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A proteção ao direito do autor na internet
Opinião Jurídica
Naíma Perrella Milani

“U

bi societas,
ibi jus” —
onde há
sociedade,
há direito.
Este antigo aforismo preceitua,
desde a antiguidade, que a
convivência em grupo deve ser
pautada por normas. A partir
da década de 1990 a sociedade
passou a conviver no meio
virtual por meio do uso da
internet. O direito tem tentado,
desde então, regrar esta
convivência na rede. Mas a
regulação da internet pelo
direito é sempre uma corrida
atrasada, já que a internet
muda no passo ágil da
criatividade de” web
programmers”, “tech geeks” e
“coders’, e o direito muda ao

fim do atravancado percurso do
Poder Legislativo até o
consenso.
Em 23 de abril de 2014, há
mais de um ano, foi sancionada
a Lei n o 12.965, conhecida
como Marco Civil da Internet. A
lei entrou em vigor dois meses
mais tarde e tem sido aplicada
no território nacional desde
então. Atualmente, está sendo
elaborado um decreto
regulamentador da lei, para
preencher os vazios normativos
que restaram sobre temas
sensíveis como a neutralidade
da rede e a coleta e o
armazenamento de dados
pessoais. Entretanto, uma das
questões que não será
abordada pelo decreto
regulamentador e que
permanece sem disciplina legal
é a responsabilização dos
provedores de aplicações de
internet (como Youtube,
Facebook, Instagram) pela
violação de direitos autorais na
rede.
A atual redação do Marco
Civil da Internet determina que
os provedores de aplicações
podem ser responsabilizados
por materiais online que
violem direitos (em geral, com
exceção dos direitos autorais)
apenas caso recebam ordens do
Poder Judiciário para retirar o

conteúdo da rede, e deixem de
cumpri-las. O texto, entretanto,
é extremamente restritivo
quanto à possibilidade de
responsabilização dos
provedores de aplicações, que
se isentam dos deveres de
regrar a conduta de seus
usuários, de fiscalizar o
material veiculado, e de agir
com rapidez na retirada de
conteúdo ilegal da internet.
Ademais, a sanção cominada
em tese aos provedores, de
responsabilização em caso de
descumprimento de ordem
judicial, chove no molhado,
visto que a ninguém é dada a
prerrogativa de descumprir
ordens judiciais.
Essa norma limitante da
responsabilização dos
provedores de aplicações de
internet, como se disse, não se
aplica a violações on-line de
direitos autorais, que estão em
um vácuo normativo. A
exemplo de outros países que
deram um passo legislativo no
sentido de proteger o direito
autoral na rede, o Brasil deve
preencher este vazio, e deve
fazê-lo de forma a efetivamente
possibilitar a responsabilização
dos provedores.
É extremamente difícil para
um autor, individualmente,
identificar e localizar o usuário

que disponibilizou na internet
o material que viola seus
direitos autorais. Esse usuário
pode se valer de um
pseudônimo ou de um apelido
na rede, exibir uma foto que
não é sua, e informar uma
localização falsa. Seus dados
pessoais, naturalmente, não
podem ser revelados pelo
provedor de aplicações de
internet. É possível ainda que o
autor descubra que este usuário
mora no exterior, em um país
pouco protetivo do direito
autoral, o que dificulta em
muito a tomada de medidas
contra ele. Ainda assim, mesmo
que localizado um usuário, é
muito provável que diversos
outros tenham dispersado o
conteúdo na rede,
multiplicando os focos de
violação ao direito autoral.
Mas não é pela dificuldade
em identificar, localizar e punir
os maus usuários das aplicações
que deve haver a possibilidade
de responsabilização do
provedor dessas aplicações na
internet. O provedor de
aplicações é também
responsável pela violação de
direito autoral por ser ele que
efetivamente veicula o
conteúdo infrator. Ademais,
como usuários da internet
acessam esse conteúdo na

