
Um dos momentos 

mais desafi adores 

na carreira de uma 

mulher que se torna 

mãe é o retorno após a 

licença maternidade.

Voltar ao trabalho de-
pois de alguns meses 
totalmente focada em 

seu bebê é muito difícil para 
a maioria delas. Por isso, é tão 
importante que as empresas 
estimulem um período de 
adaptação saudável, tanto para 
que a mãe se acostume à sua 
nova rotina em casa, quanto 
para que ela se reintegre às 
suas atividades no trabalho. 

No entanto, nem todas as 
empresas têm empatia para 
lidar com esse momento tão 
delicado, no qual as questões 
emocionais e até hormonais 
estão abaladas. Tanto é que o 
número de mulheres que são 
demitidas assim que voltam da 
licença maternidade é enorme. 
Segundo dados de uma pesqui-
sa da FGV, cerca de 51% das 
mulheres não permanecem 
no mercado de trabalho num 
período de doze meses após a 
volta da licença. 

A maioria destas demissões 
ocorre por parte do emprega-
dor, que entende que a mulher 
será menos produtiva, colocan-
do o fi lho em primeiro lugar. O 
mais preocupante é que essa 
mesma pesquisa revela que no 
caso dos homens que se tornam 
pais, o comportamento é opos-
to: 92% dos homens com fi lhos 
de até um ano continuam atu-
ando no mercado de trabalho.

Outro ponto de atenção ain-
da é que no caso dos jovens pais 
é comum observarmos casos 
de promoções, aumentos sala-
rias e outros incentivos, visto 
que os gastos e as atividades 
de um pai de família aumentam 
consideravelmente. Contudo, 
se os homens são reconheci-
dos após a paternidade, por 
que também não vemos com 
frequência essa mentalidade 
ser aplicada às mulheres?

Essa é uma questão que, 
na minha opinião, precisa ser 
repensada. Grande parte das 
mulheres voltam ao trabalho 
com muito mais garra para 
trabalhar, pois agora possuem 
uma responsabilidade que an-
tes não tinham. O fi lho passa a 
ser um novo estímulo para o seu 
desempenho profi ssional. Há 
sim um período de adaptação, 
no qual a empresa e os colegas 
precisam ser compreensivos. 

É preciso respeitar o horá-
rio de amamentação previsto 
no artigo nº 396 da CLT, que 
garante dois intervalos de meia 
hora até o bebê completar 

seis meses de idade, além das 
empresas serem mais com-
preensivas com as ausências 
decorrentes de consultas 
médicas ou pequenos contra-
tempos típicos de qualquer 
recém-nascido.

Algumas grandes compa-
nhias dispõem de uma sala de 
amamentação ou até mesmo 
de creches. Quando isso não 
for possível, é necessário es-
timular o entendimento por 
parte de todos os membros de 
uma equipe composta por uma 
mulher que recentemente se 
tornou mãe. 

É preciso entender que, mui-
tas vezes, o bebê não dorme 
bem durante a noite, fazendo 
com que ela possa atravessar 
por períodos de queda de pro-
dutividade. Estimular a solida-
riedade é imprescindível para 
que a mãe se sinta acolhida.

Outra opção muito apreciada 
é o estímulo a uma jornada de 
trabalho com horários fl exí-
veis, além do home-offi ce, que 
amplia o contato entre mãe e 
fi lho. Nesse ponto, cabe desta-
car que a profi ssional deve ser 
avaliada pela sua capacidade 
de entrega e não necessaria-
mente pelo número de horas 
que passa dentro do escritório.

Vivenciei de perto essa ex-
periência com a minha esposa. 
A empresa que ela trabalhava 
não garantiu as condições 
necessárias nesse período e, 
ela acabou partindo para outra 
oportunidade, onde encontrou 
tudo o que precisava para 
manter um perfeito equilíbrio 
e harmonia entre a vida pessoal 
e profi ssional.

As empresas que valorizam 
as mulheres nesse momento 
tendem a se destacar, princi-
palmente porque essa fase de 
adaptação da mulher é muito 
curta em vista do tempo em 
que se espera que ela perma-
neça na empresa, que gira em 
torno de cinco a dez anos.

Quem tem consciência para 
enfrentar essa etapa, demons-
trando acolhimento à mãe e 
às necessidades de seu fi lho, 
tende a contar com uma pro-
fi ssional capaz de gerar ótimos 
resultados no futuro. 

