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Bahia tenta tirar ferrovia do papel
Plano é conceder para a iniciativa privada, em um só pacote, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste e o Porto Sul, a ser erguido em Ilhéus
D DA AMPA O

André Borges / BRASÍLIA

Com o apoio do Ministério
dos Transportes, o governo
da Bahia prepara uma nova
proposta para tentar tirar do
papel a concessão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) e do Porto Sul de
Ilhéus, projetos que somam
R$ 9 bilhões em investimentos, mas que hoje não têm
uma data efetiva para entrarem em operação.
A previsão é de que, até meados de abril, estejam concluídas
a modelagem financeira da concessão e a minuta do edital para
que ferrovia e porto sejam concedidos como um único empreendimento à iniciativa privada. A expectativa é de que, em
maio, as propostas sejam enviadas ao Tribunal de Contas da
União (TCU), para aprovação
dos projetos e realização do leilão. Não será fácil.
Desde março passado, os projetos da Fiol e do Porto Sul são
analisados pela China Railway
Engeneering Group (Creg), gigante asiática que tem comprado projetos logísticos na América do Sul. Uma carta de interesse foi assinada pelos chineses, o
que na prática não significa nada, uma vez que os empreendimentos seriam oferecidos para
qualquer interessado.

Projeto Pr me ro trecho da F ol a ser conclu do deverá l gar Caet té ao porto de Ilhéus
Para deixar os projetos mais
atrativos, o estudo de viabilidade técnica e econômica vai estabelecer gatilhos de investimentos. A exemplo das concessões
de rodovias, que passaram a prever obras de duplicação, a Fiol
será dividida em partes e só
avançará conforme metas estabelecidas no contrato.
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Em discussão

“Estamos discutindo o
negócio com divisões de
responsabilidades
investimentos e
endividamentos Esse
modelo vai dar segurança
aos investidores ”
Eracy Lafuente
COORDENADOR DE INFRAESTRUTURA DA
CASA CIVIL DA BAHIA

trecho de 500 km entre Ilhéus,
onde será construído o Porto
Sul, e Caetité, na região mais
central da Bahia, seja o primeiro a ser concluído. Uma segunda etapa, de outros 500 km,
avançaria até Barreiras e, finalmente, em um terceiro momento, se ligaria à malha da Ferrovia

Norte-Sul, em Figueirópolis
(TO).
Na última semana, representantes do governo baiano estiveram em Brasília para tratar do
assunto. A ferrovia, que hoje
tem suas obras tocadas pela esta-
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SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97,
e por solicitação da credora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
FEDERAL, CNPJ n° 00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário
Sul Quadra 2, Bloco B, Lote 18, Subloja Brasília/DF, INTIMA o devedor fiduciante: TIAGO STEINKOPF DIAS, brasileiro,
maior, vendedor, solteiro, RG N° 33.610.818-7-SSP/SP, CPF/MF Nº 295.834.638-25, para que no prazo de 15 dias, contados a partir da data da última publicação, efetue neste Registro de Imóveis, situado na Rua Augusta, nº 1058 - Cerqueira
César-SP, a purgação da mora no valor de 46.894,18
46.894,18,, acrescida dos juros e encargos que vencerem até a data do efetivo
pagamento. O não pagamento da quantia reclamada garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel matriculado sob nº 232.629 O
Oficio, em
m favor da cr
credora fiduciária. S
São P
Paulo, 12 de janeiro de 2017. (PROTOCOLO
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Plano. O plano prevê que um
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tal federal Valec, enfrenta problemas crônicos de orçamento e
paralisações, com quase quatro
anos de atraso já acumulados. O
custo saltou de R$ 4,2 bilhões para R$ 6,4 bilhões. O Porto Sul,
que levou anos para atravessar
um calvário ambiental, era uma
das estrelas do falecido Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Até hoje só existe nos
planos do governo baiano.
Eracy Lafuente, coordenador
de políticas de infraestrutura
da Casa Civil no governo da Bahia, pondera que a queda no preço do minério de ferro atrapalhou os planos dos dois projetos. A empresa Bamin, do Cazaquistão, tinha planos de explorar um grande projeto de miné-
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SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE OSASCO E REGIÃO
EDITAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 2017
O Sindicato do Comercio Varejista de Osasco e Região, com base territorial nos municípios de
Osasco, Barueri, Itapevi, Carapicuíba, Jandira, Taboão da Serra e Embu, do Estado de São Paulo,
inscrito no CNPJ Nº 00.842.257/0001-90 e Registro Sindical junto ao Ministério do Trabalho e
Emprego Sob Nº 46000.009196/95-05, com sede na Rua General Bittencourt, nº 588 - Centro Osasco-SP - CEP 06016-045, informa as empresas integrantes de sua representação que o vencimento da Contribuição Sindical Patronal relativa ao exercício de 2017, de acordo com a
tabela progressiva por faixa de capital social, conforme obrigatoriamente constante dos artigos
578 a 591 da Consolidação das Leis do Trabalho será até o dia 31 de Janeiro de 2017. Informações
sobre enquadramento, valores da tabela e guias de recolhimento poderão ser obtidas através do
telefone (11) 3682-2551, pelo e-mail diretoria@sincomercioosasco.com.br, ou ainda pessoalmente
na sede do Sindicato. Osasco, 16 de Janeiro de 2017. RAFAEL VERNEQUE PAES, Presidente.
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EDITAL CONJUNTO - SINCOMAVI E SINCOMACO