página web do provedor, o
provedor lucra com a violação.
É verdade que a fiscalização
de todos os conteúdos pelo
provedor de aplicações, em
diversos casos, restringiria em
muito a funcionalidade dessas
aplicações. Imagine-se, por
exemplo, a quantidade enorme
de vídeos de que é feito
“upload” no Youtube,
aguardando em fila para serem
examinados um a um, para que
especialistas afiram se esses
vídeos violam direitos autorais
ou não e, consequentemente, se
podem ser disponibilizados na
rede ou não. Haveria um
aumento demasiado dos custos
e um estrangulamento das
informações disponibilizadas
na rede. É impraticável.
Exatamente por esse motivo
é que autores e provedores de
aplicações devem cooperar
dinamicamente na defesa do
direito autoral. O autor, ao
invés de partir em uma busca
impraticável pelo usuário
infrator, tem plenas condições,
isso sim, de entrar em contato
com o provedor de aplicações
(que deve proporcionar um
canal adequado para tal), e
notificá-lo da infração ao seu
direito autoral. Ao que o
provedor de aplicações de
internet deve agir prontamente

e retirar o conteúdo da rede.
Esse sistema adotado por
diversos países, conhecido
como “notice and takedown”,
atribui ao provedor de
aplicações um papel ativo na
proteção do direito autoral, que
ele deve cumprir sob pena de
responsabilização. O que está
muito distante da posição
cômoda de aguardar ordens do
Poder Judiciário para tomar
alguma medida.
É preciso que a legislação
brasileira supra o vazio
normativo quanto à
responsabilização dos
provedores de aplicações de
internet por violações ao direito
autoral, fazendo da rede um
ambiente de convivência
responsável, de respeito aos
direitos autorais, de atribuição e
reconhecimento de autoria, e de
valorização social e econômica
da criatividade dos autores.
Naíma Perrella Milani é especialista em
direito autoral pela Universidade de
Buenos Aires e advoga em São Paulo
Este artigo reflete as opiniões do autor,
e não do jornal Valor Econômico.
O jornal não se responsabiliza e nem
pode ser responsabilizado pelas
informações acima ou por prejuízos
de qualquer natureza em decorrência
do uso dessas informações

Fundação Butantan
CNPJ 61.189.445/0001-56

Aviso de Inexigibilidade de Seleção de Fornecedores
Homologação e Ratificação
Processo nº 10689/2015
Assunto: Aquisição de placa interface.
São Paulo, 28 de maio de 2015. Com base na Requisição de Compra
nº 12362, emitida pela Gestão de Desenvolvimento Analítico
Documentação e, tendo em vista Deliberação de Alçadas e Modalidades
de Compras emitida pela Diretoria Executiva mediante poder outorgado
pelo Conselho Curador da Fundação Butantan, no uso das atribuições
que me são conferidas pelo Estatuto Social da Fundação Butantan,
artigo 27, I, homologo e ratifico o ato de Inexigibilidade de Seleção
de Fornecedores, com fundamento nos artigos 18 e 20 do Regulamento
de Compras e Contratações da Fundação Butantan, pelo valor total de
R$ 19.538,00 (dezenove mil e quinhentos e trinta e oito), para
aquisição de placa interface Getinge, fornecida pela empresa STEQ
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., com a emissão de Parecer
Jurídico nº 055/2015, tendo em vista a exigência de parecer jurídico para
os casos de Inexigibilidade de Seleção de Fornecedores. Encaminhe-se
ao Setor de Compras para prosseguimento.
Prof. Dr. Jorge Kalil
Diretor Presidente

