância.
A Companhia, atendendo as normas da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em especial a Instrução CVM nº 481, de 17 de
dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481”), assegurará aos acionistas a possibilidade de exercerem seu voto à
distância na AGOE. O acionista que optar por exercer seu direito de voto à distância poderá: (i) transmitir as instruções de voto
diretamente pelas instituições e/ou corretoras que mantém suas posições em custódia, caso estas disponibilizem esses serviços;
(ii) transmitir as instruções de voto diretamente ao escriturador das ações da Companhia, qual seja, o Itaú Corretora de Valores S.A.,
conforme instruções estabelecidas na Instrução CVM 481; ou (iii) preencher o boletim de voto à distância disponível nos endereços
indicados abaixo e enviá-lo diretamente à Companhia, conforme instruções contidas no item 12.2 do Formulário de Referência da
Companhia. Para mais informações, observar as regras previstas na Instrução CVM 481, no item 12.2 do Formulário de Referência da
Companhia e no boletim de voto a distância disponibilizado pela Companhia nos endereços indicados abaixo. Inaplicabilidade do voto
múltiplo e da eleição em separado. Os procedimentos de voto múltiplo e eleição em separado não são aplicáveis no caso de eleição de
substituição de membro do conselho originalmente eleito por votação majoritária, como é o caso da AGOE ora convocada, conforme o
entendimento do Colegiado da CVM no Processo CVM RJ2016/4098. Disponibilização dos documentos relacionados à AGOE.
Conforme determinado pelo artigo 133, caput, da Lei das Sociedades por Ações pela Instrução CVM 481/09, encontram-se à disposição
dos acionistas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 12.495, Centro Empresarial Berrini,
Torre A - Torre Nações Unidas, 18º andar, escritório 181, Brooklin Novo, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e na página de
relações de investidores da Companhia (www.brpr.com.br), bem como na página da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil,
Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), os documentos referidos no artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, a proposta da administração
e os demais documentos relacionados às matérias constantes na ordem do dia da AGOE. São Paulo, 25 de março de 2021.
BR PROPERTIES S.A.
Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano - Presidente do Conselho de Administração
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CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.

COMPANHIA ABERTA CNPJ nº. 83.878.892/0001-55 NIRE 42300011274 AVISO AOS ACIONISTAS - Comunicamos aos acionistas da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A – Celesc, que se encontram à sua disposição,
na sede social da Empresa, sito na Avenida Itamarati, 160, bairro Itacorubi, Florianópolis - SC, os documentos a que se refere o artigo 133 da
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, relativos ao Exercício Social,
encerrado em 31 de dezembro de 2020. Os referidos documentos estarão, também, disponíveis na rede mundial de computadores, na página de
relações com investidores da Companhia (http://www.celesc.com.br/ri) e
nas páginas da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da
B3 S.A. (www.b3.com.br). Florianópolis, 26 de março de 2021 Claudine
Furtado Anchite Diretora de Finanças e Relações com Investidores

Os interessados poderão acessar os editais nos sites: www.licitacoes-e.com.br e http://
www.administracao.pr.gov.br/Compras e os autos do processo. COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO Fone 3260-6743 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 254/2021 – SESA – Aquisição
de MEDICAMENTO IMPORTADO (ECULIZUMABE) para atender a Demanda Judicial não
comercializados no Brasil para atender a demanda judicial pelo CEMEPAR/SESA, conforme
Anexo I do edital. ABERTURA: 12/04/2021 às 08:30 horas – VALOR MÁXIMO: R$ 2.438.895,24
Protocolo:17.351.221-0, Autorização do Secretário de Estado da Saúde em 24/03/2021.
Identiﬁcador no www.licitacoes-e.com.br nº 863633; identiﬁcador no http://www.administracao.
pr.gov.br/Compras (GMS) nº 254/2021.
Curitiba, 26 de março de 2021.
Coordenadoria de Licitações
Caetano da Rocha

Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil
CNPJ no 47.509.120/0001-82  NIRE 35.300.151.381

Ata da Reunião Extraordinária no 135, do Conselho de Administração,
realizada em 30.4.2020

EMBRAER S.A.

CNPJ nº 07.689.002/0001-89
NIRE 35.300.325.761 - Companhia Aberta

Edital de Convocação

Convidamos os senhores acionistas da EMBRAER S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária (“Assembleias”) a serem realizadas, cumulativamente, no dia 26 de abril de 2021, às 10 horas, na sede social da
Companhia, na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 2.170, prédio F-100, na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia
Geral Ordinária: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar
as demonstrações ﬁnanceiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2020; 3. Deﬁnir o número de membros a compor o Conselho
de Administração; 4. Eleger os membros do Conselho de Administração; 5. Eleger
os membros do Conselho Fiscal; 6. Fixar o montante global da remuneração dos
administradores da Companhia; e 7. Fixar a remuneração dos membros do Conselho
Fiscal. Em Assembleia Geral Extraordinária: 1. Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social para modiﬁcar a denominação dos Comitê de Estratégia e do Comitê de
Pessoas e Governança; 2. Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social para incluir
entre as competências do Conselho de Administração o aporte de capital em sociedades controladas, direta ou indiretamente, sociedades coligadas, consórcios, joint
ventures e/ou entidades de qualquer natureza; 3. Consignar que compete à Diretoria
aprovar a participação direta ou indireta da Companhia no capital de outras sociedades e a alienação desta participação, em ambos os casos desde que para empresas
do mesmo grupo da Companhia; 4. Aprovar a consolidação do Estatuto Social decorrente das alterações mencionadas nos itens acima; 5. Examinar, discutir e aprovar os
termos e condições do protocolo e justiﬁcação da incorporação da SAVIS Tecnologia
e Sistemas S.A. (“Savis”) pela Companhia (“Protocolo e Justiﬁcação” e “Incorporação
da Savis”, respectivamente), celebrado pelos administradores da Companhia e da
Savis; 6. Ratiﬁcar a contratação da empresa especializada Premiumbravo Auditores
Independentes para elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da Savis,
para ﬁns do disposto nos artigos 227 e 8º da Lei nº 6.404/76 (“Laudo de Avaliação”);
7. Aprovar o Laudo de Avaliação; e 8. Aprovar a Incorporação da Savis. Em conformidade com o parágrafo 6º do artigo 124 e com o parágrafo 3º do artigo 135 da Lei n.º
6.404/76, os documentos objeto das deliberações das Assembleias ora convocadas,
inclusive os referidos nos artigos 9, 10, 11, 12 e 13 da Instrução CVM n.º 481/09,
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia e nos websites da
Companhia (ri.embraer.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.
cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) na rede mundial de
computadores. Instruções Gerais: a) Para participar nas Assembleias presencialmente ou por meio de procurador, solicitamos que V.Sa. apresentem à Companhia,
com no mínimo 48 horas de antecedência à data das Assembleias, os seguintes documentos: (i) instrumento de mandato com poderes especiais para representação nas
Assembleias, no caso de procurador; (ii) para os acionistas que tenham suas ações
depositadas na custódia fungível de ações, extrato fornecido pela instituição custodiante conﬁrmando suas respectivas posições acionárias; e (iii) prova da qualidade
de Acionista Brasileiro ou Acionista Estrangeiro, na forma prevista no artigo 20 do
Estatuto Social da Companhia. Para ﬁns de veriﬁcação do limite de votos que poderão
ser exercidos nas Assembleias, V.Sa. deverá informar à Companhia, também, com a
antecedência mínima de 48 horas da realização das Assembleias, se pertence a Grupo de Acionistas (conforme tal termo é deﬁnido no Estatuto Social da Companhia). b)
Os documentos mencionados no item “a” acima deverão ser enviados aos cuidados
do Departamento de Relações com Investidores, pelo endereço investor.relations@
embraer.com.br. c) Para participar nas Assembleias por meio de boletim de voto à
distância, os acionistas devem enviar boletim de voto à distância diretamente à Companhia ou por meio de terceiros, conforme as orientações constantes do Manual para
as Assembleias divulgado nesta mesma data e disponível nos websites acima indicados. d) Considerando as atuais orientações do Ministério da Saúde e do Governo do
Estado de São Paulo para prevenção e enfrentamento do Coronavírus (COVID-19),
e visando a segurança de seus acionistas, a Companhia sugere que, em sendo possível, se dê preferência à utilização do boletim de voto a distância para participação
nas Assembleias ora convocadas, principalmente por meio do seu envio aos prestadores de serviços aptos a coletar e transmitir instruções de preenchimento do boletim
(custodiante ou escriturador), dada a maior simplicidade de tal procedimento. e)
Nos termos do art. 3ª da Instrução CVM nº 165/91 e do artigo 4º da Instrução CVM nº
481/09, informa-se que o percentual mínimo de participação no capital social votante
necessário à requisição da adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos
membros do Conselho de Administração é de 5% (cinco por cento) das ações com
direito a voto da Companhia. Esta faculdade somente poderá ser exercida pelos acionistas se observada a antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas em relação
às Assembleias. f) A composição da chapa de eleição dos membros do Conselho de
Administração e do Conselho Fiscal proposta, respectivamente, pelo Conselho de
Administração e pelo Conselho Fiscal encontram-se à disposição dos acionistas na
sede da Companhia, e nos websites da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.
br), da Companhia (ri.embraer.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários - CVM
(www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores. Os acionistas que desejarem
propor outra chapa para o Conselho de Administração e/ou Conselho Fiscal deverão
observar as disposições contidas no parágrafo 2º do artigo 31 do Estatuto Social da
Companhia. Eventuais propostas de chapas apresentadas pelos acionistas serão disponibilizadas pela Companhia na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 31 do Estatuto Social da Companhia. São José dos Campos, 26 de março de 2021. Alexandre
Gonçalves Silva - Presidente do Conselho de Administração.
(26, 27 e 30/3)