indicato do Comércio Atacadista, Importador, Exportador e Distribuidor de Material de
O S
Sindicato
Construção e de Material Elétrico no Estado de São Paulo, SINCOMACO, com sede na Rua
Abolição, 66 - Cj. 23 - Bela Vista - São Paulo - SP - Cep: 01319-010 - CNPJ 61.786.075/0001-34, código
da Entidade 002.127.86080-7, com base estadual - Estado de São Paulo, informa a todas as empresas
integrantes da categoria econômica do comércio atacadista, importador, exportador e distribuidor de
material de construção, de material elétrico e de mármores e granitos, que o vencimento da contribuição
sindical patronal relativa ao exercício de 2017, de acordo com a tabela progressiva por faixa de capital
social e conforme obrigatoriedade estabelecida pelos arts. 578/591 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, será no dia 31 de janeiro de 2017. Informações sobre valores da tabela e guias de
recolhimento poderão ser obtidas através dos telefones/fax (11) 3107-3431 e (11) 3151-2344, ou ainda
pelo e-mail sincomaco@sincomaco.com.br
São Paulo, 16 de janeiro de 2017
Cláudio Elias Conz - Presidente

COMPANHIA DO METROPOLITANO
DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF

ABERTURA DE PROPOSTAS TÉCNICAS
CONCORRÊNCIA Nº 03/2016 - METRÔ-DF
O METRÔ-DF, através da Comissão Especial de Licitação e, considerando que
não houve interposição de recurso referente à fase de habilitação, torna pública
a sessão de abertura de propostas técnicas da Concorrência para a Contratação
de empresa para elaboração de estudo, modelagem e macrossimulação de
demanda na Área Central de Brasília, visando à análise de Projetos Metroviários
para a expansão da linha 01 do Metrô para a Asa Norte e de implantação das
linhas 1 e 2 do VLT, conforme processo n.º 097.000.493/2016. A sessão pública
para abertura dos envelopes contendo as propostas técnicas dar-se-á às 10h do
dia 20 de janeiro de 2017, Auditório do Complexo Administrativo e Operacional
do METRÔ-DF, Avenida Jequitibá, 155 – Águas Claras – Brasília-DF. Outras
informações poderão ser obtidas pelos telefones (61) 3353-7146/3353-7158.
Klaus Vilar Wurmbauer
Comissão Especial de Licitação
Presidente

GOVERNO DE SERGIPE
Empresa Serviços Gráficos de Sergipe – SEGRASE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO: 001/2017
OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa especializada
na execução integrada de Gestão, Supervisão e Execução de atividades de
Infraestrutura e de facilidades no âmbito de atuação da empresa Serviços
Gráficos de Sergipe – SEGRASE, conforme especificações técnicas detalhadas
constantes no Edital e seus anexos. DATA DE ABERTURA: 27/01/2017 às

Fale direto com o Estadão ou compareça
nos nossos Balcões de Anúncios

09:00 horas. SESSÃO DE DISPUTA: 27/01/2017 às 10:00 horas. NO SÍTIO:

BALCÃO LIMÃO:

www.licitacoes-e.com.br BASE LEGAL: Leis Fed. 10.520/2002 e 8.666/93.