Quem investe nelas, não 
costuma se arrepender, afi nal 
é sempre bom lembrarmos 
que o futuro da sucessão 
das empresas, da população 
economicamente ativa e da 
força de trabalho dependem 
da escolha dessas mulheres de 
quererem se tornar mães e de 
serem respeitadas e valoriza-
das por essa escolha.

(*) - Bacharel em psicologia e 
possui MBA em Gestão Estratégica, 

e é headhunter diretor da Trend 
Recruitment (https://www.
trendrecruitment.com/pt).
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Rio Jordão Papéis S.A.
CNPJ/MF - 77.961.431/0001-49 - NIRE - 35.300.159.055

Ata da 20ª Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: 27 de agosto de 2019, às 09:00 horas, na sede social da empresa,
na Rua Vergueiro, nº 2087, conjunto 408, Sala A, Vila Mariana, CEP 04.101-000, São Paulo
(SP). Presença: Acionistas representando mais de dois terços do total do Capital Social.
Convocação: Edital - publicado no Diário Oficial e Jornal Empresas e Negócios, ambos do
Estado de São Paulo, em edições dos dias 13, 14 e 15/08/2019. Mesa: Alcindo Heimoski
- Presidente, Flavio José Martins - Secretário. Ordem do Dia: a) Relatório da Administra-
ção e Demonstrações Contábeis-Financeiras, referentes ao exercício social encerrado
em 31/12/2018; b) Rerratificação das deliberações constantes no item “a” da Ata da 19ª
AGO, realizada em 08/11/2018, relativa à aprovação do Relatório da Administração e
Demonstrações Contábeis-Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2016;
c) Consolidação do Estatuto Social; d) Outros assuntos de interesse social. Deliberações
Tomadas Por Unanimidade: a) Aprovados integralmente o Relatório da Administração
e as Demonstrações Contábeis-Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em
31/12/2018, publicados no Diário Oficial e Jornal Empresas e Negócios, ambos do Estado
de São Paulo, em edição de 28/05/2019, bem como aprovadas sem qualquer ressalva ou
restrição, todas as contas e atos praticados pela Diretoria da Companhia referentes ao
exercício acima mencionado; b) Aprovada a rerratificação das deliberações constantes
da Ata da AGO de 08.11.2018, item “a”, de modo a incluir a aprovação integral do Re-
latório da Administração e as Demonstrações Contábeis-Financeiras, referentes ao
exercício social encerrado em 31/12/2016, publicados no Diário Oficial e Jornal Empre-
sas e Negócios, ambos do Estado de São Paulo, em edição de 20/04/2017, bem como
aprovadas sem qualquer ressalva ou restrição, todas as contas e atos praticados pela
Diretoria da Companhia referentes ao exercício acima mencionado. b.1) Em decorrência
da retificação, fica aprovada a ratificação para que o item “a” da Ata da 19ª AGO passe
a vigorar com a seguinte redação: “Aprovados integralmente o Relatório da Administra-
ção e as Demonstrações Contábeis-Financeiras, referentes aos exercícios sociais en-
cerrados em 31/12/2016 e 31/12/2017, publicados no Diário Oficial e Jornal Empresas e
Negócios, ambos do Estado de São Paulo, respectivamente em edições de 20/04/2017 e
18/05/2018, bem como aprovadas sem qualquer ressalva ou restrição, todas as contas e
atos praticados pela Diretoria da Companhia referentes aos exercícios acima menciona-
dos”; c) Em virtude da inexistência de alteração estatutária, deixa-se de promover a Con-
solidação do Estatuto Social da Companhia. Lavratura e Leitura da Ata: Encerrada a
Ordem do Dia e como ninguém mais se manifestasse, é a presente cópia fiel da ata
lavrada na folha 19 do Livro nº 02 desta Empresa em forma de sumário, a qual lida e
achada conforme, foi por todos assinada. Acionistas Presentes: Flavio José Martins
pela Jaar Administração e Participação S.A. Flavio José Martins - Secretário.
JUCESP nº 555.096/19-1 em 18.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital de Citação Prazo 20 Dias. Proc. 1013123-15.2018.8.26.0100. A Drª. Adriana Barrea,  Juíza 
de Direito da 6ª VC do Foro da Capital, Faz saber  aos Correqueridos Antonio Marcos Pereira De 
Oliveira, CNPJ/MF Nº: 20.759.431/0001-43, Viviane Maria da Silva, CNPJ/MF Nº 26.437.488/0001-
02, e Anderson dos Santos Lopes, CNPJ/MF Nº 15.488.829/0001-52, que Adidas Ag e Adidas 
International Marketing B.V. ajuizaram-lhes ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação 
Perdas de Danos Materiais e Morais, também em face de Júlio Henrique da Silva Calçados –ME e 
de Mira Cell Comércio de Eletrônicos Ltda, sob a alegação de que os  requeridos estarriam 
reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para assinalar produtos falsificados, objetivando 
indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. Estando os correqueridos em local 
ignorado, foi deferida a Citação dos mesmos por Edital, para que Contestem a presente ação no 
prazo de 15 dias, que fluirão após o prazo supra, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os 
fatos na inicial, Deu á causa o valor de R$ 20.000,00. Será este edital afixado e publicado na forma 
da lei. São Paulo, 03 de Setembro de 2019.   