Aos 30 dias do mês de abril de 2020, às 17h30, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio
Prata, 2o andar, Vila Yara, Osasco, SP, 06029-900, reuniram-se os membros reeleitos para integrar
este Conselho na Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data, cuja posse se dará após a
homologação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil. Assumiu a presidência dos trabalhos o
senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, que convidou o senhor Antonio José da Barbara para a função
de Secretário. Durante a reunião, os senhores Conselheiros tomaram as seguintes deliberações:
1) em conformidade com as disposições do caput do Artigo 8o do Estatuto Social, procederam
à eleição, entre si, do Presidente e do Vice-Presidente deste Órgão, tendo a escolha, por
unanimidade de votos, recaído nos nomes dos senhores: Presidente: Luiz Carlos Trabuco Cappi;
Vice-Presidente: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme; 2) por unanimidade de votos, atendendo
ao disposto no Artigo 12 do Estatuto Social, reelegeram Diretores da Sociedade os senhores:
Presidente - Octavio de Lazari Junior, brasileiro, casado, bancário, RG 12.992.558-5/SSP-SP,
CPF 044.745.768/37; Vice-Presidentes - Marcelo de Araújo Noronha, brasileiro, casado,
bancário, RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF 360.668.504/15; André Rodrigues Cano, brasileiro,
casado, bancário, RG 8.487.985-3/SSP-SP, CPF 005.908.058/27; Cassiano Ricardo Scarpelli,
brasileiro, casado, bancário, RG 16.290.774-6/SSP-SP, CPF 082.633.238/27; Eurico Ramos
Fabri, brasileiro, casado, bancário, RG 20.336.308-5/SSP-SP, CPF 248.468.208/58; Diretor
Gerente - Moacir Nachbar Junior, brasileiro, casado, bancário, RG 13.703.383-7/SSP-SP,
CPF 062.947.708/66; Diretores Adjuntos - José Ramos Rocha Neto, brasileiro, casado, bancário,
RG 52.969.025-1/SSP-SP, CPF 624.211.314/72; Antonio José da Barbara, brasileiro, casado,
bancário, RG 18.114.666-6/SSP-SP, CPF 083.858.728/33; Leandro de Miranda Araujo, brasileiro,
casado, bancário, RG 58.472.065-8/SSP-SP, CPF 021.821.317/44; Diretores - José Gomes
Fernandes, brasileiro, casado, bancário, RG 28.057.233-5/SSP-SP, CPF 135.834.253/91; Leandro
José Diniz, brasileiro, casado, bancário, RG 22.376.807-8/SSP-RJ, CPF 062.643.218/93; e Renata
Geiser Mantarro, brasileira, casada, bancária, RG 17.464.318-4/SSP-SP, CPF 074.432.258/81.
Dando continuidade aos trabalhos, o senhor Presidente esclareceu que os Diretores reeleitos:
1) têm endereço proﬁssional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900;
2) terão seus nomes levados à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomarão posse
de seus cargos, para mandato até a 1a Reunião do Conselho de Administração que se realizar
após a Assembleia Geral Ordinária de 2022, estendido até a posse dos diretores que serão eleitos
naquela oportunidade; e 3) arquivaram na Sede Social declaração, sob as penas da lei, de que
atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei no 6.404/76 e
na Resolução no 4.122/2012, do Conselho Monetário Nacional. Nada mais foi tratado, encerrandose a reunião e lavrando-se esta Ata que os conselheiros assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi,
Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Josué Augusto
Pancini e Maurício Machado de Minas. Declaramos para os devidos ﬁns que a presente é cópia
ﬁel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele
apostas. Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil. a) Antonio José da Barbara - Secretário.
Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certiﬁco o registro sob número
137.892/21-4, em 12.3.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil
CNPJ no 47.509.120/0001-82  NIRE 35.300.151.381  Companhia Aberta

Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30.4.2020
Data, Hora, Local: Em 30.4.2020, às 17h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata,
2o andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. Mesa: Presidente: Carlos Alberto Rodrigues
Guilherme; Secretário: Milton Matsumoto. Quórum de Instalação: Totalidade do capital social
votante. Presença Legal: Administrador da Sociedade e representante da KPMG Auditores
Independentes. Edital de Convocação: Dispensada a publicação, de conformidade com o
disposto no Parágrafo 4o do Artigo 124 da Lei no 6.404/76. Publicações Prévias: os documentos
de que trata o Artigo 133 da Lei no 6.404/76, quais sejam, os Relatórios da Administração e dos
Auditores Independentes e as Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social ﬁndo em
31.12.2019, foram publicados em 13.2.2020, nos jornais Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo,
Caderno Empresarial 2, páginas 2 a 6, e Valor Econômico, páginas C9 a C12. Disponibilização
de Documentos: Os documentos citados no item Publicações Prévias, as Propostas do Conselho
de Administração e do Banco Bradesco S.A., único acionista da Companhia, bem como as demais
informações exigidas pela regulamentação vigente, foram colocados sobre a mesa para apreciação
do acionista. Deliberações: 1) tomaram as contas dos administradores e aprovaram integralmente
as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social ﬁndo em 31.12.2019; 2) aprovaram a
proposta do Conselho de Administração para destinação do lucro líquido do exercício encerrado
em 31.12.2019, no montante de R$247.551.833,77, da seguinte forma: R$12.377.591,69 para a
conta Reserva de Lucros - Reserva Legal; R$27.174.242,08 para a conta Reserva de Lucros Estatutária; e R$208.000.000,00 para distribuição como dividendos, os quais já foram declarados
como juros sobre o capital próprio, sendo R$181.000.000,00 em 30.8.2019 e R$27.000.000,00
em 29.11.2019, e serão pagos aos acionistas pelos valores líquidos de R$153.850.000,00 e
R$22.500.000,00 respectivamente até 30.12.2020, reiterando que não será proposta à Assembleia
nova distribuição de juros sobre o capital próprio/dividendos relativos ao ano de 2019; 3) aprovaram
a proposta do Banco Bradesco S.A., único acionista da Companhia, para que o Conselho de
Administração da Bradesco Leasing seja composto por 6 (seis) membros, ocasião em que foram
reeleitos os seus atuais integrantes, senhores: Luiz Carlos Trabuco Cappi, brasileiro, viúvo,
bancário, RG 5.284.352-X/SSP-SP, CPF 250.319.028/68; Carlos Alberto Rodrigues Guilherme,
brasileiro, casado, bancário, RG 6.448.545-6/SSP-SP, CPF 021.698.868/34; Milton Matsumoto,
brasileiro, casado, bancário, RG 29.516.917-5/SSP-SP, CPF 081.225.550/04; Alexandre da Silva
Glüher, brasileiro, casado, bancário, RG 57.793.933-6/SSP-SP, CPF 282.548.640/04; Josué
Augusto Pancini, brasileiro, casado, bancário, RG 10.389.168-7/SSP-SP, CPF 966.136.968/20;
e Maurício Machado de Minas, brasileiro, casado, bancário, RG 7.975.904-X/SSP-SP,
CPF 044.470.098/62, todos com endereço proﬁssional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara,
Osasco, SP, CEP 06029-900. Todos os membros reeleitos: 1) terão seus nomes levados à
aprovação do Banco Central do Brasil; 2) terão mandato de 2 (dois) anos, estendido até a posse
dos Conselheiros que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2022;
3) arquivaram na sede da Bradesco Leasing declaração, sob as penas da lei, de que atendem
às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei no 6.404/76 e na
Resolução no 4.122/2012, do Conselho Monetário Nacional. 4) aprovaram a proposta do Conselho
de Administração para que não seja ﬁxada remuneração aos administradores da Companhia,
considerando que todos recebem remuneração pelas funções que exercem no Banco Bradesco
S.A., único acionista da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o senhor
Presidente esclareceu que a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia,
deliberada no item 3, somente entrará em vigor e se tornará efetiva depois de homologada pelo
Banco Central do Brasil e de estarem atendidas todas as exigências legais de arquivamento
na Junta Comercial e publicação, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata no livro
próprio, que vai assinada pelo senhor Presidente, por mim Secretário, pelo Administrador, pelo
único acionista e pelo representante legal da empresa KPMG Auditores Independentes, inscrição
CRC 2SP028567/O-1 F SP, senhor André Dala Pola, Contador, CRC 1SP214007/O-2, de acordo
com o disposto no Parágrafo 1o do Artigo 134 da Lei no 6.404/76. aa) Presidente: Carlos Alberto
Rodrigues Guilherme; Secretário: Milton Matsumoto; Administrador: Eurico Ramos Fabri; Acionista:
Banco Bradesco S.A., representado por seus diretores, senhores Cassiano Ricardo Scarpelli e
Eurico Ramos Fabri; Auditor: André Dala Pola. Declaramos para os devidos ﬁns que a presente
é cópia ﬁel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas
nele apostas. Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil. a) Milton Matsumoto - Secretário.
Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certiﬁco o registro sob número
137.891/21-0, em 12.3.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CNPJ/ME nº 33.041.260/0652-90 - NIRE 35.300.394.925 - Companhia Aberta
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Via Varejo S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
(“AGOE”), a ser realizada no dia 27 de abril de 2021, às 11h00, de modo exclusivamente digital, com participação por meio de sistema eletrônico
ou por meio dos mecanismos de votação a distância, sem a possibilidade de comparecimento físico, para examinar, discutir e votar sobre as
seguintes matérias constantes da ordem do dia: (A) Em Assembleia Geral Ordinária: (1) Apreciar o Relatório Anual da Administração, tomar as
contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020, juntamente com o Relatório dos Auditores Independentes; e (2) Fixar a remuneração global anual dos
membros da Administração da Companhia para o exercício de 2021. (B) Em Assembleia Geral Extraordinária: (1) Rerratificar a remuneração
anual da administração aprovada na Assembleia Geral Ordinária realizada em 4 de junho de 2020; (2) Deliberar acerca da absorção do saldo de
prejuízos acumulados pela reserva de capital; e (3) Deliberar sobre os Planos de Incentivo de Longo Prazo da Companhia. Informações Gerais:
A participação do acionista ou de procurador devidamente constituído (observado o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76) poderá ser de forma
exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica “Zoom” ou por meio dos mecanismos de votação a distância, sem a possibilidade de
comparecimento físico. Como é do conhecimento de V.Sas., o Brasil e o mundo enfrentam um momento delicado com a pandemia do
coronavírus (COVID-19). Dentre as medidas recomendadas pelas autoridades para prevenir a sua propagação, inclui-se evitar
aglomeraçõesdepessoas,taiscomoassembleiasgerais.Nessesentido,aCompanhiarealizaráaAGOEdeformaexclusivamentedigital,
por meiodesistemaeletrônico,sem apossibilidadedecomparecimentofísico.Paratodososfinslegais,apresentereuniãoseráconsiderada
como realizada na sede da Companhia, conforme disposto no artigo 4º, III, §3º da Instrução CVM nº 481/09.Participação pessoal ou representado
por procurador. Nos termos do artigo 5º, §3º, da Instrução CVM nº 481/09, os acionistas que desejaram participar da AGOE via plataforma digital
deverão enviar os documentos necessários aos endereços eletrônicos ri@viavarejo.com.br e juridico.societario@viavarejo.com.br,
impreterivelmente, com antecedência mínima de 48h (quarenta e oito horas) em relação à data e horário da AGOE - isto é, até as 11 horas do dia
25 de abril de 2021.Após receber os documentos por e-mail e confirmar a sua validade e completude, a Companhia credenciará o acionista para
participar da AGOE via plataforma digital e enviará as instruções detalhadas para a sua utilização, bem como o link de acesso.Somente poderão
participar da AGOE os acionistas devidamente credenciados, em conformidade com o prazo e os procedimentos indicados acima. A
plataforma digital a ser disponibilizada pela Companhia para acesso e participação na AGOE será o aplicativo de reuniões virtuais Zoom. Mais
informações sobre as funcionalidades dessa plataforma podem ser encontradas em https://zoom.us. A Companhia recomenda que os acionistas
se familiarizem previamente com o uso da plataforma Zoom, bem como garantam a compatibilidade de seus respectivos dispositivos eletrônicos
para a utilização da plataforma.Adicionalmente, a Companhia solicita a tais acionistas que, no dia da AGOE, acessem a plataforma Zoom com, no
mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência do horário previsto para o seu início, a fim de permitir a validação do acesso de todos os acionistas
credenciados.Por meio da plataforma Zoom, os acionistas credenciados poderão discutir e votar os itens da ordem do dia, tendo acesso com vídeo
e áudio à sala virtual em que será realizada a AGOE. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer problemas operacionais ou de conexão
queoacionistavenhaaenfrentar,bemcomoporquaisquereventuaisoutrasquestõesalheiasàCompanhiaquevenhamadificultarouimpossibilitar
a participação do acionista na AGOE por meio eletrônico.Caso o acionista que tenha solicitado devidamente sua participação por meio eletrônico
não receba o e-mail com instruções para acesso à plataforma digital até as 11h00 do dia 26 de abril de 2021, deverá entrar em contato através dos
e-mails ri@viavarejo.com.br ejuridico.societario@viavarejo.com.br,aténomáximoàs18h00dodia26deabrilde2021,afimdequelhesejam
reenviadas suas respectivas instruções para acesso. Aos acionistas que se farão representar por meio de procuração outorgada para o fim
específico de participar em assembleias, em razão da pandemia da COVID-19, a Companhia dispensará o reconhecimento de firma e/ou a
consularização ou apostilamento dos instrumentos de procuração outorgados pelos acionistas a seus respectivos representantes. Ressaltamos,
contudo, que os documentos que não sejam lavrados em português deverão ser acompanhados da respectiva tradução.Requeremos, ainda, aos
senhores acionistas que serão representados por meio de procuração, o envio do instrumento de mandato outorgado na forma da lei, em formato
digital, ao Departamento de Relações com Investidores e ao Departamento Jurídico Societário da Companhia, nos endereços eletrônicos ri@
viavarejo.com.br e juridico.societario@viavarejo.com.br, até as 18h00 do dia 24 de abril de 2021.Participação por meio de votação a distância.
A Companhia, atendendo as normas da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em especial a Instrução CVM nº 481/09, assegurará aos
acionistas a possibilidade de exercerem seu voto a distância na AGOE.O acionista que optar por exercer seu direito de voto a distância poderá: (i)
transmitir as instruções de voto diretamente pelas instituições e/ou corretoras que mantém suas posições em custódia, caso estas disponibilizem
esses serviços; (ii) transmitir as instruções de voto diretamente ao escriturador das ações da Companhia, qual seja, o Itaú Corretora de Valores
S.A., conforme instruções estabelecidas no manual de participação da AGOE; ou (iii) preencher o boletim de voto a distância disponível nos
endereços indicados abaixo e enviá-lo diretamente à Companhia, conforme instruções contidas no manual de participação da AGOE. Para mais
informações, observar as regras previstas na Instrução CVM nº 481/09, no manual para participação na AGOE e no boletim de voto a distância
disponibilizado pela Companhia nos endereços indicados abaixo.Documentos relacionados à AGOE.Conforme determinado pela Instrução CVM
nº 481/09, encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia, na página de relações de investidores da Companhia <
ri.viavarejo.com.br > e na página da Comissão deValores Mobiliários < www.cvm.gov.br >, o manual de participação na assembleia e proposta da
administração, os boletins de voto a distância e os demais documentos relacionados às matérias constantes na ordem do dia da AGOE. São
Caetano do Sul, 25 de março de 2021. Raphael Oscar Klein - Presidente do Conselho de Administração.