(11)

3856-2139

Leis Est. nº 6.206/2007, 5.280/2004 e 5.848/2006, Decretos Est. 26.531/2009

balcao.limao@estadao.com

e 26.533/2009 PARECER JURÍDICO: 03/2017 Formalização de Consultas

Av. Professor Celestino Bourroul, 100 – Sede, Bairro do Limão.
De 2ª a Quinta das 08h30 às 19h e Sexta das 08h30 às 20h
ESTACIONAMENTO NO LOCAL
BALCÃO IGUATEMI:

3815-3523

balcao.iguatemi@estadao.com

e Edital: www.comprasnet.se.gov.br e www.licitacoes-e.com.br
www.licitacoes-e.com.br.. Órgão
Solicitante: SEGRASE: (79)- 3205-7419 - Rua Propriá n°227 – Bairro Centro Aracaju/SE, de 07 às 13:00 horas.
Aracaju, 16 de Janeiro de 2017.

Shopping Iguatemi - Av. Brigadeiro Faria Lima 2232, 3º piso, Alameda de Serviço.
De 2ª a Sábado das 10h às 22h - Domingos e Feriados das 14h às 20h

Fabiana Almeida Machado Donald
• FÚNEBRES • PUBLICIDADE LEGAL • INFORME PUBLICITÁRIO
• INSTITUCIONAL • EXPRESSÃO DE OPINIÃO • CLASSIFICADOS
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OCTANTE SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 22.390
CNPJ/MF nº 12.139.922/0001-63 - NIRE nº 35.300.380.517
Rua Beatriz, nº 226, Alto de Pinheiros, CEP 05445-040 - São Paulo – SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EXTRAORDINÁRIA DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO
AGRONEGÓCIO DAS 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª E 7ª SÉRIES DA 11ª EMISSÃO DA OCTANTE SECURITIZADORA S.A.
A Octante Securitizadora S.A., com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Beatriz, nº 226, inscrita no
CNPJ/MF nº 12.139.922/0001-63, com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
sob o n° 22.390 (“Emissora”), nos termos da Cláusula Treze do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio das 1ª,
2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Séries da 11ª Emissão de Certifi
Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Octante Securitizadora S.A.
(“Termo de Securitização”), vem, por meio do presente edital de convocação, CONVOCAR os senhores titulares de certificados
de recebíveis do agronegócio das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Séries da 11ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio
da Octante Securitizadora S.A. (“CRA”) para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária de Titulares de CRA, que se
realizará no dia 14 de fevereiro de 2017, às 10:00 horas, na sede da Emissora, localizada na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua Beatriz, nº 226, CEP 05445-040, com a ordem do dia prevista abaixo (“Assembleia”). A Assembleia
instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de titulares de CRA que representem, no mínimo, a maioria dos CRA
em Circulação. (a) aprovar a cessão da posição contratual da AIG Insurance Company of Canada (“Seguradora”) no âmbito
do contrato de resseguro celebrado entre a AIG Europe Limited e a Seguradora para ressegurar os riscos derivados da
apólice de seguro dos CRA Sênior (“Contrato de Resseguro”). A cessão da posição contratual da Seguradora no Contrato
de Resseguro será realizada em favor da Emissora e da Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.,
na qualidade de agente fiduciário dos CRA (“Agente Fiduciário”), como representantes dos titulares dos CRA Sênior, de
forma a assegurar o pagamento dos CRA Sênior até o limite de cobertura da apólice de seguro, caso a Seguradora, uma
vez acionada, não consiga honrar com suas obrigações nos termos da apólice de seguro; e (b) autorizar a Emissora e o
Agente Fiduciário a outorgar anuência na cessão da posição contratual da Seguradora no Contrato de Resseguro, pela
Seguradora em favor da Emissora e do Agente Fiduciário, na qualidade de representantes dos titulares dos CRA Sênior, nos
termos e condições do documento a ser apresentado pela AIG Europe Limited e pela Seguradora para tanto.
Os titulares dos CRA deverão se apresentar no endereço da Emissora acima indicado portando os documentos que
comprovem sua condição de Titular dos CRA e, os que se fizerem representar por procuração deverão entregar o
instrumento de mandato, com poderes específicos para representação na Assembleia, no mesmo endereço da Emissora
indicado acima, no momento da referida Assembleia. Por fim, os que optarem por utilizar o voto a distância deverão
encaminhar o boletim de voto a distância previsto no Anexo I a presente convocação na forma, no prazo e acompanhado
da documentação comprobatória todos previstos no Anexo I. Sem prejuízo, em benefício do tempo, os titulares dos CRA
deverão encaminhar previamente a data de realização da Assembleia os documentos comprobatórios de sua representação