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002291-47. 2014.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Celso Maziteli Neto, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o)Benedito Alcides de Oliveira, RG Nº 16.999.119, CPF Nº131.579.958-80 
que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 
9.279,43, referente às da taxa de conservação do lote 09, da Quadra AR, do Empreendimento 
Terras de Santa Cristina III. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, 
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial 
em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e pub. na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1000983-57. 2017.8.26.0625 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro de Taubaté, Estado de SP, Dr(a). Eliza Amélia Maia Santos, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Jose Machado Pereira, Bras., Casado, RG M77214835, CPF 563.664.266-
00, com endereço à Rua da Varginha, 65, centro, CEP 37110-000, Eloi Mendes - MG, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de Cevasp Agrocomercial Ltda, alegando em síntese: Que 
a Autora é credora do Réu da importância atualizada de R$ 22.383,80, referente a dois cheques nº 
850209, no valor de R$ 5.658,00 e 850213, no valor de R$ 4.259,00, emitidos pelo Réu, que 
quando apresenta dos no Banco Bradesco S.A., foram devolvidos por insuficiência de fundos, e que 
após tentativas de recebimento amigável do crédito, não restou alternativa à Autora, que não a 
propositura da Presente Ação. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 30 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1007210-08. 2016.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Fábio Rogério Bojo 
Pellegrino, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Jandira Fátima da Silva RG Nº 13.681.320, CPF Nº 
049.633.458-11, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança 
no valor de R$ 3.194,78. Referente às taxas de conservação e melhoramentos do lote 23, da 
Quadra OJ, do Loteamento Terras de Santa Cristina VII (atualmente denominado Riviera de Sta 
Cristina XIII). Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de outubro de 2019. 

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1011591-06.2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Najara Ferreira Serra, Brasileiro, RG 44.113.755-6, CPF 332.899. 
288-02, com endereço à Avenida do Cursino, 2846, Saude, CEP 04132-002, São Paulo - SP que 
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social 
Camiliana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do 
CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 17.074,24, devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0014500-71.2010.8.26.0309 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ª VC, do Foro de Jundiaí, Estado de SP, Dr(a). Daniela Martins Filippini, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) International Can Ltda, CNPJ 00.629.800/0001-76, que lhe foi proposta uma 
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Redfactor Factoring e Fomento Comercial S/A, 
alegando em síntese: ser credor do valor de R$ 25.176,25 (em abril/2010), representado pelo 
Instrumento Particular de Confissão de Divida, o qual não foi quitado. Fica a Executada citada por 
meio deste edital para pagar o débito no prazo de 3 (três) dias, após decorrido o prazo do edital ou 
garantir a Execução, sob pena de ser penhorados tantos bens bastem para satisfação da divida, nos 
termos do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil. No caso integral do pagamento de (03) dias, a 
verba honorária será reduzida pela metade (art. 827 do CPC), No prazo para embargos 15 dias a 
partir da citação, o executado, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 
30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de Advogado, poderá 
requerer seja-lhe admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art.916. do CPC). Encontrando-se a ré em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital. Não sendo paga a dívida nem 
embargada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais  
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LIVORNO EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ/MF nº. 14.726.619/0001-92
 NIRE nº. 3522602501-1

Extrato da Ata de Reunião de quotistas realizada em 
02/05/2019, às 14h, na sede social, em Cajamar SP, 
com a presença do sócio detentor da totalidade do ca-
pital social: LAMOSO PARTICIPAÇÕES E EM-
PREENDIMENTOS S/A. Presidida pelo Sr. Luiz 
Fernando Pires e secretariada pelo Sr. Luiz Alexan-
dre Monteiro Pires, que deliberaram e aprovaram o 
seguinte: redução do capital social da Sociedade, pas-
sando de R$13.780.162,00 (treze milhões e setecentos 
e oitenta mil e cento e sessenta e dois reais), para R$ 
10.980.162,00 (dez milhões novecentos e oitenta mil 
cento e sessenta e dois reais), alterando a cláusula ter-
ceira do contrato social. Encerramento: A Ata foi lida, 
aprovada e assinada por todos os presentes que autori-
zaram sua publicação em forma de extrato. Cajamar/
SP, 02 de maio de 2019. Luiz Fernando Pires - Pre-
sidente. Luiz Alexandre Monteiro Pires - Secretário.