CCR S.A.

CNPJ/MF: nº 02.846.056/0001-97 - NIRE: 35.300.158.334
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA PUBLICADO NOS DIAS 5, 6 E 9 DE MARÇO DE 2021
Em razão do agravamento da pandemia do COVID-19, a CCR S.A. serve-se do presente para retiﬁcar o Edital de
Convocação relativo à sua Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada, em primeira convocação, no
dia 8 de abril de 2021, às 11:00 horas, publicado no Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo e no Jornal Valor
Econômico nos dias 5, 6 e 9 de março de 2021, a ﬁm de alterar o formato de sua realização de “semipresencial” para
“exclusivamente digital”, passando o referido edital a valer nos seguintes termos: EDITAL DE CONVOCAÇÃO:
O Conselho de Administração da CCR S.A. (“Companhia”) convoca os senhores acionistas da Companhia a se
reunirem, em primeira convocação, em 8 de abril de 2021, às 11:00 horas, para a Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária (“AGO/E”) da Companhia que será realizada de modo exclusivamente digital, nos termos da
Instrução CVM nº 481/09, a ﬁm de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I. Em Assembleia Geral Ordinária: (i)
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações
Financeiras da Companhia, acompanhadas dos Pareceres emitidos pelos Auditores Independentes e pelo Conselho
Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) Deliberar sobre a destinação dos
resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e a distribuição de dividendos; (iii) Deliberar
sobre a substituição de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia; (iv) Deliberar sobre a
instalação do Conselho Fiscal e eleição de seus membros; e (v) Deliberar sobre a remuneração anual e global para os
administradores e individual dos membros do Conselho Fiscal; II. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Deliberar
sobre a alteração do caput do artigo 22, e a consolidação da redação do Estatuto Social da Companhia. Informações
Gerais: (i) Os documentos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), referentes
ao exercício social ﬁndo em 31 de dezembro de 2020, foram publicados no dia 5 de março de 2021, no Diário Oﬁcial
do Estado de São Paulo, e no Jornal Valor Econômico, e encontram-se à disposição dos acionistas na sede da
Companhia, em seu endereço eletrônico (http://www.ri.ccr.com.br/), bem como nos endereços eletrônicos da B3 S.A.
– Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br).
Também se encontram disponíveis nestes endereços eletrônicos os documentos de que tratam os artigos 9, 10, 11 e
12 da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 (“Instrução CVM nº 481/09”), bem como todos os demais
documentos pertinentes às matérias que serão deliberadas na AGO/E, inclusive o Manual de Participação, conforme
devidamente apresentados à CVM por meio do Sistema Empresas.Net; (ii) A participação do Acionista poderá ser por
meio de sistema eletrônico ou via boletim de voto a distância, nos termos descritos abaixo e conforme as instruções
detalhadas contidas no Manual de Participação (e, no caso da participação via boletim de voto, no próprio boletim):
a) Participação por meio de sistema eletrônico: o acionista poderá participar da AGO/E remotamente, por meio da
plataforma digital Zoom. A ﬁm de viabilizar operacionalmente esse procedimento, os acionistas que desejarem
participar da AGO/E por meio eletrônico deverão enviar tal solicitação à Companhia pelo e-mail assembleiaccr@
grupoccr.com.br, com antecedência mínima de 2 (dois) dias da realização da AGO/E (ou seja, até o dia 6 de abril de
2021), a qual deverá ainda ser devidamente acompanhada da seguinte documentação do acionista para participação
na AGO/E: (i) no caso de pessoa física, documento de identidade com foto e, no caso de pessoa jurídica ou fundo de
investimento, o último estatuto social, contrato social ou regulamento consolidado e demais documentos societários
que comprovem a representação legal do acionista e documento de identidade do respectivo representante; (ii) para
ﬁns de comprovação da titularidade de suas ações, comprovante emitido pela instituição custodiante ou pelo agente
escriturador das ações da CCR, conforme suas ações estejam ou não depositadas em depositário central, expedido
com no máximo 3 (três) dias de antecedência da data de realização da AGO/E. A Companhia enviará as respectivas
instruções para acesso ao sistema eletrônico de participação na AGO/E aos acionistas que tenham apresentado sua
solicitação no prazo e nas condições acima. O acionista devidamente cadastrado que participar por meio da
plataforma Zoom será considerado presente à AGO/E (podendo exercer seus respectivos direitos de voto) e assinante
da respectiva ata, nos termos do artigo 21-V, III e parágrafo único da Instrução CVM nº 481/09. Na hipótese de o
acionista que tenha solicitado devidamente sua participação por meio eletrônico não receber da Companhia o e-mail
com as instruções para acesso e participação da AGO/E até as 15 horas (horário de Brasília) do dia 7 de abril de 2021,
este deverá então entrar em contato com a Companhia pelo telefone +55 (11) 3048-5961 – em qualquer cenário,
antes das 9:30 horas do dia 8 de abril de 2021 – a ﬁm de que lhe sejam reenviadas (ou fornecidas por telefone) suas
respectivas instruções para acesso.A Companhia, porém, não se responsabiliza por quaisquer problemas operacionais
ou de conexão que o acionista venha a enfrentar, bem como por quaisquer outras eventuais questões alheias à
Companhia que venham a diﬁcultar ou impossibilitar a participação do acionista na AGO/E por meio eletrônico. Os
acionistas que solicitem sua participação por meio eletrônico deverão se familiarizar previamente com o uso da
plataforma digital Zoom, bem como garantir a compatibilidade de seus respectivos dispositivos eletrônicos com a
utilização da plataforma (por vídeo e áudio). b) Participação via boletim de voto a distância: os acionistas podem
enviar seus boletins de voto a distância: (i) por meio do envio de instruções de preenchimento do boletim de voto a
distância aos seus agentes de custódia, no caso dos acionistas titulares de ações depositadas em depositário central;
ou (ii) por meio do envio de instruções de preenchimento do boletim de voto a distância ao escriturador das ações de
emissão da Companhia, Itaú Corretora de Valores S.A., no caso de acionistas titulares de ações depositadas no
escriturador; ou (iii) por meio do envio de boletim de voto a distância devidamente preenchido diretamente à
Companhia, conforme orientações constantes do próprio boletim, da Instrução CVM nº 481/09 e do item 12.2 do
Formulário de Referência da Companhia. O boletim de voto a distância, quando enviado diretamente à Companhia,
deverá ser acompanhado de toda a documentação do acionista para participação na AGO/E (conforme detalhada no
item ‘a’ acima) e de quaisquer outras indicadas no próprio boletim, e recebido pela Companhia, em plena ordem e de
acordo com o disposto acima, até 7 (sete) dias antes da data de realização da AGO/E, ou seja, até 1º de abril de
2021 (inclusive). O boletim de voto a distância deverá ser enviado aos cuidados da Área de Governança da
Companhia, no endereço Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B – 5º andar, São Paulo, SP, CEP 04551-065, ou no seguinte
endereço eletrônico: assembleiaccr@grupoccr.com.br; (iii) Caso o acionista deseje ser representado na AGO/E por
meio de procurador, além dos documentos mencionados no item ‘a’ acima, deverá apresentar o respectivo
instrumento de mandato acompanhado do documento de identidade de seu(s) procurador(es) que o representará(ão)
na AGO/E. Da mesma forma, a Companhia solicita que tais documentos também sejam previamente enviados à
Companhia, em conjunto com os documentos (e nos mesmos prazos) descritos nos itens ‘a’ e ‘b’ acima, conforme o
caso. Em razão da presente retiﬁcação, ﬁca sem efeito o Edital de Convocação publicado no Diário Oﬁcial do Estado
de São Paulo e no Jornal Valor Econômico nos dias 5, 6 e 9 de março de 2021, o qual ﬁca, para todos os ﬁns,
substituído pelo presente Edital de Convocação, nos termos ora retiﬁcados.
São Paulo, 24 de março de 2021.
Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna
Presidente do Conselho de Administração
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Relatório da Diretoria
A Diretoria da TRIVOR S/A, nos termos legais e estatutários, vem colocar à disposição dos acionistas, as Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2020, bem como colocar à disposição os documentos que as geraram.
Bernardo Queiroz Nunes Alves - Procurador dos Acionistas
2019
2020
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
2019
2020
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
2019
2020
ATIVO
47.432.268,52 53.754.598,55 RECEITAS BRUTA DE VENDAS
7.100.421,25 10.886.186,41 DISPONIBILIDADE INICIAL
6.365,29 1.234.839,39
CIRCULANTE
7.309.594,82 8.580.404,98
Vendas de Bovinos
4.871.545,08 10.389.296,69 INGRESSOS MONETÁRIOS
9.347.354,95 17.835.585,11
Disponibilidades Imediatas
1.234.839,39 1.992.220,42
Vendas Produtos Agrícolas
2.228.876,17
496.889,72 Aumento (Redução) Passivo Circulante
(1.196.795,09)
686.782,18
Contas a Receber - Clientes
954.387,36
520.951,73 (-) Deduções de Vendas
(32.386,81)
(69.511,33) Aumento (Redução) Financiamentos
Estoques de Bovinos
5.099.498,16 6.044.432,83 RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS
7.068.034,44 10.816.675,08 e Contas Pagar L. Prazo
1.238.101,78 (2.778.349,12)
Adiantamentos a Terceiros
3.500,00 CUSTOS DIRETOS DAS VENDAS
(4.382.676,67) (10.111.137,63) Receitas do Exercício
Despesas Antecipadas
669,91
Custos dos Bovinos Vendidos
(3.783.804,33) (9.024.790,11) (Exceto Equivalência Patrimonial)
9.306.048,26 17.046.350,75
Créditos Realizáveis Diversos
20.200,00
19.300,00
Custos Produtos Agrícolas
(598.872,34) (1.086.347,52) Integralização de Capital
- 1.693.557,00
NÃO CIRCULANTE
40.122.673,70 45.174.193,57 LUCRO BRUTO SOBRE VENDAS
2.685.357,77
705.537,45 Dividendos Ativos
- 1.187.244,30
CRÉDITOS DE LONGO PRAZO
5.641.199,57 4.927.102,86 RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
(940.872,31)
7.671.067,39 DESEMBOLSOS MONETÁRIOS
8.118.880,85 17.078.204,08
C/C Pessoas Ligadas (sócios)
5.248.137,33 4.534.040,62
Equivalência Patrimonial
1.535.662,99 5.054.142,08 Financiamentos a Clientes
(523.779,05) (433.435,63)
Títulos a Receber
393.062,24
393.062,24
Receitas Alugueis Veículos, Máquinas e Imóveis 865.073,68
565.044,38 Aplicações (Reduções) em Estoques
2.115.795,43
944.934,67
PERMANENTE
34.481.474,13 40.247.090,71
Superveniências Ativas
1.123.217,48 5.381.476,74 Aumento (Redução) Contas Correntes
INVESTIMENTOS
13.084.157,95 18.477.582,73
Despesas Financeiras Líquidas
(197.212,17)
(49.801,67) Pessoas Ligadas Ativas