Anúncio pago com dinheiro do contribuinte: R$ 21,00 por cm/col.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ATOS DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16.042/2015
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Gestão, o Pregão Eletrônico
nº 16.042/2015 – Processo n.º 36053/2015-55, que tem como objeto
a seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS, visando ao
fornecimento de gás liquefeito de petróleo/GLP (gás de cozinha), necessário
no preparo das refeições dos pacientes internados e semi-internados nas
Unidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrição constante
no Anexo I – Termo de Referência do Edital. O encerramento do recebimento
das propostas dar-se-á em 17/06/2015, às 08h30min. e a disputa de lances
ocorrerá em17/06/2015 às 10h30min. O edital, na íntegra, encontra-se
disponível a partir de 29/05/2015, no endereço eletrônico
www.santos.sp.gov.br, através do aplicativo “Licitações-e”. Para qualquer
esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3201-5011
fax (13) 3201-5039 e-mail: comlic4@santos.sp.gov.br.
Santos, 28 de maio de 2015.
VALDINA MARIA SANTOS D’OLIVEIRA CRUZ
COORDENADORA DE LICITAÇÕES - COLIC
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AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16.041/2015
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Gestão o Pregão Eletrônico
n° 16.041/2015, Processo n.º 38.651/2015-78, cujo objeto é a seleção de
propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de tubo
e meio fio de concreto, para a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, a
serem utilizados na execução de serviços de vias públicas da Zona Leste,
Zona Noroeste, Morros, Zona Intermediária e Área Continental do Município,
conforme descrição constante no Anexo I, do Edital. O encerramento do
recebimento das propostas dar-se-á em 16/06/2015 às 08h30min. e a
disputa de lances ocorrerá em 16/06/2015 às 10h30min. O edital, na íntegra,
encontra-se disponível a partir de 29/05/2015, no endereço eletrônico
www.santos.sp.gov.br, através do aplicativo “Licitações-e”. Para qualquer
esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3201-5011,
telefax (13) 3201-5039, e-mail: comlic4@santos.sp.gov.br.
Santos, 28 de maio de 2015.
VALDINA MARIA SANTOS D’OLIVEIRA CRUZ
Coordenadora de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ATOS DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES – COLIC
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 14054/2015
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Gestão, o PREGÃO
ELETRÔNICO N.º 14054/2015 – Processo n.º 45843/2015-59, cujo objeto
é a seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS, visando à
aquisição de sandálias e tênis para a Secretaria Municipal de Assistência
Social, a serem utilizados em diversas unidades, nos programas e projetos
assistenciais municipais, conforme descrição constante no Anexo I,
do Edital. O encerramento do recebimento das propostas dar-se-á em
12/06/2015, às 09:00 horas e a disputa de lances ocorrerá em 12/06/2015
às 10:30 horas. O edital, na íntegra, encontra-se disponível a partir de
29/05/2015, no endereço eletrônico www.santos.sp.gov.br, através do
aplicativo “Licitações-e”. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato:
telefone (13) 3201-5094, telefax (13) 3201-5095 ou
e-mail: comlic2@santos.sp.gov.br.
Santos, 28 de maio de 2.015.
VALDINA MARIA SANTOS D’OLIVEIRA CRUZ
Coordenadora de Licitações
COLIC