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª (Terceira) Emissão de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia

Adicional Real e Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública com
Esforços Restritos de Colocação da Santo Antônio Energia S.A.

A Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), na qualidade de Agente Fiduciário da 3ª Emissão 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas)
Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão”), convoca os titulares das debêntures emitidas no âmbito da
Emissão (“Debenturistas” e “Debêntures”), a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em segunda convocação, 
no dia 06 de dezembro de 2019, às 14 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 1,
Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) avaliação de 
eventuais medidas a serem tomadas, considerando o pedido de Recuperação Judicial do Grupo Odebrecht, e conforme as disposições das
cláusulas 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, e 5.1, alíneas “m”, “n” e “y” da Escritura de Emissão; (ii) contratação de assessor legal para auxílio na condução 
do processo de Recuperação Judicial do Grupo ODB; (iii) ratificação dos atos praticados pelo Agente Fiduciário visando à proteção da 
comunhão dos debenturistas, conforme determina os artigos 11 e 12 da Instrução CVM nº 583, tendo em vista o crédito representado pelas 
Debêntures ter sido listado na Recuperação Judicial Grupo ODB; (iv) medidas a serem tomadas no âmbito da Recuperação Judicial Grupo
ODB; (v) autorização para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, pratiquem todos os atos necessários à celebração das 
deliberações ocorridas nesta assembleia e; (vi) celebração, pelo Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, de aditivos ao: (1) Contrato
de Suporte de Acionistas e Outras Avenças, celebrado em 12 de março de 2009 e posteriormente aditado; (2) Contrato de Suporte de 
Acionistas para Cobertura de Insuficiências e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; (3) Contrato 
de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado;
(4) Contrato de Penhor de Ações de Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; e (5) Contrato de
Compartilhamento de Garantias e Outras Avenças, celebrado em 12 de março de 2009 e posteriormente aditado, a fim de incluir a
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como Agente Fiduciário da 1ª Emissão Privada de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e com Garantias Adicionais da Santo Antônio Energia S.A.
A comprovação da condição de debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante 
apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada Debenturista e emitido
pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de  mandato. Neste caso, solicitamos o
depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, acima  mencionada, bem como
o envio ao Agente Fiduciário no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes da realização da assembleia. 
São Paulo, 22 de novembro de 2019. Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários - Agente Fiduciário.

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª (Segunda) Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia 

Adicional Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com 
Esforços Restritos de Colocação da Santo Antônio Energia S.A.

A Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), na qualidade de Agente Fiduciário da 2ª Emissão
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, 
para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão e “Emissora”), convoca os
titulares das debêntures emitidas no âmbito da Emissão (“Debenturistas” e “Debêntures”), a se reunirem em Assembleia Geral de 
Debenturistas, a ser realizada, em segunda convocação, no dia 06 de dezembro de 2019, às 10 horas, na sede da Emissora, localizada 
na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) avaliação de eventuais medidas a serem tomadas, considerando o pedido de Recuperação
Judicial do Grupo Odebrecht, e conforme as disposições das cláusulas 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, e 5.1, alíneas “m”, “n” e “y” da Escritura de Emissão;
(ii) contratação de assessor legal para auxílio na condução do processo de Recuperação Judicial do Grupo ODB; (iii) ratificação dos atos
praticados pelo Agente Fiduciário visando à proteção da comunhão dos debenturistas, conforme determina os artigos 11 e 12 da Instrução
CVM nº 583, tendo em vista o crédito representado pelas Debêntures ter sido listado na Recuperação Judicial Grupo ODB; (iv) medidas a
serem tomadas no âmbito da Recuperação Judicial Grupo ODB; (v) autorização para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, 
pratiquem todos os atos necessários à celebração das deliberações ocorridas nesta assembleia e; (vi) celebração, pelo Agente Fiduciário,
em conjunto com a Emissora, de aditivos ao: (1) Contrato de Suporte de Acionistas e Outras Avenças, celebrado em 12 de março de 2009
e posteriormente aditado; (2) Contrato de Suporte de Acionistas para Cobertura de Insuficiências e Outras Avenças, celebrado 
em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; (3) Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras 
Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; (4) Contrato de Penhor de Ações de Outras Avenças, celebrado 
em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; e (5) Contrato de Compartilhamento de Garantias e Outras Avenças, celebrado 
em 12 de março de 2009 e posteriormente aditado, a fim de incluir a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
como Agente Fiduciário da 1ª Emissão Privada de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie
com Garantia Real e com Garantias Adicionais da Santo Antônio Energia S.A.. A comprovação da condição de debenturista poderá
ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, 
extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada Debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de 
constituição de procurador, do competente instrumento de mandato.  Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração e 
dos  documentos societários, na sede social da Emissora, acima  mencionada, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail
assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes da  realização da assembleia. São Paulo, 22 de novembro de 2019.
Pentá gono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários - Agente  Fiduciário.