(284.578,25) (714.096,71)
Participações Societárias em Coligadas
13.084.157,95 18.477.582,73
Pessoal e Encargos
(1.252.961,61) (1.547.689,07) Imobilizações Líquidas
IMOBILIZADO TANGÍVEL
21.397.316,18 21.769.507,98
Despesas Tributárias
(87.328,80) (119.354,90) (Aquisições menos as Baixas)
674.874,43 1.867.226,98
Imóveis de Uso
19.281.144,21 19.281.144,21
Insubsistências Passivas
(9.939,13)
(45.253,31) Dividendos Distribuídos
- 1.693.557,00
Veículos Utilitários e Caminhões
1.994.625,26 1.628.097,47
Administrativas e Gerais
(2.917.384,75) (1.567.496,86) Baixas de Depreciações de Bens
Semoventes
124.650,00
364.748,81 LUCRO OPERACIONAL
1.744.485,46
8.376.604,84 Vendidos/Baixados
430.847,96
731.513,44
Tratores, Máquinas, Implementos e Equipamentos 2.015.433,84 2.340.314,72 Resultados Não Operacionais
197.032,79
180.914,65 Aumento (Redução) Adiantamentos
Benfeitorias e Instalações
1.723.138,00 1.738.909,95 LUCRO ANTES DOS TRIBUTOS
1.941.518,25
8.557.519,49 e Outros Créditos
(1.041.053,38)
1.930,09
Tanques, Bebedouros d’agua e Colcheiras
272.208,14
276.208,14 Provisões IRPJ / CSLL
(71.407,57) (143.622,52) Custos e Despesas do Ano
Móveis e Utensílios
48.777,04
60.876,04 LUCRO OU (-)PREJUIZO LÍQUIDO FINAL
1.870.110,68
8.413.896,97 (Exceto Depreciações/Equivalência)
6.746.773,71 12.986.574,24
Currais e Cercas Divisórias
147.121,40
218.683,90
1.234.839,39 1.992.220,42
2019
2020 DISPONIBILIDADE FINAL
DEMONSTRAÇÃO DO EBTIDA
Outros Imobilizados
49.288,08
88.102,71
Reservas Adiantamento
Retenção
MUTAÇÕES
1.744.485,46
8.376.604,84
(-) Depreciações Acumuladas
(4.259.069,79) (4.227.577,97) RESULTADO OPERACIONAL
Capital
ReaAumento
de
DO PATRIMÔNIO
(1.535.662,99) (5.054.142,08)
PASSIVO
47.432.268,52 53.754.598,55 (+/-) Equivalência Patrimonial
Social
Valiação
Capital
Lucros
LÍQUIDO
2.224.826,86
700.021,62
CIRCULANTE
1.004.070,59 1.690.852,77 (+) Depreciações
SALDOS
EM
31/12/2015
9.000.000,00
7.430.364,00
3.332.656,64
197.212,17
49.801,67
Fornecedores
415.486,74 1.043.668,28 (+) Despesas Financeiras Líquidas
(2.475.000,00)
2.630.861,50
4.072.286,05 Dividendos Creditados
Adiantamentos de Terceiros
388.455,17
38.204,43 EBTIDA FINAL
Aumento de Capital
Obrigações Sociais e Fiscais
185.668,03
329.429,03 armazenamento. f. Imobilizado: Registrado pelo custo de aquisição. A depreciação com Lucros
770.000,00
(770.000,00)
Empréstimos e Financiamentos
4.018,97
267.352,06 foi iniciada em 2010, calculada pelo método linear com base na estimativa de Aportes de Acionistas
5.230.000,00
8.778.850,00
Outras Contas a Pagar
10.441,68
12.198,97 vida útil dos bens imobilizados e taxas anuais deﬁnidas pela legislação ﬁscal. Em Lucros do Exercício de 2016
212.036,37
NÃO CIRCULANTE
10.373.274,04 7.594.924,92 2019 a depreciação atingiu a cifra de R$2.225 mil considerando-se a aceleração Ajustes e Reclassiﬁcações
27.932,66
Financiamentos
66.812,84
- incentivada utilizada nas contas do imobilizado de benfeitorias rurais e em 2020 SALDOS EM 31/12/2016
15.000.000,00 7.430.364,00 8.778.850,00
327.625,67
Títulos a Pagar
3.014.008,05
302.471,77 gerou R$700 mil de despesas operacionais. g) Obrigações Sociais e Fiscais:
Aportes de Acionistas
2.996.667,42
C/C Partes Relacionadas
7.251.000,00 7.251.000,00
2019
2020 Prejuízos do Exercício
(712.291,94)
Tributos Parcelados
41.453,15
41.453,15 Salários e Correlatos
35.765,30 32.528,90 SALDOS EM 31/12/2017
15.000.000,00 7.430.364,00 11.775.517,42 (384.666,27)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
36.054.923,89 44.468.820,86 INSS / FGTS
10.319,69
9.521,79 Aumento de Capital
Capital Social
26.931.000,00 28.624.557,00 Tributos Retidos e Outros
1.947,53 77.601,78 com Lucros
92.098,00
Reservas de Reavaliação e Ajustes Patrimoniais 7.430.364,00 7.430.364,00 Provisões de Férias e Encargos
65.999,92 63.264,73 Aumento de Capital
Lucros ou (-) Prejuízos Acumulados
1.693.559,89 8.413.899,86 Funrural
2.170,48
3.390,06 com Imóveis
57.902,00
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
IRPJ / CSLL / IRRF
110.918,26 184.574,92 Aportes de Acionistas
5.482,58
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
Total
227.121,18 370.882,18 Distribuição de Lucros
(317.098,00)
(expressas em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)
h. Investimentos em Associadas: Registrados pelos custos de aquisições aplicados Lucros do Exercício de 2018
525.213,48
15.150.000,00 7.430.364,00 11.781.000,00 (176.550,79)
1. Operações: A companhia TRIVOR S.A constituída em 22 de abril de 2005, é na coligada Cale Eletricidade, Construções e Serviços Ltda, menos lucros recebidos SALDOS EM 31/12/2018
e
mais
equivalência
patrimonial
positiva
de
R$5.054
mil
neste
exercício.
i)
IRPJ
e
Lucros
do
Exercício
de
2019
1.870.110,68
uma sociedade anônima de capital fechado, registrada na JCDF sob o NIRE 53
11.781.000,00
(11.781.000,00)
3 0001095 1 e CNPJ/MF 07.569.901/0001-48, com sede em Brasília (DF), tendo CSLL: Calculados com base no Lucro Real Anual, ajustado pelas adições e exclu- Aumento de Capital
SALDOS EM 31/12/2019
26.931.000,00 7.430.364,00
1.693.559,89
por objeto social a participação em outras sociedades e atividades agropecuárias sões ﬁscais. j) Empréstimos e Financiamentos:
2019
2020 Lucros do Exercício de 2020
8.413.896,97
em geral (esta última iniciada em 2010). 2. Base de Preparação: As demonstrações
CURTO
PRAZO
LONGO
PRAZO
CURTO
PRAZO
LONGO
PRAZO
Aumento
de
Capital
contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
241.219,92
- com Lucros
1.693.557,00
Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orienta- Banco Caterpillar
50.072,44
- Distribuição de Lucros/Dividendos
(1.693.557,00)
ções e as interpretações emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Banco Volkswagen 4.018,97
70.429,72
- SALDOS EM 31/12/2020
28.624.557,00 7.430.364,00
8.413.899,86
CVM (Câmara de Valores Mobiliários). 3. Sumário das Principais Práticas Contábeis: Banco Santander
(-)Juros Futuros a Transcorrer (3.616,88)
(23.940,30)
- lucros, representado por 28.624.557 ações ordinárias nominativas de R$1,00 cada,
a. Apuração do Resultado: É apurado em conformidade com o regime de compe- Total
4.018,97
66.812,84
267.352,06
- assim permanecendo até 31.12.2020. b. Reserva de Retenção de Lucros: Lucros
tência. A receita e os custos decorrentes são reconhecidos no resultado, quando k) Contas Correntes de Terceiros e Pessoas Ligadas:
acumulados até 2015 (R$ 3.333 mil), mais lucro apurado em 2016 (R$ 212 mil)
todos os riscos e benefícios inerentes à atividade operacional são incorridos. b. Uso
ATIVO-2019 PASSIVO-2019
ATIVO-2020 PASSIVO-2020 que foi transferido para Reserva de Retenção de Lucros, da qual foram deduzidos
de Estimativas Contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis requer que a Acionistas
dividendos distribuídos (R$ 2.475 mil) e transferência para o Capital Social de (R$
Administração utilize estimativa e adote premissas objetivas e subjetivas para de- Pessoas Físicas 5.248.137,33
- 2.588.289,10
- 770 mil), acrescido de ajustes de exercício anterior (R$ 28 mil), restando R$ 328 mil
terminar montantes apresentados de certos ativos, passivos, receitas e despesas. Salberg S.A (Terceiros)
- 7.251.000,00 1.945.000,00 7.251.000,00 de lucros retidos acumulados até 31.12.2016, menos o prejuízo apurado em 2017
A principal estimativa está relacionada com a determinação das taxas de deprecia- Cale Eletricidade
de R$ 712 mil transferido para Reserva de Retenção de Lucros, resultou R$385
ção do ativo imobilizado. c. Instrumentos Financeiros: Instrumentos ﬁnanceiros não (Controlada)
751,52
- mil de prejuízo acumulado até 31.12.2017, mais lucros apurados de R$525 mil
derivativos incluem aplicações ﬁnanceiras, contas a receber e outros recebíveis, Outros Terceiros
- 3.014.008,05
- 302.471,77 em 2018, menos distribuições de lucros de R$317 mil transferidos das Reservas
incluindo caixa e equivalente de caixa, empréstimos e ﬁnanciamentos, assim como Total
5.248.137,33 10.265.008,05 4.534.040,62 7.553.471,77
contas a pagar e outras dívidas. d. Estoques de Bovinos: Apresentados ao valor de 4 - Patrimônio Líquido: a. Capital Social: Em 31 de dezembro de 2015, o Capital de Retenção de Lucros, resultando em R$ 177 mil de prejuízos acumulados até
2018, mais os lucros de R$1.870 mil apurados em 2019, foram transferidos para
custo de aquisição, acrescido dos custeios com recria, engorda, gastos com insu- Social era de R$ 9.000 milhões, equivalente a 9.000.000 de ações ordinárias Reservas de Retenção de Lucros, resultando R$1.693 mil de lucros acumulados
mos, manejo, reformas de cercas e pastos, manutenção de máquinas, e pelos nas- nominativas de R$ 1,00 cada. Em 2016 o Capital Social foi aumentado para até 31.12.2019, mais o lucro apurado em 2020 de R$8.414 mil, foram transfecimentos de animais (geradores de receitas de R$ 5.381 mil no exercício de 2020 R$15.000 milhões com a transferência de lucros de R$770 mil e integralizações rido para Reserva de Retenção de Lucros, da qual foi deduzida a Distribuição de
e baixas pelas perdas de R$ 45 mil), nas outras receitas / despesas operacionais. de R$5.230 mil, representado por 15.000.000 de ações ordinárias nominativas de Lucros de R$1.693 mil, ﬁnalizando o saldo de R$8.414 mil de lucros acumulados
Os bovinos vendidos são baixados diretamente em custos de vendas, após apro- R$1,00 cada. Em 2018 o Capital Social foi aumentado para R$15.150 mil com a até 31.12.2020. c. Reserva de Reavaliação: Formada pelo reﬂexo de equivalência
priação dos custos diretos rateados por cabeça. e. Estoques de Café: Os estoques transferência de lucros R$92.098,00 e integralizações de imóveis R$57.902,00, patrimonial nas Reavaliações assumidas pela coligada CALE Eletricidade Consde café a granel no valor de R$396 mil armazenado entre junho e setembro de elevando o Capital para R$15.150 mil, representado por 15.150.000 ações or- truções e Serviços Ltda. por incorporação de imóveis ao Capital da mesma (R$
2020, estavam registrados como Outros Realizáveis “Produtos em Consignação” dinárias nominativas de R$1,00 cada. Em 2019 os adiantamentos para futuro 5.855 mil) e novas atualizações no exercício de 2011 de mais R$ 1.575 mil, totapor se encontrarem armazenados. Estes estoques foram integralmente vendidos aumento de capital - AFAC de R$11.781 mil realizados até 2018, foram integra- lizando R$ 7.430 mil, que permanece até 31.12.2020. Brasília- DF, 23 de fevereiem outubro de 2020, reconhecida a receita de vendas e consequentemente foram lizados ao Capital Social, elevando-o para R$26.931 mil. Em 2020, o capital foi ro de 2021. Bernardo Queiroz Nunes Alves-Procurador- CPF/MF 056.093.969-80.
baixados integralmente os estoques pelos preços de pauta atribuído à época do aumentado para R$28.624.577,00 com integralizações de R$1.693.557,00 de Sebastião Nunes Borges-Contador CRC/DF 004579/O-5-CPF/MF 239.968.626-87