LOG-IN - LOGÍSTICA INTERMODAL S/A,

CNPJ nº 42.278.291/0001-24 - NIRE nº 3.330.026.074-9
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2015
Certifico que no dia 14 (quatorze) de maio de 2015, às 10:00 (dez) horas, no escritório da Companhia,
na Av. das Nações Unidas, 12551, 13º andar, Conjunto 1301, Brooklin Novo, São Paulo – SP, reuniram-se
os Srs. Ricardo A. Weiss, Aymar Ferreira de Almeida Jr., Guilherme de Morais Vicente, Luiz Orlando
Fração, Fernando Paes de Carvalho e Roberto Heeren e o Sr. Secretário Eduardo Simeone,
tendo o Conselho de Administração da Cia. deliberado, por unanimidade dos presentes o que se segue:
“... 5.1- Aprovada a eleição dos Srs. Ricardo a. Weiss e Guilherme de Morais Vicente como,
respectivamente, Presidente e Vice Presidente do Conselho de Administração da Companhia;
5.2- Aprovada a distribuição, entre os administradores da Companhia, da remuneração global aprovada
na Assembleia Geral Ordinária de 28.04.2015, conforme documentos arquivados na sede da Companhia;
5.3- Aprovada a eleição, para um mandato que vigorará até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia
de 2017, dos seguintes membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração:
(a) Comitê de Gente e Governança: (i) Aymar Ferreira de Almeida Jr., brasileiro, casado, engenheiro
de produção, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 19.913.159 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o
nº 098.052.728-77, com endereço na Av. Juscelino Kubitschek, 1700 - 4º andar, Itaim, na Cidade de São
Paulo/SP; e (ii) Luciana Menegassi Leocadio Silvestrini, brasileira, casada, economista, portadora da
carteira de identidade nº 11262591-8 DETRAN/RJ, CPF/MF nº 079.600.717-99, com endereço na Rua
do Ouvidor nº 98 – 8º andar, Rio de Janeiro/RJ.(b) Comitê Estratégico e Financeiro:(i) Roberto Heeren,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº 03828696-9,
expedida pelo IFP, inscrito no CPF/MF sob o nº 444.522.767-68, com endereço na Rua Miguel de Frias 98,
901, Cidade de Niterói/RJ; (ii) Luciana Menegassi Leocadio Silvestrini, brasileira, casada, economista,
portadora da carteira de identidade nº 11262591-8 DETRAN/RJ, CPF/MF nº 079.600.717-99, com
endereço na Rua do Ouvidor nº 98 – 8º andar, Rio de Janeiro/RJ; e (iii) Guilherme de Morais Vicente,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº 32.558.001-7
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 218.395.968-13, com endereço na Rua Joaquim Floriano, 413,
16° andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; 5.4- Aprovada, nos termos do parágrafo 5º,
do art.14 do Estatuto Social da Companhia, a instituição do Comitê Novos Negócios, que será composto
pelos membros a seguir eleitos, para um mandato que vigorará até a Assembleia Geral Ordinária da Cia.
de 2017: (i) Fabio Alperowitch, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de
Identidade R.G. nº 21.615.680-4 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 153.582.338-06, com endereço na
Rua Samuel Morse nº 74, conjunto 173, CEP 04576-060, Bairro Brooklin, São Paulo/SP; e (ii) Guilherme
de Morais Vicente, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade
R.G. nº 32.558.001-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 218.395.968-13, com endereço na Rua
Joaquim Floriano, 413, 16° andar, na Cidade de São Paulo/SP. O Comitê ora instituído será regido pelo
Regimento Geral dos Comitês da Companhia, devendo os seus membros, na primeira reunião do Comitê,
definir o prazo de vigência, o escopo das atribuições, para submetê-la à aprovação do Conselho de
Administração; 5.5- Aprovada a reeleição, para mais um mandato unificado de 2 (dois) exercícios anuais,
a expirar na data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2017, nos termos do art.23 do Estatuto
Social da Cia., (i) do Diretor Presidente e de Relações com Investidores, Vital Jorge Lopes, brasileiro,
casado, bacharel em ciências contábeis, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda (CPF) sob o nº 989.601.058-72, portador do documento de identidade nº 6.442.941-6, expedido
pela SSP/SP, com endereço comercial na Praia de Botafogo, 501, Torre Corcovado, sala 703, Botafogo,
nesta cidade do Rio de Janeiro/RJ, e (ii) do Diretor Financeiro Gustavo Quaresma Freitas, brasileiro,
solteiro, administrador, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF)
sob o nº 045.205.936-46, portador da cédula de identidade nº 8401672, expedido pela SSP/MG,
com endereço comercial na Praia de Botafogo, 501, Torre Corcovado, sala 703, Botafogo, nesta cidade
do Rio de Janeiro/RJ, e (iii) dos Diretores, Cleber Cordeiro Lucas, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito
no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob o nº 576.434.317-87, portador do
documento de identidade nº 429.108, expedido pela SSP/ES, Marcio Arany da Cruz Martins, brasileiro,
casado, Engenheiro Civil, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob
nº 913.456.347-49, portador do Documento de Identidade nº 901027040, expedida pelo CREA/RJ, e
MauricioTrompowsky Costa Ramos, brasileiro, casado, engenheiro de produção, inscrito no Cadastro
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob nº 043.550.607-21, portador da cédula de
identidade nº 09.354.209-0, expedida pela SSP/RJ, todos com endereço comercial na Praia de Botafogo,
501, Torre Corcovado, sala 703, Botafogo, nesta cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme contratos
arquivados na sede da Cia.. Os diretores ora eleitos declararam estar totalmente desimpedidos para o
exercício de suas funções, nos termos do art. 147 da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 367/2002;
5.6- Aprovada a remuneração fixa dos Diretores da Companhia, conforme documentos arquivados na
sede da Companhia”. Atesto que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada no livro de
Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Rio de Janeiro, 14 de maio de 2015.
Eduardo Simeone - Secretário. JUCERJA 00002763247 em 20/05/2015. Bernardo F. S. Berwanger Secretário Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO MUNICIPAL E PERMANENTE DE LICITAÇÃO - SAÚDE
Anúncio pago com dinheiro do contribuinte: R$ 21,00 por cm/col.