Segundo a pasta, a média 
histórica de exportações 
que nos últimos anos 

alcançou R$ 900 milhões 
está próxima de atingir R$ 
1,5 bilhão este ano. Para o 
secretário de produtos de De-
fesa do Ministério da Defesa, 
Marcos Degaut Pontes, até 
2022 esse valor pode chegar 
a R$ 6 bilhões. O secretário 
participou, ontem (21), do 
Enaex 2019, no Centro de 
Convenções Sul América, no 
Rio de Janeiro.

O secretário esclareceu que 
a produção brasileira nesta 
área é extensa e passa por 
aviões de treinamento até 
aviões de ataque leve, sistema 
de controle de tráfego aéreo 
e sistema de defesa. “Como 
se diz no jargão militar, do 
alfinete ao foguete”, frisou. 
O Brasil perdeu mercados 
importantes para este setor 
desde a década de 80 e agora o 
Ministério da Defesa trabalha 
em um planejamento estraté-
gico para reduzir os gargalos 
que impedem o crescimento 
das exportações.

Na visão dele, parte das 
dificuldades é que o setor 
não é visto como importante 
para a economia nacional. 
“A sociedade não entende o 
que chamamos de economia 
de defesa, ou seja, a parte in-
dustrial de defesa como gera-
dora de empregos altamente 
qualificados. É um setor que 
tem um efeito multiplicador 
sobre a economia, que gera 
um salto qual itat ivo em 

Brasil quer ser grande 
exportador ‘na área de defesa’
Informações do Ministério da Defesa apontam que o Brasil vai voltar a ser um grande exportador de 
produtos de defesa, como já foi um dia

termos de desenvolvimento 
tecnológico, que arrecada 
tributos, royalties, divisas, 
que tem potencial exporta-
dor”, indicou.

Segundo o secretário, em 
cada R$1 investido nessa in-
dústria o retorno é de quase 
R$10. “É importante que se 
discuta esse setor. Que se 
entenda a importância da 
economia de defesa para a 
economia nacional e para o 
comércio exterior brasileiro. 
O efeito multiplicador é de 1 
para 9,8, ou seja, cada real 
investido na base industrial 
de defesa gera em retorno R$ 
9,8. Não existe nenhum outro 

setor com esta rentabilidade”, 
disse ao destacar que o Brasil 
conseguiu eliminar alguns 
obstáculos no que diz respeito 
a financiamentos e garantias 
no setor. 

Os financiamentos são re-
alizados via bancos privados 
nacionais ou estrangeiros, 
mas as garantias, de um 
forma geral, são públicas. 
“Daí o papel importante de 
reduzir os obstáculos, porque 
não adianta o financiamento 
e não ter a garantia que o 
produto possa ser entregue. 
Garantia, no Brasil hoje, só 
as instituições oficiais”, in-
formou, acrescentando que 

há destaque para a produção 
de equipamento não letal, 
aviões, sistemas de controle 
aéreo e de monitoramento de 
fronteiras.

Degaut acrescentou que o 
setor tem uma peculiaridade. 
As vendas são feitas entre 
governos. “Essa é uma pecu-
liaridade do setor de defesa. 
Os negócios são de governo 
a governo. Não se vende pro-
dutos de defesa para o setor 
privado. Por meio do governo, 
vende para outro governo. Só 
quem tem esses produtos são 
governos”, revelou (ABr).

Segundo o secretário, em cada R$1 investido nessa indústria o retorno é de quase R$10.
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