SER EDUCACIONAL S.A.
CNPJ 04.986.320/0001-13 - NIRE 26.3.0001679-6
Companhia Aberta
Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária
Convidamos os Senhores Acionistas da Ser Educacional S.A. (Companhia), na forma prevista no Art. 124 da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das S.A.), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (Assembleia), a ser realizada no dia 30 de abril de 2021, às 14h00, na sede social da Companhia, situada na Avenida da
Saudade, 254, bairro de Santo Amaro, sala do Conselho de Administração, na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, com a possibilidade de participação remota, a ﬁm de deliberarem sobre o seguinte: ORDEM DO DIA:
(a) apreciação do relatório da administração, das contas dos administradores, das demonstrações ﬁnanceiras
da Companhia e do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020; (b) proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e distribuição de dividendos; (c) aprovação do orçamento de capital para o exercício de 2021; (d)
determinação do número efetivo de membros do Conselho de Administração, enquadramento dos membros
independentes do Conselho de Administração e eleição dos membros do Conselho de Administração; (e) instalação do Conselho Fiscal; (f) eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; e (g) aprovação da
remuneração global dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal para o
exercício social de 2021. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Todos os documentos e informações necessárias ao exercício do direito de voto pelos acionistas, em especial o Manual de Participação dos Acionistas na Assembleia,
que inclui as propostas da administração quanto às matérias a serem deliberadas, bem como todos os demais
documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na Assembleia, encontram-se à disposição na sede da
Companhia, na página da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), da B3 S.A.  Brasil, Bolsa, Balcão
(www.b3.com.br) e da Companhia (http://ri.sereducacional.com/), na rede mundial de computadores (internet). A participação dos acionistas na Assembleia poderá ser pessoal, por procurador devidamente constituído,
remota por meio de sistema eletrônico ou por meio de envio de boletim de voto à distância, nos termos da
Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (Instrução CVM 481). Como é do conhecimento de V.Sas., o Brasil e o mundo ainda enfrentam um momento delicado com o novo coronavírus
(COVID-19). Dentre as medidas recomendadas pelas autoridades para prevenir a sua propagação, inclui-se evitar aglomerações de pessoas, tais como assembleias gerais. Nesse sentido, em consonância com tais recomendações e para diminuir o risco de propagação do coronavírus, a administração da Companhia recomenda que os
seus acionistas exerçam seu direito de voto através dos boletins de voto a distância disponibilizados pela Companhia nos termos da Instrução CVM 481 ou por meio de participação remota, mediante sistema eletrônico
disponibilizado pela Companhia, evitando comparecer presencialmente à Assembleia. O acionista que optar por
participar da Assembleia de forma remota por meio do sistema eletrônico a ser disponibilizado pela Companhia,
o NetGlobe (Sistema Eletrônico) participará e votará de forma remota na Assembleia, que será transmitida ao
acionista de forma digital, em tempo real. Para participação pelo Sistema Eletrônico os acionistas deverão utilizar computador/notebook/telefone celular ou equipamento equivalente que possua câmera de vídeo e áudio,
observadas as instruções abaixo. A Companhia informa que solicita que os acionistas interessados em participar e/ou votar na Assembleia por meio do Sistema Eletrônico enviem até às 14h00 do dia 28 de abril de 2021
um e-mail por escrito para a Companhia, no endereço eletrônico ri@sereducacional.com, manifestando seu
interesse em participar de forma remota da Assembleia, e solicitando o link de acesso ao Sistema Eletrônico
(Solicitação de Acesso). A Solicitação de Acesso deverá conter: (i) a identiﬁcação completa do acionista, incluindo seu CPF ou CNPJ, conforme o caso; (ii) telefone e endereço de e-mail do solicitante; e (iii) cópia simples
dos documentos necessários para legitimação e representação, conforme indicado no Manual de Participação
dos Acionistas na Assembleia, ﬁcando dispensado excepcionalmente neste caso o envio da via física da documentação. Os acionistas que enviarem a documentação de forma digital serão responsáveis pela sua veracidade. Veriﬁcada a regularidade dos documentos enviados para participação na Assembleia, a Companhia enviará
para o e-mail do acionista (ou a seus procuradores, conforme o caso), assim que possível: (i) o link e as informações de acesso e habilitação à sala de reunião virtual da Assembleia; e (ii) o link para acesso e consulta aos documentos e informações referentes aos assuntos da ordem do dia da Assembleia, os quais também estarão
disponíveis na sede da Companhia. Caso determinado acionista não receba as senhas de acesso às 23h59 do dia
29 de abril de 2021, tal acionista deverá entrar em contato com a Companhia entre 10h e 13h do dia 30 de abril
de 2021 por meio do e-mail ri@sereducacional.com, para que seja prestado o suporte necessário em tempo
hábil. A Companhia não se responsabilizará por problemas operacionais, pela conexão e acesso à internet dos
acionistas e representantes legais durante a Assembleia e outras situações que não estejam sob o controle da
Companhia. Para informações adicionais sobre a participação do acionista por meio do Sistema Eletrônico, ver
o Manual de Participação dos Acionistas na Assembleia. Os acionistas podem se fazer representar por procurador constituído por instrumento público ou particular, há menos de 1 (um) ano, conferido exclusivamente a
acionista maior e capaz, administrador da Companhia ou advogado, ou, ainda, por instituição ﬁnanceira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar os condôminos, devendo o instrumento conter os
requisitos elencados na Lei das S.A. e na Instrução CVM 481. As acionistas pessoas jurídicas podem ser representadas por meio de seus representantes legais ou procuradores devidamente constituídos, de acordo com os
seus atos constitutivos, não precisando nesse caso o procurador ser acionista, administrador da Companhia ou
advogado. A Companhia exige o reconhecimento de ﬁrma em procurações, bem como a notarização, consularização ou apostilamento e tradução juramentada no caso de procurações outorgadas no exterior. Com o objetivo de promover agilidade no processo de realização da Assembleia, a Companhia solicita aos acionistas o depósito de procurações e documentos de representação com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da realização da Assembleia, aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores na sede da Companhia,
em conformidade com o parágrafo primeiro do art. 10 do Estatuto Social da Companhia. Não obstante, os
acionistas que comparecerem à Assembleia munidos dos documentos exigidos poderão participar e votar, ainda que tenham deixado de depositá-los previamente. Observando o procedimento previsto na Instrução CVM
481, os acionistas poderão participar da Assembleia e exercer o voto por meio de preenchimento e entrega do
boletim de voto à distância disponibilizado pela Companhia. Para informações adicionais acerca do exercício do
direito de voto a distância, solicitamos aos acionistas que veriﬁquem as regras previstas na Instrução CVM 481,
bem como as orientações e prazos constantes do Manual para Participação na Assembleia. O percentual mínimo para adoção do processo de voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de Administração é de
5% (cinco por cento), nos termos do artigo 3º da Instrução CVM nº 165/91 e do artigo 4º da Instrução CVM nº
481/09. Ainda, nos termos do §1º do artigo 141 da Lei nº 6.404/76, o requerimento para a adoção do voto
múltiplo deverá ser realizado pelos acionistas até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia.
Recife/PE, 26 de março de 2021. José Janguiê Bezerra Diniz - Presidente do Conselho de Administração.
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ÐÑÒÓÔ ÕÖ×ÒØÒÙÐÚÛÔ ÜÝÞÖßÛÔ Ö×ÖÙÞàáÒØÔ áâãäãäääãæ