para o e-mail do Agente Fiduciário em fiduciario@planner.com.br, com cópia para cranufarm@octante.com.br.
MAIORES DETALHES SOBRE A PROPOSTA DA EMISSORA PARA DISCUSSÃO NA ASSEMBLEIA ENCONTRAMSE DISPONÍVEIS NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO MANTIDO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES
(INTERNET
INTERNET):
): WWW.OCTANTE.COM.BR - NESTE WEBSITE CLICAR EM “CRA”, DEPOIS “EMISSÕES” E
POSTERIORMENTE CLICAR EM “PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO” NO ÍCONE “NUFARM – R$ 141.331.000,00
- JULHO 2016”; WWW.CVM.GOV.BR – NESTE WEBSITE, NO CANTO ESQUERDO, CLICAR EM “INFORMAÇÕES
DE REGULADOS”, DEPOIS SELECIONAR “COMPANHIA” E CLICAR NA SEQUÊNCIA EM “CONSULTA A
INFORMAÇÕES DE COMPANHIAS” E “DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES DE COMPANHIAS”. NESTE CAMINHO,
A PÁGINA OFERECERÁ UM CAMPO DE BUSCA CHAMADO “1 – CONSULTA POR PARTE DE NOME OU CNPJ
DE COMPANHIAS ABERTAS”, ASSIM, NESTE CAMPO, BUSCAR POR “OCTANTE SECURITIZADORA” E
POSTERIORMENTE, APÓS SELECIONADO O RESULTADO, CLICAR EM “ASSEMBLEIA”. POR FIM, NO QUADRO
COM ASSUNTO “PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DOS TITULARES DE CRA DA 1ª
SÉRIE DA 11ª EMISSÃO DE CRA DA OCTANTE SECURITIZADORA S.A.”, CLICAR EM “DOWNLOAD”. A
EMISSORA SUGERE A LEITURA DA PROPOSTA PREVIAMENTE A PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA OU AO
ENVIO DE BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA, CONFORME O CASO.
São Paulo, 13 de janeiro de 2017.
__________________________________
OCTANTE SECURITIZADORA S.A.
p. Guilherme Antonio Muriano da Silva - Diretor de Relação com Investidores
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O Sindicato do Comércio Varejista de Material de Construção, Maquinismos, Ferragens, Tintas,
Louças e Vidros da Grande São Paulo, SINCOMAVI, com base territorial nos municípios de São
Paulo, Arujá, Barueri, Biritiba-Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Embu, Embu-Guaçu,
Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos, Itapecerica da
Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá,
Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana do Parnaíba, Suzano e Taboão da Serra,
informa a todas as empresas integrantes da categoria econômica do comércio varejista de materiais
para construção em geral; maquinismos novos e usados (máquinas e equipamentos industriais e
comerciais, bem como seus componentes, máquinas de terraplenagem, máquinas de escritório,
equipamentos de computação, máquinas de costura e etc.); ferragens em geral; ferramentas; tintas;
vidros planos em geral para engenharia, quadros, espelhos, outros artigos de vidraçaria e artigos de
vidro para uso doméstico; louças (de uso doméstico, peças de cerâmica, louças sanitárias e etc.); fogões
e aquecedores a carvão; balanças; bicicletas (novas e usadas); e equipamentos e produtos para piscina,
que o vencimento da contribuição sindical patronal relativa ao exercício de 2017, de acordo com a tabela
progressiva por faixa de capital social e conforme obrigatoriedade estabelecida pelos arts. 578/591 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, será no dia 31 de janeiro de 2017. Informações sobre valores
da tabela e guias de recolhimento poderão ser obtidas em nosso site www.sincomavi.org.br, pelo e-mail
sincomavi@sincomavi.org.br, ou ainda pelo telefone 3488-8200.
São Paulo, 16 de janeiro de 2017
Reinaldo Pedro Correa - Presidente
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rio de ferro em Caetité, que também não foi para frente. Por conta dessa frustração de investimentos, o Porto Sul, que previa
a construção de dois grandes
terminais – um público e outro
privado – passará a ter apenas
uma estrutura. Os investimentos, inicialmente calculados em
mais de R$ 5,6 bilhões, hoje estão na faixa de R$ 2,5 bilhões.
“Estamos na fase de discussão do modelo de negócio, com
divisões de responsabilidades,
investimentos e endividamentos. Esse modelo dará segurança aos investidores. Queremos
construir o Porto Sul, além de
conceder a Fiol”, diz Lafuente.
O governo já anunciou planos de fazer o mesmo tipo de
concessão integrada com a Ferrovia Norte-Sul, que hoje tem
um trecho de 855 km pronto, entre Palmas (TO) e Anápolis
(GO), mas que é subutilizado.
Outro projeto previsto para
ser concedido é a “Ferrogrão”,
que deve ligar a região de soja
do Mato Grosso ao município
de Itaituba, no Pará, onde um
porto está em construção nas
margens do rio Tapajós. A partir dali, a carga poderia sair pelo Norte do País, sem ter que
acessar os portos da região Sul
e Sudeste. Se concretizado,
ajudaria a reduzir o gargalo logístico.