FÁBIO COLLETTI BARBOSA, RG nº 5.654.446-7-SSP/SP, CPF nº 771.733.258-20, DECLARA, nos termos
do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de
exercer cargo de administração no ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., CNPJ nº 60.872.504/0001-23.
ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração devem ser comunicadas diretamente
ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação,
por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, por meio formal em que o autor esteja
devidamente identificado, acompanhado da documentação comprobatória, observado que o declarante
pode, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.
São Paulo (SP). (a) Fábio Colletti Barbosa.
BANCO CENTRAL DO BRASIL - DEORF - Departamento de Organização do Sistema Financeiro Gerência Técnica em São Paulo-II - Av. Paulista, 1.804, 5º andar - São Paulo -SP - CEP 01310-922.
(28/29)

Anúncio pago com dinheiro do contribuinte: R$ 21,00 por cm/col.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

Anúncio pago com dinheiro do contribuinte: R$ 21,00 por cm/col.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ATOS DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES

AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº SMS 142/15
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico
nº SMS 142/15 – Processo nº 30.377/2015-34, que tem como objeto a
seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando à realização
de EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, para o DEREG Departamento de Regulação do Sistema da Secretaria Municipal de Saúde.
O encerramento dar-se-á em 12/06/2015, às 09:00h. O edital, na íntegra,
encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico
www.licitacoes-e.com.br sob o nº: 586636. Para qualquer esclarecimento,
entrar em contato: telefone/fax (13) 3201-5649
e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
Santos, 28 de maio de 2015.
JOSÉ CLAUDINEI CARLOS DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão Municipal e Permanente de Licitação - Saúde

INBRANDS S.A.

(Companhia Aberta)
CNPJ/MF nº 09.054.385/0001-44 - NIRE 35.300.362.870
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de abril de 2015
1. Data, Hora e Local: 30 de abril de 2015, às 9:00 horas, na sede social da INBRANDS S.A.
(“Companhia”), situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Coronel Luís Barroso,
151, Santo Amaro, CEP 04750-030. 2. Publicações Legais: (i) Edital de Convocação publicado no
“Diário Oficial do Estado de São Paulo” (“DOESP”), nas edições dos dias 14, 15 e 16 de abril de 2015,
nas folhas 62, 66 e 47, respectivamente, e no jornal “Valor Econômico” (“VE”), nas edições dos dias 14,
15 e 16 de abril de 2015, nas folhas E2, E3 e E10, respectivamente; e (ii) Relatório da Administração e
as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas das Notas Explicativas e do Parecer
dos Auditores Independentes, elaborado pela independente Ernst & Young Auditores Independentes
S.S. (“Auditores Independentes”), referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014,
publicados no DOESP, na edição de 28 de março de 2015, nas páginas 4 a 13, e no VE, nas páginas E9
a E12, na edição dos dias 28, 29 e 30 de março de 2015. Os documentos acima foram colocados à
disposição dos acionistas na sede social da Companhia e no seu website, juntamente com a Proposta
da Administração e demais documentos pertinentes conforme a legislação aplicável. 3. Presença:
presentes os acionistas representando 98,0713% do capital social da Companhia, conforme assinaturas
constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes, ainda, o Diretor Administrativo e Financeiro
e de Relação com Investidores da Companhia, o Senhor Rafael Salvador Grisolia, e a Senhora Rita de
C. S. de Freitas, inscrita no CRC nº1SP214160/O-5, representante dos Auditores Independentes.
4. Mesa: Gilberto Sayão da Silva - Presidente; Daniel Pires Carneiro - Secretário. 5. Ordem do Dia:
(1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da
Companhia e o Relatório da Administração (em conjunto,“Demonstrações Financeiras da Companhia”),
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, acompanhadas das Notas
Explicativas e do parecer dos Auditores Independentes; (2) deliberar sobre a proposta dos
administradores para a destinação dos resultados apurados no exercício social findo em 31 de
dezembro de 2014; (3) deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da
Companhia; e (4) fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício
de 2015. 6. Deliberações: Após exame e discussão, os acionistas presentes deliberaram, com a
abstenção dos legalmente impedidos, por unanimidade e sem qualquer ressalva ou restrição, o quanto
segue: 6.1. Aprovar as contas dos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras da
Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, acompanhadas das Notas
Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes. 6.2. Aprovar a proposta de destinação do lucro
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, correspondente a R$ 34.365.474,17 (trinta
e quatro milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e dezessete
centavos), nos seguintes termos: 6.2.1.R$ 1.718.273,71 (um milhão, setecentos e dezoito mil, duzentos
e setenta e três reais e setenta e um centavos) para constituição de reserva legal, correspondente a 5%
do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. 6.2.2. R$ 8.161.800,12 (oito
milhões, cento e sessenta e um mil, oitocentos reais e doze centavos) para pagamento de dividendos,
correspondendo a R$ 0,08587107169 por ação, sem retenção de Imposto de Renda na Fonte, conforme
legislação em vigor. Farão jus aos referidos dividendos os acionistas registrados como tais em 30 de
abril de 2015. 6.2.2.1. Os acionistas na data descrita no item 6.2.2 acima, com direito ao recebimento
dos dividendos e que possuem opção de crédito cadastrada junto ao Banco Itaú S.A., Instituição
Financeira Depositária das ações de emissão da Companhia, terão seus dividendos creditados até 31
de dezembro de 2015. Os acionistas que não possuem opção de crédito cadastrada junto ao Banco Itaú
S.A. deverão procurar uma agência do Banco Itaú S.A. para proceder à atualização do cadastro
necessária ao posterior recebimento dos dividendos até 31 de dezembro de 2015, observado o prazo
mínimo para depósito de 3 (três) dias úteis contados da atualização do cadastro.6.2.3.R$ 24.485.400,35
(vinte e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos reais e trinta e cinco centavos)
referentes ao saldo remanescente de lucros acumulados, constituídos como reserva de retenção de
lucros nos termos da Lei das Sociedades por Ações, para atender ao projeto de crescimento dos
negócios estabelecido no plano de investimentos, conforme orçamento de capital proposto pelos
administradores da Companhia. 6.3. Reeleger, como membros do Conselho de Administração da
Companhia, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, a se estender até a Assembleia Geral
Ordinária que examinar as contas do exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2016, os
Senhores (i) Gilberto Sayão da Silva, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de
Identidade RG nº 04625996-6-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 016.792.777-90, residente e
domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Avenida Ataulfo de Paiva, 153, 5º e
6º andares, Leblon, CEP 22440-032, no cargo de Co-Presidente do Conselho de Administração;
(ii) Nelson Alvarenga Filho, brasileiro, divorciado, industrial, portador da Cédula de Identidade RG n°
3.962.707, SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 302.474.628-53, com escritório na Cidade e Estado
de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 14º andar, CEP 01452-000, no cargo de
Co-Presidente do Conselho de Administração; (iii) Alessandro Monteiro Morgado Horta,
brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 835.740 SSP/ES, inscrito
no CPF/MF sob nº 005.153.267-04, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com
escritório na Avenida Ataúlfo de Paiva, 153, 5º e 6º andares, Leblon, CEP 22440-032, no cargo de
membro do Conselho de Administração; (iv) Américo Fernando Rodrigues Breia, brasileiro,
solteiro, maior, industrial, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.102.128, SSP/SP, e inscrito no
CPF/MF sob o nº 058.685.568-87, com escritório na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 14º andar, CEP 01452-000, no cargo de membro do Conselho de
Administração; e (v) Ricardo Dias da Cruz Affonso Ferreira, brasileiro, divorciado, empresário,
portador da Cédula de Identidade RG nº 01.895.029-5, IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o
nº 164.073.427-91, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Escadinha Flora
May nº 111, CEP 22.611-120, no cargo de membro do Conselho de Administração.Os Conselheiros
ora eleitos declararam estar totalmente desimpedidos, nos termos do Artigo 147 da LSA para o exercício
de suas funções, em especial declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei de
exercerem a administração da sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou
a propriedade. 6.3.1. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomarão posse nos seus
cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Registro de Atas
de Reuniões do Conselho de Administração. 6.4. Aprovar a remuneração global anual dos membros do
Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia para o exercício de 2015, no valor máximo de
R$ 10.950.340,33 (dez milhões, novecentos e cinquenta mil, trezentos e quarenta reais e trinta e três
centavos), cabendo ao Conselho de Administração distribuir a remuneração entre os Conselheiros e
Diretores, nos termos do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. 7. Lavratura, Publicação e
Registro: foi autorizada a lavratura e registro da presente ata na forma sumária, e a publicação com
omissão das assinaturas dos acionistas, conforme facultam os §§ 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº
6.404/76. Encerramento: nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta
ata, na forma de sumário, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.
Assinaturas: (i) Mesa: Gilberto Sayão da Silva - Presidente; Daniel Pires Carneiro - Secretário;
(ii) Diretor Administrativo e Financeiro e de Relações com Investidores: Rafael Salvador Grisolia;
(iii) Representante dos Auditores Independentes: Rita de C. S. de Freitas. Certifico que a presente é
cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 30 de abril de 2015. Daniel Pires Carneiro Secretário da Mesa.