ÐÑÒÓÔ ÕÖ×ÒØÒÙÐÚÛÔ ÜÝÞÖßÛÔ Ö×ÖÙÞàáÒØÔ áâãäãåäåä1
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GOQFMFNKVQHNIMOÀGKQVKPMF
~ux|u|u
VOPJINKQFNOLIMOKKRFNO
%(1
XUOHFGQILKIQFRKS©KF²Ñ³
±YFÐVORFVFGMO\[¡LI KOYFÐVORFFSKL LFOGKQF
stuvuwxuyuzu{{|}~ux|u|u OJ©KNUONIQKIMOGFQMIVIGFTUO FVQHJVILONK³QKNIM[IJJK OKNKVKQFKJJKFQMI§O
KLQKVKIMFJMQFJNKJJKJKLGQK KW´µ KJMFRFL QKGFJJFPNO FOJ ZKJFQ§LKPMFQFLFMFQ©IF KJªPMO²Ñ³®²PMKQPFMIOPF TUONOMIGOZL ¢£OFPVO
u|uw{u|xzw|u
KPNILKPMOJWXYZ[K\PIUOVOP VIKPMKJ©FJKPOLKJLOGQKTO± ©KFJNKPMQKJNKJJFKLIJJUO ÑIPFPVK³OQGOQFMIOP¯QFTONK VFGMO\[¢£LIKJGFQFI
%(1
VKPMQFRFL¦NFKLIJJUO
¶·¸¹ºGQOVQOOJFPVOJLFJPK ª«JUOPK§OVIFNFJPOLKQVFNOJK IPRKJMILKPMOJNOWFPVO»PNIF PFPVIFQLKQKJKLGQKKPNK
WXYZ[K\PIUOVOPVQFLOP ZJJKJGFGHIJKQFLLIMOGOVO PLNKKJNKKPMQKRIJMF
VPN«QIOYKJJFOQLFJKORKJ POJKMOQGQIRFNOKFL§QGONK NOQFJÀLFIPIVIFMIRFPORFPO
MKLFOKQMFNKRKPNFNKNKPM PK§OVIFNOJPOLKQVFNOFMHªPO OKQMFG°IVFJKVPN«QIFNFJ JK½OV¾G¿JKQIFVQIFNFLFJI FPVOJGFQFIPFPVIFQGK©KPFJK GFJPF©KKLOLKPMO
QKJGFQMIVIGFMIRFJNFFKYKFVOQ NOFPOGFJJFNO©FPNOJQ§IQFL NKPMQKJNFFKJK§IF²PJ MFTUOPF©FFRKQIFNFJ½VFJ LHNIFJKLGQKJFJINKQFNFJGOQ EFQFIVFQNOµKFLNIQKMOQ
NOVOLIPOQLFTKJNKLKQVFNO FJGQILKIQFJVOPRKQJFJNFPNOVOP MQTUO³»¡£¥©KGQKRKJOQ JKJ¿NKMMOJÀLF©KGONKQIF LKQKJONKQK§IKJVFQKPMKJ NKQKFTKJVOLIPRKJMINOQKJNO
VFNF GFGK OI RKPNINO F MFNFRKPNFNFGFQMIVIGFTUONO§O TOJQKJMQIMOJNKNIJMQIITUO³OP JKQIRQKLKPMKPK§OVIFNF®NKGF NOGFJ IPJMIMITUOIPFPVKIQF YFÐVORFFIPFQKGQKJKPMFLF
KFOGKQFTUOLORILKP RKQPOYK«GFQFV«FJPK§OVIFTKJ OQLKKJJFJQK§QFJPOL«¬ILO£ GHIJ©KPUOOQFL OªKMONF MKL L IJM¼QIVONKMQFPJFTKJ OGOQMPINFNKGFQFNIRKQJIIVFQ
MOVKQVFNKIKJ JKIPMKPJIIVFQFLZL ªPONK IPRKJMINOQKJGQOIJJIOPFIJGONKL OKQMFG°IVF¯KOMQFOQLFNF VOLO¼Q§UOLMIFMKQFLFJKJ MFPMOFFJKNKVIKPMKJ©FPMO
OKQMFFJKNK¡¢LIKJNKNK ¢¢KQFL PK§OVIFNOJF¢¤K JKQGQOVQFNOJKFMHGONKLI GKOJMMOJRKPNINOJF§OQFGOQ MFHFLFIOQª«QKFISFNF
OJGFJJIROJNOFPVOFHLNKQK
PMQKJOIFVQKJVINFNK£¢¢¤ KVFQFL NKSKLQONK¢¢F VFQVOLOJGFGHIJEFQFGQKJKQRFQ WXYZ[K\PIUOEOQVOPMFNIJJO OGKQFTUOVOPJIJMKNKL OQTFQOJVOLGQOLIJJOJVOL
LIKJNKGFGHIJYOMOMFRKPNI ®RFOQISFTUONK£¢¦¯XOJ° KJJFRKPNFQKJMQIMFOFQMI§ONF FRFIFQFLFRKQIFFMHLKJLONI KLGQHJMILO JIPNIVFISFNOPO OFJGQ«MIVFJFLIKPMFIJJOVIFIJ
NOGKQMONK¥¦NFJNKPMQKJ MILOJLKJKJQOPNFQFLOJ¥ IPJMQTUONIS©KFJNKPMQKJ IVNFNKOGKQFVIOPFNFJKPMINF ©FF²Ñ³KPMQOVOL \[ KNK§ORKQPFPTF®Z[µPFJI§F
KQFLNF\PIUOKOGKQVKPMFQKJ YKFVOQNOVOLOPMKJOJGFGHIJ PKJJKMIGONKVOOVFTUOJ¼GONK NKJFNLIPIJMQFNOQFJNKLKQVFNO LIKJKOJNKLFIJ\[¢£LI KLIP§J¯½XUOHJ¼LFOGKQF
MFPMKNOWXYZ[KWXYZ[EFQEQO FMQFQFLIPRKJMINOQKJKJMQFP§KIQOJ QUOJKQPK§OVIFNOJPOLKQVFNO NKJK§LKPMFQKJJFJ½NFJVFJJKJ¿ KJOQFL FGOQMFNOJGOQNKS TUONKPNIP§¿FIQLF
VQFNOOFPVOPUOVOLKPMO LFJMFLHL FJMKJOQFQIFJNOJ FG¼J¤NIFJ®½OV¾G¿¯ÀFJFTKJ HL NIJJOKKJOJKQRFQFL FPVOJÒ²MF°WW Ó[FPMFPNKQÓ²P YKFVOQNOVOL[FFFMQFPJF
ZJJFJNKPMQKJJQ§IQFL PO FPVOJ©KJKIPMKQKJJFQFL GKO JUOLFK¬VKTUOQK§QF
©KFFKHLFVOLGFPIF NJMQIFFPN³OLLKQVIFWFP¾O TUO½FVIOPFL OMUO¿LFJF
¨LIMONFGQIRFMISFTUONFFKKL GFGKGFQFNKILKNIFMOQKGFJJ« »FJVOLOJKRGKFNIJGOJITUO FKQMFVOLFTKJPK§OVIFNFJKL ³IPF ÔILIMKNYFI®Y²Ñ³¯ INKIFH©KOIPFPVIFLKPMOFKJ
¤¤£XFKJMQMQFTUONOGQOVKJ OJFVIKPMKJNOJK§LKPMOGQIRFMK NFJMKJOQFQIFJNKQKGFJJFQILK OJFKLIJJOQFQK©KPMKNKN WQFPVÓWFPVOÔFMIPOFLKQIVFPO JFVIKPMKFJKªFGKQKPKKMQFPJ
JOINKPMIIVOJK©KFKLGQKJFMI KLOJFPNOL§FPOVOLFNIK NIFMFLKPMKOJGFGHIJFOGQIRFMK RINFJK©KLFPMHLFNIR§FTUO NK³OLKQVIOZ¬MKQIOQÓ[MFPNFQN VKPNFOFVOQNOVOL F²Ñ³±
PFªFSINFJLIPKQ«QIFJFIPNFKL QKPTFNKGQKTOJJIPOQLFTKJNK KKJO§ORUOVK§FQFLFIJIPRKJMI NKIPOQLFTKJQK§FQLKPMK ³FQMKQKNÓWFPVONK±VVINKPMK YFÐVORFKVOOFPOGFJJFNO
KJM«§IOJKLQIOP«QIOJNKK¬GOQF LKQVFNOOPMKLKQFL NK©KO NOQKJNKNIKQKPMKJGKQIJ²JJOOI ÁQKFMHVPIVFKVOK§IFNOVOP ®EFPFL«¯ÓWQFNKJVOW ³ÑOQINF VOLLFVFQMKIQFNKVQHNIMOK¬
TUOKFRIFNIIVNFNKKLKJMFK WQFNKJVO KJMFRFOKQKVKPNO FOJ GOJJRKGOQ©KWXYZ[K\PIUO VOQNFQFLVOLOJFQ§LKPMOJ WFP¾ÓWFPVFQIK³QFTFOWFP¾Ó GFPNINFNK¥¥IKJOF
KVKQLRFOQGFQFKFJ JOTUO VIKPMKJGQIRFMKOGFGKFORFOQNK VOPJK§IQFL ©KOVOK§IFNONF OGKQFTUO OIVOOQNKPFNF GOQ XWFPVONK³QHNIMOK²PRKQJIO GFQMKNKFVOPJMIMNFGOQKL
KPVOPMQFNFGFQFVOLGKPJFQOJ IPINO PF OKQMF FVQKJVINO NK ³OLIJJUONKFOQKJ»OII«QIOJ WQFNKJVO WW²³IMI§QOG²MF° PKJ»IFLIWQFPVÓKWÕY²PMKQ GQHJMILOJFGK©KPFJKLHNIFJ
FVIOPIJMFJOIKPMQK§FQKJJKJMM ¡£± ²MF°MQFFFRFVOL ®³»¯NIJGKPJFJJKFOGKQFTUONK WW KÂE»OQ§FP
KLGQKJFJ³OPJI§PFNOKIPFP
PFMIOPFWFP¾®EFPFL«¯
±PNIP§MKL GQFSONKMQJ VIFLKPMOFRKVOJMFLHLJUO
FPOJKLKIO MF¬FPUOHG°IVF IPFJNKPK§¼VIOJNOFPVO
LFJIVONKPMQONFJVOPNITKJ OGKQFTUOVOLKTOFJKQKJ
NKLKQVFNO FIMFIJGFQFO MQMQFNFKL PORKLQOKJK
YFÐVORFJK§PNOEFO[FF §PNOµKFLKPRORKVKQVF
NIQKMOQNFMKJOQFQIFNOFPVO NKGKJJOFJJ¼POYFÐVORF
YOROLKMOMF¢¦MKQUONK [FPMOJNF²Ñ³QKJJFMF©KOJQK
JKQNKJMIPFNOJFGK©KPFJVOL VQJOJLOIISFNOJGKFJIPJMIMI
GFPIFJGKQMKPVKPMKJFOINK TKJIPFPVKIQFJLOJMQFL OIPMK
QFNFJGOQLKQKJ±MQOJ¦ QKJJKNKIPRKJMINOQKJKJMQFP§KIQOJ
IQUOGFQFKLGQKJFJNKQK§IKJ GKOWQFJIKRKKLPOYFÐVORFVF
KL©KFQKFTUOKPMQKVQHNIMOK GFVINFNKGFQFNIJMQIIQOJQKVQ
LGQFSOVQMOF³FI¬Fª«VOPJI GOQK¬KLGOGFQFGF§FQOKMOJ NOKRFIJKQFKQMOL GQOVKNI E²WHIPKQIOQLHNIFPFVIOPF JOJ[K§PNOKKF²Ñ³FSKJJFGOP
ÝÞß~u|u
§FGKQLIMIQEI¬áGFQFMQFPJKQP OQKFISFQVOLGQFJVOLOVFQMUO LKPMONKIJVFISFTUO¿NIJJK
½±VQHNIMOHLFIJQKJMQIMIROGF MKKPMQKOJIPRKJMINOQKJKFJLKO
%(1
VIFJNO F¬IO KLKQ§KPVIFâ¿ NKNHIMORIQMF
± NIQKMOQMFLHL NKJMFVO QFFJLKQKJPF LHQIVFÔFMI QKJOGOQMPINFNKJKL MKQLOJNK
±WFPVO³KPMQF®W³¯GONKKP NIJJKKLKRKPMORIQMFOQ§FPISF YKFVOQNOVOLEIPONK»K ©KFMFLKPMK«¢LIKJ PFEOQLKIONKIPIVIFMIRFJVOLO QIJVOKQKMOQPO½ÕOªKFJVFH
MQFQVOL ½L GQOVKNILKPMONK NOGKFEQOJGKVMIRF³OPJMOQIF OFQK§QFRFIPOKPMFPMONKKP NKVFRKJVFNFJMQFNFJNOEI¬ KJJFGQOVQFLOJVOQQI§IQIJJOK LFIJGKOLKPOQQIJVO¿FIQLF
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CNPJ 23.274.194/0001-19NIRE Nº 3330009092-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃOASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas de FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. a
comparecerem à Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 26 de abril de 2021, às 10h30,
exclusivamente por meio digital, por videoconferência, sendo o voto dos acionistas exercido mediante o
envio de Boletim de Voto a Distância, nos termos da Lei nº 14.030, de 29 de julho de 2020 e da instrução
Normativa DREI Nº 79, de 14 de abril de 2020 e conforme procedimento abaixo descrito, para deliberarem
sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
I - Tomada de contas dos Administradores, Relatório da Administração e Demonstrações
Financeiras, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório dos Auditores Independentes,
relativos ao Exercício Social de 2020.
II - Destinação do Resultado do Exercício Social de 2020.
III - Eleição de membro do Conselho do Conselho de Administração.
IV - Eleição de membro do Conselho Fiscal.
V - Remuneração anual global dos Administradores e membros do Conselho Fiscal.
Considerando as medidas restritivas impostas pelas Autoridades, em razão da pandemia
provocada pela COVID-19, a participação na Assembleia, dar-se-á de forma remota, por meio de
plataforma de reuniões online. Para tanto, o acionista deverá solicitar seu credenciamento, por e-mail, até
às 15h (quinze horas) do dia 22 de abril de 2021 (dois dias úteis antes da data da assembleia), por
mensagem a ser enviada ao endereço eletrônico sg@furnas.com.br, acompanhada da documentação que
comprove sua condição: Acionista - RG e CPF; Representante do acionista, de acordo com o § 1º do art.
126, da Lei nº 6.404/76 - Procuração de poderes, RG e CPF.
Uma vez recebida a documentação, a Secretaria de Governança Corporativa encaminhará ao
acionista resposta ao e-mail, com a conﬁrmação do credenciamento, modelo de Boletim de Voto à
Distância e instruções para a participação online, sendo de inteira responsabilidade do acionista as
providências referentes à estrutura necessária à sua participação.
Em nenhuma hipótese, Furnas poderá ser responsabilizada por problemas decorrentes dos
equipamentos de informática ou da conexão à rede mundial de computadores dos acionistas.
Excepcionalmente, será admitido voto eletrônico, por meio de Boletim de Voto à Distância, a ser
enviado, com até 2 (duas) horas de antecedência à realização da Assembleia, por e-mail, ao endereço
eletrônico sg@furnas.com.br, acompanhada da documentação que comprove sua condição de acionista,
caso o acionista votante ainda não tenha realizado o seu credenciamento. O envio de boletim de voto a
distância não impede o acionista, sócio ou associado de se fazer presente à assembleia digital e exercer
seu direito de participação e votação durante o conclave, caso em que o boletim enviado será
desconsiderado.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2021.
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ANDRADE FIGUEIRA
Presidente do Conselho de Administração