PREGOEIRO/SEGRASE

ANEXO I AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO
BOLETIM DE VOTO À DISTÂNCIA
1. NOME/RAZÃO SOCIAL e endereço de e-mail:
2. CPF/CNPJ:
3. Orientações de preenchimento:
Caso opte por exercer o seu direito de voto à distância, nos termos da Instrução CVM nº 481, o titular de Certificado
de Recebíveis do Agronegócio (CRA) deverá preencher o presente Boletim de Voto à Distância (“Boletim”), que
somente será considerado válido e os votos aqui proferidos contabilizados no quórum da assembleia geral, se
observadas as seguintes instruções:
• Todos os campos deverão estar devidamente preenchidos;
• Todas as páginas deverão ser rubricadas; e
• A última página deverá ser assinada pelo titular de CRA ou seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso e nos
termos da legislação vigente.É imprescindível que os itens 1 e 2 acima sejam preenchidos com o nome completo ou
denominação social do titular de CRA e o número do Cadastro no Ministério da Fazenda, seja de pessoa jurídica
(CNPJ) ou de pessoa física (CPF), além de um endereço de e-mail para eventual contato.O presente Boletim poderá
ser impresso e preenchido manualmente. A via para impressão do Boletim encontra-se disponível nas páginas da
Emissora e da CVM mantidas na rede mundial de computadores (internet
(internet
internet)) nos seguintes endereços eletrônicos:
http://www.octante.com.br - neste website clicar em “CRA”, depois “Emissões” e posteriormente clicar em “Boletim
de voto” no ícone “Nufarm – R$ 141.331.000,00 - Julho 2016”; www.cvm.gov.br – neste website, no canto esquerdo,
clicar em “Informações de Regulados”, depois selecionar “Companhia” e clicar na sequência em “Consulta a
Informações de Companhias” e “Documentos e Informações de Companhias”. Neste caminho, a página oferecerá
um campo de busca chamado “1 – Consulta por parte de nome ou CNPJ de Companhias Abertas”, assim, neste
campo, buscar por “Octante Securitizadora” e posteriormente, após selecionado o resultado, clicar em “Assembleia”.
Por fim, no quadro com assunto “Boletim de voto à distância para Assembleia dos Titulares de CRA da 1ª Série da
11ª Emissão de CRA da Octante Securitizadora S.A.”, clicar em “download”.
4. Orientações de entrega e endereço postal e eletrônico para envio do Boletim caso o Titular de
CRA deseje entregar o documento diretamente à Emissora:
O titular de CRA que optar por exercer o seu direito de voto à distância deverá: (i) preencher 1 (uma) via do presente
Boletim e entregá-lo devidamente assinado e rubricado diretamente à Emissora, no endereço Rua Beatriz, 226,
Alto de Pinheiros, CEP 05445-040 – São Paulo SP,
SP, com a cópia autenticada dos documentos previstos no
quadro abaixo (“Documentos de Representação”), podendo, para tanto, utilizar correio postal ou correio eletrônico;
ou (ii) enviar instruções de preenchimento do Boletim ao escriturador dos CRA indicado no campo “5” abaixo
(“Escriturador”).O titular de CRA que optar por exercer o seu direito de voto à distância por intermédio do Escriturador
deverá transmitir as suas instruções de voto observando as regras determinadas pelo Escriturador. O titular de CRA
deverá entrar em contato com o Escriturador para verificar os procedimentos por ele estabelecido para emissão das
instruções de voto via Boletim, bem como os documentos e informações exigidos para tanto. Na hipótese da utilização