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certiﬁcada.
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CNPJ 23.274.194/0001-19NIRE Nº 3330009092-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃOASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas de FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. a
comparecerem à Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 26 de abril de 2021, às 10h30,
exclusivamente por meio digital, por videoconferência, sendo o voto dos acionistas exercido mediante o
envio de Boletim de Voto a Distância, nos termos da Lei nº 14.030, de 29 de julho de 2020 e da instrução
Normativa DREI Nº 79, de 14 de abril de 2020 e conforme procedimento abaixo descrito, para deliberarem
sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
I - Tomada de contas dos Administradores, Relatório da Administração e Demonstrações
Financeiras, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório dos Auditores Independentes,
relativos ao Exercício Social de 2020.
II - Destinação do Resultado do Exercício Social de 2020.
III - Eleição de membro do Conselho do Conselho de Administração.
IV - Eleição de membro do Conselho Fiscal.
V - Remuneração anual global dos Administradores e membros do Conselho Fiscal.
Considerando as medidas restritivas impostas pelas Autoridades, em razão da pandemia
provocada pela COVID-19, a participação na Assembleia, dar-se-á de forma remota, por meio de
plataforma de reuniões online. Para tanto, o acionista deverá solicitar seu credenciamento, por e-mail, até
às 15h (quinze horas) do dia 22 de abril de 2021 (dois dias úteis antes da data da assembleia), por
mensagem a ser enviada ao endereço eletrônico sg@furnas.com.br, acompanhada da documentação que
comprove sua condição: Acionista - RG e CPF; Representante do acionista, de acordo com o § 1º do art.
126, da Lei nº 6.404/76 - Procuração de poderes, RG e CPF.
Uma vez recebida a documentação, a Secretaria de Governança Corporativa encaminhará ao
acionista resposta ao e-mail, com a conﬁrmação do credenciamento, modelo de Boletim de Voto à
Distância e instruções para a participação online, sendo de inteira responsabilidade do acionista as
providências referentes à estrutura necessária à sua participação.
Em nenhuma hipótese, Furnas poderá ser responsabilizada por problemas decorrentes dos
equipamentos de informática ou da conexão à rede mundial de computadores dos acionistas.
Excepcionalmente, será admitido voto eletrônico, por meio de Boletim de Voto à Distância, a ser
enviado, com até 2 (duas) horas de antecedência à realização da Assembleia, por e-mail, ao endereço
eletrônico sg@furnas.com.br, acompanhada da documentação que comprove sua condição de acionista,
caso o acionista votante ainda não tenha realizado o seu credenciamento. O envio de boletim de voto a
distância não impede o acionista, sócio ou associado de se fazer presente à assembleia digital e exercer
seu direito de participação e votação durante o conclave, caso em que o boletim enviado será
desconsiderado.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2021.
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ANDRADE FIGUEIRA
Presidente do Conselho de Administração

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certiﬁcada.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-de-convocacaoassembleia-geral-ordinaria-314135500
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TERMO DE POSSE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CAMILA GUALDA SAMPAIO ARAÚJO

Aos vinte e seis dias do mês de abril de 2021, Camila Gualda Sampaio Araújo, brasileira,
casada no regime de separação total de bens, nos termos da escritura de pacto antinupcial
lavrada 5º Tabelião de Notas da Capital – SP em 24 de fevereiro de 2015 (Livro nº. 2.804,
páginas 309/311), engenheira química, portadora da cédula de identidade nº. M-9.204.197
expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o n°. 030.276.296-54, residente e domiciliada na
Rua Clodomiro Amazonas, 520, apto 15, São Paulo - SP, CEP 04537-00, mediante assinatura
do presente Termo de Posse, e na forma do disposto no artigo 15, do Estatuto Social de
FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., empresa inscrita no CNPJ sob o nº 23.274.194/000119, registrada no NIRE sob o nº 3330009092-4, com sede nesta cidade do Rio de Janeiro, RJ,
Av. Graça Aranha n° 26, Centro, foi investido no cargo de membro do Conselho de
Administração, nos termos do artigo 19, do Estatuto Social desta Empresa, em razão de
sua eleição pela Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas de Furnas, realizada nesta data,
para desempenhar o referido cargo até a data da Assembleia Geral Ordinária que se realizar
em 2023, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei
e do Estatuto Social desta Empresa.
A Sra. Camila Gualda Sampaio Araújo, declarou preencher as condições prévias de
exigibilidade constantes do artigo 147, da Lei nº 6.404/76, com as alterações introduzidas
pela Lei nº 10.303/2001, bem como da Lei nº 13.303/2016.

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2021

CAMILA GUALDA
SAMPAIO
ARAUJO:03027629
654

Assinado de forma digital
por CAMILA GUALDA
SAMPAIO
ARAUJO:03027629654
Dados: 2021.04.26 19:17:25
-03'00'

Camila Gualda Sampaio Araújo
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TERMO DE POSSE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO DOS SANTOS PESSOA

Aos vinte e seis dias do mês de abril de 2021, Leonardo dos Santos Pessoa, brasileiro,
solteiro, administrador, portador da carteira de identidade nº 07114062-8, expedida pelo
IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 028.152.057-77, domiciliado na Rua Morais e Silva, 104,
Casa 01, Maracanã, Rio de Janeiro, RJ, mediante assinatura do presente Termo de Posse, e
na forma do disposto no artigo 15, do Estatuto Social de FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS
S.A., empresa inscrita no CNPJ sob o nº 23.274.194/0001-19, registrada no NIRE sob o nº
3330009092-4, com sede nesta cidade do Rio de Janeiro, RJ, Av. Graça Aranha n° 26,
Centro, foi investido no cargo de membro do Conselho de Administração, representante
dos empregados, nos termos do artigo 19, do Estatuto Social desta Empresa, em razão de
sua eleição pela Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas de Furnas, realizada nesta data,
para desempenhar o referido cargo até a data da Assembleia Geral Ordinária que se realizar
em 2023, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei
e do Estatuto Social desta Empresa.
O Sr. Leonardo dos Santos Pessoa, declarou preencher as condições prévias de
exigibilidade constantes do artigo 147, da Lei nº 6.404/76, com as alterações introduzidas
pela Lei nº 10.303/2001, bem como da Lei nº 13.303/2016.

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2021

Leonardo dos
Santos Pessoa

Digitally signed by Leonardo dos
Santos Pessoa
Date: 2021.05.02 14:54:57 -03'00'

Leonardo dos Santos Pessoa
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TERMO DE POSSE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ANDRADE FIGUEIRA

Aos vinte e seis dias do mês de abril de 2021, Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira,
brasileiro, matemático, portador da carteira de identidade nº 06.241.634 2, inscrito no CPF
sob o nº 844.097.897 91, domiciliado na Rua Honório de Barros, nº 41, apto. 303, Flamengo,
Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.250120, mediante assinatura do presente Termo de Posse, e na
forma do disposto no artigo 15, do Estatuto Social de FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.,
empresa inscrita no CNPJ sob o nº 23.274.194/0001-19, registrada no NIRE sob o nº
3330009092-4, com sede nesta cidade do Rio de Janeiro, RJ, Av. Graça Aranha n° 26, Centro,
foi investido no cargo de Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo
19, do Estatuto Social desta Empresa, em razão de sua eleição pela Assembleia Geral
Ordinária dos Acionistas de Furnas, realizada nesta data, para desempenhar o referido cargo
até a data da Assembleia Geral Ordinária que se realizar em 2023, com todos os poderes,
direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social desta
Empresa.
O Sr. Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira, declarou preencher as condições prévias
de exigibilidade constantes do artigo 147, da Lei nº 6.404/76, com as alterações introduzidas
pela Lei nº 10.303/2001, bem como da Lei nº 13.303/2016.

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2021

Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira

Este documento foi assinado eletronicamente por Luiz Augusto Pereira De Andrade
Figueira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e
utilize o código E2A2-01C3-3B96-0D1D.
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Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplifcação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES
CERTIFICO
PROTOCOLO

QUE
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00-2021/117685-0,
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00004069810, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ

000.084.977-45

Nome

MARCO ANTONIO FERNANDES DA COSTA

19 de maio de 2021.

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

Secretário Geral
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