de correio eletrônico, o Boletim e os Documentos de Representação deverão ser enviados à Emissora por meio do
seguinte endereço eletrônico mantido na rede mundial de computadores (internet
(internet
internet):
): cranufarm@octante.com.br
Pessoa
Pessoa
Física
Jurídica
Documento de identidade com foto do titular de CRA ou de seu representante legal
Contrato Social ou Estatuto Social consolidado e atualizado
N/A
Documento que comprove os poderes de representação
N/A
Nos termos da Instrução CVM nº 481, a Emissora comunicará ao titular de CRA o recebimento da documentação e
sua aceitação ou necessidade de retificação. Caso a Emissora verifique que o Boletim não foi integralmente preenchido
ou devidamente acompanhado dos Documentos de Representação descritos acima, o Boletim será desconsiderado
e o titular de CRA informado da necessidade de retificação por meio do endereço de e-mail indicado no Boletim.O
titular de CRA deverá encaminhar o Boletim e os Documentos de Representação para a Emissora em até 10 dias antes
da data de realização da Assembleia, ou seja, até 02 de dezembro de 2016. Caso o titular de CRA envie vias digitalizadas
do Boletim e dos Documentos de Representação para o endereço eletrônico da Emissora indicado acima, o protocolo
na Emissora das respectivas vias físicas do Boletim e dos Documentos de Representação deverá ser realizado perante
a Emissora, no endereço Rua Beatriz, 226, Alto de Pinheiros, CEP 05445-040 – São Paulo SP, até 05 de dezembro de
2016.. Eventuais boletins recepcionados pela Emissora após essa data ou sem a sua confirmação de que eles estão
2016
de acordo com o solicitado serão desconsiderados.
5. Instituição contratada pela Emissora para prestar o serviço de escrituração dos CRA:
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.900, 10º andar. São Paulo – SP
Endereço eletrônico: afigueiredo@plannercorretora.com.br
Telefone: (11) 2172-2635
Pessoa para contato: afigueiredo@plannercorretora.com.br
MANIFESTAÇÃO DE VOTO
6. Descrição de Deliberação 1
Aprovar a cessão da posição contratual da AIG Insurance Company of Canada (“Seguradora”) no âmbito do contrato
de resseguro celebrado entre a AIG Europe Limited e a Seguradora para ressegurar os riscos derivados da apólice de
seguro dos CRA Sênior (“Contrato de Resseguro”). A cessão da posição contratual da Seguradora no Contrato de
Resseguro será realizada em favor da Emissora e da Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda., na qualidade de agente fiduciário dos CRA (“Agente Fiduciário”), como representantes dos titulares dos CRA
Sênior, de forma a assegurar o pagamento dos CRA Sênior até o limite de cobertura da apólice de seguro, caso a
Seguradora, uma vez acionada, não consiga honrar com suas obrigações nos termos da apólice de seguro.
[ ] Aprovo [ ] Rejeito [ ] Abstenção
7. Descrição de Deliberação 2
Autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a outorgar anuência na cessão da posição contratual da Seguradora no
Contrato de Resseguro, pela Seguradora em favor da Emissora e do Agente Fiduciário, na qualidade de representantes
dos titulares dos CRA Sênior, nos termos e condições do documento a ser apresentado pela AIG Europe Limited e pela
Seguradora para tanto
[ ] Aprovo [ ] Rejeito [ ] Abstenção
São Paulo, ___ de _______________ de 2017
__________________________________
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:

