Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC
NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

51300002396

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

2054

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Nome:

USINAS ITAMARATI S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:
Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO
QTDE

017

1

MTN2269683668

DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

219

1

ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

NOVA OLIMPIA
Local

Nome: __________________________________________
Assinatura: ______________________________________
Telefone de Contato: ______________________________

23 Junho 2022
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL
DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):
SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
NÃO

Processo em Ordem
À decisão

SIM

___/___/_____
Data

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

____________________
Responsável

NÃO

___/___/_____
Data

___/___/_____
Data

____________________
Responsável

____________________
Responsável

DECISÃO SINGULAR
2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
Processo indeferido. Publique-se.
___/___/_____
Data
DECISÃO COLEGIADA

2ª Exigência

3ª Exigência

__________________
Responsável

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
Processo indeferido. Publique-se.
___/___/_____
Data

____________________
Vogal

____________________
Vogal

____________________
Vogal

Presidente da ______ Turma
OBSERVAÇÕES
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Registro Digital

Capa de Processo
Identificação do Processo
Número do Protocolo

Número do Processo Módulo Integrador

Data

22/084.510-7

MTN2269683668

21/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF

Nome

Data Assinatura

036.264.808-52

José Arimatéa de Angelo Calsaverini

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital
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USINAS ITAMARATI S.A.
CNPJ/ME nº 15.009.178/0001-70
NIRE: 51300002396
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2022
1.
DATA, HORA E LOCAL: Às 14:00 horas do dia 14 de junho de 2022, no escritório
administrativo da Usinas Itamarati S.A, localizado na Rua Campos Bicudo, nº 98, bairro Jardim
Europa, no município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP: 04536-010 (“Companhia”).
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Presente a totalidade dos membros do Conselho de
Administração, resta dispensada as formalidades de convocação, nos termos do parágrafo 3º do
artigo 24 do Estatuto Social da Companhia (“Estatuto Social”). Os membros do Conselho Srs.
Jose Roberto Mendonça de Barros, Marcelo Reschini Abud, Vitor Montenegro Wanderley Junior,
se fizeram presentes através de videoconferência pela plataforma Zoom, conforme facultado
pelo parágrafo 5º do artigo 24, do Estatuto Social.
3.
MESA: Verificado o quórum necessário à instalação da Reunião do Conselho de
Administração, a mesa foi composta por José Arimatéa de Angelo Calsaverini, Presidente da
Mesa, e Aline Mello Brandão Feltrin, Secretária da Mesa.
4.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a eleição dos Diretores da Companhia, na forma do
artigo 26, inciso I do Estatuto Social da Companhia; (ii) o rateio da remuneração de cada
administrador, nos termos do artigo 26, inciso II do Estatuto Social da Companhia; (iii) definir,
na forma do artigo 26, inciso XII do Estatuto Social da Companhia, o valor das alçadas de
aprovação da Diretoria, estabelecendo como limite de alçada os valores expressamente
definidos como de alçada do Conselho de Administração, em observância ao disposto nos incisos
V, VII, IX, X, XIV e XXV do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia; (iv) o Orçamento Anual
e/ou Plano de Negócios da Companhia, conforme propostos pela Diretoria, nos termos do artigo
26, inciso XVIII do Estatuto Social da Companhia; (v) as Demonstrações Financeiras do exercício
social encerrado em 31 de março de 2022, e a sua submissão a Assembleia Geral, nos termos do
parágrafo único do artigo 29, inciso IX do Estatuto Social da Companhia; (vi) a contratação de
auditor independente da Companhia para o exercício social de 2022, nos termos do artigo 26,
inciso XIII, do Estatuto Social da Companhia; e, (vii) as seguintes Políticas, propostas pela
Diretoria: a) Política de Gerenciamento de Riscos; b) Política de Risco de Mercado; c) Política de
Destinação de Resultados; d) Regimento Interno do Conselho de Administração; e) Regimento
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Interno da Diretoria; f) Política de Remuneração dos Administradores; g) Política de
Remuneração de Funcionários; h) Política de Transação com Partes Relacionadas; i) Política de
Responsabilidade Socioambiental; j) Política de Divulgação de Informações; k) Política de
Negociação de Valores Mobiliários, nos termos dos incisos XVI e XX do artigo 26 do Estatuto
Social da Companhia.
5.
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Após exame e discussão das matérias,
constantes na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes decidiram,
por unanimidade e sem ressalvas:
Item (i) da Ordem do Dia: Foram eleitos como membros da Diretoria da Companhia, para
mandato unificado de 03 (três) anos: o Sr. José Fernando Mazuca Filho, brasileiro, solteiro,
administrador de empresas, residente e domiciliado em Rua Lopes Neto, 56, Apto 01, CEP
04533-030, Itaim Bibi, São Paulo – SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Economia (“CPF/ME”) sob nº 354.051.488-06, portador da Cédula de Identidade 43.737.783-0
SSP/SP, para o cargo de Diretor-Presidente e Diretor de Relações com Investidores, o Sr. Jari de
Souza, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro agrônomo,
residente e domiciliado na Avenida Ismael José do Nascimento, 368-W, bairro Parque das
Mansões, Tangará da Serra – MT, CEP 78.302-000, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob nº 593.167.991-04, portador da Cédula de Identidade
995.931-9 SSP/MT, para o cargo de Diretor Agroindustrial, o Sr. Paulo César Leite, brasileiro,
casado sob regime de comunhão parcial de bens, economista, residente e domiciliado na Rua
Júlio Martinez Benevides, 2.277-S, Condomínio Residencial Royal Park, Casa 70, Jardim Cidade
Alta, Tangará da Serra – MT, CEP 78.306-159, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob nº 102.827.888-83, portador da Cédula de Identidade
20.853.705-3 SSP/SP, para o cargo de Diretor Comercial, o Sr. Anderson Angelo de Souza,
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, residente e domiciliado
na Rua Maria Lourdes de Brito, s/n, Lote 68, Quadra X, Condomínio Paradise Palms, Casa 02,
Bairro Buraquinho, Lauro de Freiras, Estado da Bahia, CEP 42.709-250, inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob nº 891.177.605-00, e portador da
Cédula de Identidade 4.715.292-30 SSP/BA, para o cargo de Diretor Financeiro, o Sr. Marcelo
Contó, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, tecnólogo em mecânica,
residente e domiciliado em Alameda Santos, 240, Jardim Saira, Sorocaba – SP, CEP 18085-190,
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob nº
099.377.718-03, portador da Cédula de Identidade 17.533.580-1 SSP/SP, para o cargo de Diretor
de Supply Chain e Sustentabilidade, o Sr. Marcelo Maniero Speltz, brasileiro, casado sob o
regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado na
Rua 37, 2104-S, Parque Universitário, Tangará da Serra – MT, CEP 78.306-219, inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob nº 223.415.988-11,
portador da Cédula de Identidade 24.333.815-6 SSP/SP, para o cargo de Diretor de Gente e
Cultura, o Sr. Rodrigo Ribeiro Gonçalves, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial
de bens, bacharel em sistemas de informação, residente e domiciliado na Rua Jose de Oliveira,
82-E, Centro, Tangará da Serra – MT, CEP 78300-122, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob nº 305.871.628-13, portador da Cédula de Identidade
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41.529.585-3 SSP/SP, para o cargo de Diretor de Tecnologia e Inovação; conforme termos de
posse constantes dos Anexos I a VII à presente ata.
Os membros da Diretoria, ora eleitos, declaram sob as penas da lei, não estarem impedidos de
exercer a administração da Companhia, em virtude de lei especial ou condenação criminal que
os inabilite, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crime contra a economia popular ou
a fé pública, nos termos do artigo 147, parágrafo 1º, da Lei 6.404, de 15 dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e tomarão posse em seus cargos mediante
assinatura dos respectivos termos de posse em livro próprio;
Item (ii) da Ordem do Dia: Relativamente ao rateio da remuneração de cada administrador,
aprovar, com base na remuneração global fixada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
realizada em 25 de maio de 2022 de até R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), a remuneração
global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022, o montante de até
R$1.483.233,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta e três mil, duzentos e trinta e três reais), no
qual está incluído pró-labore individual dos membros efetivos do Conselho de Administração e,
o montante de até R$8.516.767,00 (oito milhões, quinhentos e dezesseis mil, setecentos e
sessenta e sete reais), no qual está incluído o pró-labore individual e remuneração variável
estimada dos membros da Diretoria para o mesmo exercício, nos termos do Artigo 26, inciso II
do Estatuto Social da Companhia.
Item (iii) da Ordem do Dia: Definir o valor das alçadas de aprovação da Diretoria, estabelecendo
como limite de alçada os valores expressamente definidos como de alçada do Conselho de
Administração, em observância ao disposto nos incisos V, VII, IX, X, XIV e XXV do artigo 26 do
Estatuto Social da Companhia;
Item (iv) da Ordem do Dia: Aprovar o Orçamento Anual e/ou Plano de Negócios da Companhia,
conforme propostos pela Diretoria, nos termos do artigo 26, inciso XVIII do Estatuto Social da
Companhia;
Item (v) da Ordem do Dia: Aprovar as Demonstrações Financeiros do exercício social encerrado
em 31 de março de 2022, e a sua submissão a Assembleia Geral, nos termos do parágrafo único
do artigo 29, inciso IX do Estatuto Social da Companhia;
Item (vi) da Ordem do Dia: Aprovar a contratação da KPMG Auditores Independentes, como
auditor independente da Companhia para o exercício social de 2022, nos termos do artigo 26,
inciso XIII, do Estatuto Social da Companhia; e
Item (vii) da Ordem do Dia: Aprovar as seguintes Políticas, propostas pela Diretoria: a) Política
de Gerenciamento de Riscos; b) Política de Risco de Mercado; c) Política de Destinação de
Resultados; d) Regimento Interno do Conselho de Administração; e) Regimento Interno da
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Diretoria; f) Política de Remuneração dos Administradores; g) Política de Remuneração de
Funcionários; h) Política de Transação com Partes Relacionadas; i) Política de Responsabilidade
Socioambiental; j) Política de Divulgação de Informações; k) Política de Negociação de Valores
Mobiliários, nos termos dos incisos XVI e XX do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, que
constam nos Anexos VIII a XVIII desta ata.
6.
ATA EM FORMA DE SUMÁRIO: Foi aprovado, por unanimidade entre os membros do
Conselho de Administração, que a ata desta Reunião do Conselho de Administração fosse
lavrada sob a forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º do artigo 130, da Lei das Sociedades
por Ações.
7.
ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida
a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou sobre os itens desta
ata, a presente ata foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada.
São Paulo, 14 de junho de 2022.
“A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.”
Composição da Mesa:

JOSÉ ARIMATÉA DE ANGELO CALSAVERINI
Presidente

ALINE MELLO BRANDÃO FELTRIN
Secretária

Conselheiros Presentes:

JOSÉ ARIMATÉA DE ANGELO CALSAVERINI

SERGIO SPINELLI SILVA JUNIOR

BERNARDO PARNES

PAULO PIRATINY ABBOTT CALDEIRA

VITOR MONTENEGRO WANDERLEY JUNIOR

JOSE ROBERTO MENDONÇA DE BARROS

MARCELO RESCHINI ABUD

JACYR DA SILVA COSTA FILHO
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Registro Digital

Documento Principal
Identificação do Processo
Número do Protocolo

Número do Processo Módulo Integrador

Data

22/084.510-7

MTN2269683668

21/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF

Nome

Data Assinatura

047.874.697-03

ALINE MELLO BRANDÃO FELTRIN

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial
006.102.448-17

BERNARDO PARNES

23/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial
012.252.758-57

JACYR DA SILVA COSTA FILHO

23/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital
005.761.408-30

JOSE ROBERTO MENDONCA DE BARROS

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital
036.264.808-52

José Arimatéa de Angelo Calsaverini

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital
265.694.888-64

MARCELO RESCHINI ABUD

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital
237.795.780-34

PAULO PIRATINY ABBOTT CALDEIRA

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital
111.888.088-93

SERGIO SPINELLI SILVA JUNIOR

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Registro Digital

Documento Principal
207.955.054-34

VITOR MONTENEGRO WANDERLEY JUNIOR

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital
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Anexo I
à Ata da Reunião do Conselho de Administração da Usinas Itamarati S.A. realizada
em 14 de junho de 2022.
TERMO DE POSSE DO DIRETOR-PRESIDENTE E DIRETOR DE RELAÇÕES COM
INVESTIDORES DA USINAS ITAMARATI S.A.

USINAS ITAMARATI S.A.
CNPJ/ME: 15.009.178/0001-70
NIRE: 51.300.002.396
Eu, JOSÉ FERNANDO MAZUCA FILHO, brasileiro, solteiro, administrador de empresas,
residente e domiciliado em Rua Lopes Neto, 56, Apto 01, Itaim Bibi, São Paulo – SP, CEP 04533030, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob nº
354.051.488-06, portador da Cédula de Identidade 43.737.783-0 SSP/SP, eleito para o cargo de
Diretor-Presidente e Diretor de Relações com Investidores da USINAS ITAMARATI
S.A., sociedade por ações inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.009.178/0001-70, com sede na
Fazenda Guanabara, s/n, Zona Rural, Cidade de Nova Olímpia, Estado de Mato Grosso, CEP
78370-000 (“Companhia”), conforme ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em
14 de junho de 2022, e com prazo de mandato unificado de 03 (três) anos, a contar da presente
data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os
deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que
firmo este Termo de Posse.
Declaro, ainda, sob as penas da lei e nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, conforme
alterada (“Lei das S.A.”): (i) não estar impedido por lei especial, nem estar condenado ou sob os
efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, meu acesso a cargos
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou
contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, a fé pública ou a propriedade; (ii) não
ter sido declarado inabilitado para o exercício do cargo por ato da Comissão de Valores
Mobiliários; e (iii) atender ao requisito de reputação ilibada, não ocupando cargo em sociedade
que possa ser considerada concorrente da Companhia e não possuindo e/ou representando
interesse conflitante com os interesses da Companhia.
Por fim, em atendimento ao parágrafo 2º do artigo 149, da Lei das S.A., indico o endereço acima
para fins de recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais
relativos a atos de gestão, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à
Companhia.
Nova Olímpia/MT, 14 de junho de 2022.
___________________________________________
JOSÉ FERNANDO MAZUCA FILHO
Diretor-Presidente e Diretor de Relações com Investidores
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Identificação do Processo
Número do Protocolo

Número do Processo Módulo Integrador

Data

22/084.510-7

MTN2269683668

21/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF

Nome

Data Assinatura

354.051.488-06

JOSE FERNANDO MAZUCA FILHO

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata Cadastro via Internet Banking
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Anexo II
à Ata da Reunião do Conselho de Administração da Usinas Itamarati S.A. realizada
em 14 de junho de 2022.
TERMO DE POSSE DO DIRETOR AGROINDUSTRIAL DA USINAS ITAMARATI
S.A.

USINAS ITAMARATI S.A.
CNPJ/ME: 15.009.178/0001-70
NIRE: 51.300.002.396
Eu, JARI DE SOUZA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro
agrônomo, residente e domiciliado na Avenida Ismael José do Nascimento, 368-W, bairro Parque
das Mansões, Tangará da Serra – MT, CEP 78.302-000, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas
do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob nº 593.167.991-04, portador da Cédula de Identidade
995.931-9 SSP/MT, eleito para o cargo de Diretor Agroindustrial da USINAS ITAMARATI
S.A., sociedade por ações inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.009.178/0001-70, com sede na
Fazenda Guanabara, s/n, Zona Rural, Cidade de Nova Olímpia, Estado de Mato Grosso, CEP
78370-000 (“Companhia”), conforme ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em
14 de junho de 2022, e com prazo de mandato unificado de 03 (três) anos, a contar da presente
data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os
deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que
firmo este Termo de Posse.
Declaro, ainda, sob as penas da lei e nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, conforme
alterada (“Lei das S.A.”): (i) não estar impedido por lei especial, nem estar condenado ou sob os
efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, meu acesso a cargos
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou
contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, a fé pública ou a propriedade; (ii) não
ter sido declarado inabilitado para o exercício do cargo por ato da Comissão de Valores
Mobiliários; e (iii) atender ao requisito de reputação ilibada, não ocupando cargo em sociedade
que possa ser considerada concorrente da Companhia e não possuindo e/ou representando
interesse conflitante com os interesses da Companhia.
Por fim, em atendimento ao parágrafo 2º do artigo 149, da Lei das S.A., indico o endereço acima
para fins de recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais
relativos a atos de gestão, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à
Companhia.
Nova Olímpia/MT, 14 de junho de 2022.
___________________________________________
JARI DE SOUZA
Diretor Agroindustrial
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Identificação do Processo
Número do Protocolo

Número do Processo Módulo Integrador

Data

22/084.510-7

MTN2269683668

21/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF

Nome

Data Assinatura

593.167.991-04

JARI DE SOUZA

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital
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Anexo III
à Ata da Reunião do Conselho de Administração da Usinas Itamarati S.A. realizada
em 14 de junho de 2022.
TERMO DE POSSE DO DIRETOR COMERCIAL DA USINAS ITAMARATI S.A.

USINAS ITAMARATI S.A.
CNPJ/ME: 15.009.178/0001-70
NIRE: 51.300.002.396
Eu, PAULO CÉSAR LEITE, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens,
economista, residente e domiciliado na Rua Júlio Martinez Benevides, 2.277-S, Condomínio
Residencial Royal Park, Casa 70, Jardim Cidade Alta, Tangará da Serra – MT, CEP 78.306-159,
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob nº
102.827.888-83, portador da Cédula de Identidade 20.853.705-3 SSP/SP, eleito para o cargo de
Diretor Comercial da USINAS ITAMARATI S.A., sociedade por ações inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 15.009.178/0001-70, com sede na Fazenda Guanabara, s/n, Zona Rural, Cidade de Nova
Olímpia, Estado de Mato Grosso, CEP 78370-000 (“Companhia”), conforme ata da Reunião do
Conselho de Administração realizada em 14 de junho de 2022, e com prazo de mandato unificado
de 03 (três) anos, a contar da presente data, declaro aceitar minha eleição e assumir o
compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a
lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse.
Declaro, ainda, sob as penas da lei e nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, conforme
alterada (“Lei das S.A.”): (i) não estar impedido por lei especial, nem estar condenado ou sob os
efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, meu acesso a cargos
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou
contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, a fé pública ou a propriedade; (ii) não
ter sido declarado inabilitado para o exercício do cargo por ato da Comissão de Valores
Mobiliários; e (iii) atender ao requisito de reputação ilibada, não ocupando cargo em sociedade
que possa ser considerada concorrente da Companhia e não possuindo e/ou representando
interesse conflitante com os interesses da Companhia.
Por fim, em atendimento ao parágrafo 2º do artigo 149, da Lei das S.A., indico o endereço acima
para fins de recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais
relativos a atos de gestão, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à
Companhia.
Nova Olímpia/MT, 14 de junho de 2022.
___________________________________________
PAULO CÉSAR LEITE
Diretor Comercial

7

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2539277 em 24/06/2022 da Empresa USINAS ITAMARATI S.A., CNPJ 15009178000170 e protocolo 220845107 23/06/2022. Autenticação: 6A6E3039435A5045EB80768F979B6B5487ED3A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/084.510-7 e o código de segurança wwUs Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 24/06/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
pág. 13/164

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Registro Digital

Anexo
Identificação do Processo
Número do Protocolo

Número do Processo Módulo Integrador

Data

22/084.510-7

MTN2269683668

21/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF

Nome

Data Assinatura

102.827.888-83

PAULO CESAR LEITE

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran
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Anexo IV
à Ata da Reunião do Conselho de Administração da Usinas Itamarati S.A. realizada
em 14 de junho de 2022.
TERMO DE POSSE DO DIRETOR FINANCEIRO DA USINAS ITAMARATI S.A.

USINAS ITAMARATI S.A.
CNPJ/ME: 15.009.178/0001-70
NIRE: 51.300.002.396
Eu, ANDERSON ANGELO DE SOUZA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de
bens, contador, residente e domiciliado na Rua Maria Lourdes de Brito, s/n, Lote 68, Quadra X,
Condomínio Paradise Palms, Casa 02, Bairro Buraquinho, Lauro de Freiras, Estado da Bahia, CEP
42.709-250, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob
nº 891.177.605-00, e portador da Cédula de Identidade 4.715.292-30 SSP/BA, eleito para o cargo
de Diretor Financeiro da USINAS ITAMARATI S.A., sociedade por ações inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 15.009.178/0001-70, com sede na Fazenda Guanabara, s/n, Zona Rural, Cidade de Nova
Olímpia, Estado de Mato Grosso, CEP 78370-000 (“Companhia”), conforme ata da Reunião do
Conselho de Administração realizada em 14 de junho de 2022, e com prazo de mandato unificado
de 03 (três) anos, a contar da presente data, declaro aceitar minha eleição e assumir o
compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a
lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse.
Declaro, ainda, sob as penas da lei e nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, conforme
alterada (“Lei das S.A.”): (i) não estar impedido por lei especial, nem estar condenado ou sob os
efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, meu acesso a cargos
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou
contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, a fé pública ou a propriedade; (ii) não
ter sido declarado inabilitado para o exercício do cargo por ato da Comissão de Valores
Mobiliários; e (iii) atender ao requisito de reputação ilibada, não ocupando cargo em sociedade
que possa ser considerada concorrente da Companhia e não possuindo e/ou representando
interesse conflitante com os interesses da Companhia.
Por fim, em atendimento ao parágrafo 2º do artigo 149, da Lei das S.A., indico o endereço acima
para fins de recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais
relativos a atos de gestão, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à
Companhia.
Nova Olímpia/MT, 14 de junho de 2022.

___________________________________________
ANDERSON ANGELO DE SOUZA
Diretor Financeiro
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Número do Protocolo

Número do Processo Módulo Integrador

Data

22/084.510-7

MTN2269683668

21/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF

Nome

Data Assinatura

891.177.605-00

Anderson Angelo de Souza

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial
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Anexo V
à Ata da Reunião do Conselho de Administração da Usinas Itamarati S.A. realizada
em 14 de junho de 2022.
TERMO DE POSSE DO DIRETOR DE SUPPLY CHAIN E SUSTENTABILIDADE DA
USINAS ITAMARATI S.A.

USINAS ITAMARATI S.A.
CNPJ/ME: 15.009.178/0001-70
NIRE: 51.300.002.396
Eu, MARCELO CONTÓ, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, tecnólogo
em mecânica, residente e domiciliado em Alameda Santos, 240, Jardim Saira, Sorocaba – SP, CEP
18085-190, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob nº
099.377.718-03, portador da Cédula de Identidade 17.533.580-1 SSP/SP, eleito para o cargo de
Diretor de Supply Chain e Sustentabilidade da USINAS ITAMARATI S.A., sociedade por
ações inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.009.178/0001-70, com sede na Fazenda Guanabara, s/n,
Zona Rural, Cidade de Nova Olímpia, Estado de Mato Grosso, CEP 78370-000 (“Companhia”),
conforme ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de junho de 2022, e
com prazo de mandato unificado de 03 (três) anos, a contar da presente data, declaro aceitar
minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu
cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de
Posse.
Declaro, ainda, sob as penas da lei e nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, conforme
alterada (“Lei das S.A.”): (i) não estar impedido por lei especial, nem estar condenado ou sob os
efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, meu acesso a cargos
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou
contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, a fé pública ou a propriedade; (ii) não
ter sido declarado inabilitado para o exercício do cargo por ato da Comissão de Valores
Mobiliários; e (iii) atender ao requisito de reputação ilibada, não ocupando cargo em sociedade
que possa ser considerada concorrente da Companhia e não possuindo e/ou representando
interesse conflitante com os interesses da Companhia.
Por fim, em atendimento ao parágrafo 2º do artigo 149, da Lei das S.A., indico o endereço acima
para fins de recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais
relativos a atos de gestão, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à
Companhia.
Nova Olímpia/MT, 14 de junho de 2022.
___________________________________________
MARCELO CONTÓ
Diretor de Supply Chain e Sustentabilidade
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Identificação do Processo
Número do Protocolo

Número do Processo Módulo Integrador

Data

22/084.510-7

MTN2269683668

21/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF

Nome

Data Assinatura

099.377.718-03

MARCELO CONTO

23/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital
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Anexo VI
à Ata da Reunião do Conselho de Administração da Usinas Itamarati S.A. realizada em 14
de junho de 2022.
TERMO DE POSSE DO DIRETOR DE GENTE E CULTURA DA USINAS ITAMARATI
S.A.

USINAS ITAMARATI S.A.
CNPJ/ME: 15.009.178/0001-70
NIRE: 51.300.002.396
Eu, MARCELO MANIERO SPELTZ, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua 37, 2104-S, Parque Universitário, Tangará
da Serra – MT, CEP 78.306-219, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia
(“CPF/ME”) sob nº 223.415.988-11, portador da Cédula de Identidade 24.333.815-6 SSP/SP, eleito
para o cargo de Diretor de Gente e Cultura da USINAS ITAMARATI S.A., sociedade por ações
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.009.178/0001-70, com sede na Fazenda Guanabara, s/n, Zona Rural,
Cidade de Nova Olímpia, Estado de Mato Grosso, CEP 78370-000 (“Companhia”), conforme ata da
Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de junho de 2022, e com prazo de mandato
unificado de 03 (três) anos, a contar da presente data, declaro aceitar minha eleição e assumir o
compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e
o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse.
Declaro, ainda, sob as penas da lei e nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada
(“Lei das S.A.”): (i) não estar impedido por lei especial, nem estar condenado ou sob os efeitos de
condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, meu acesso a cargos públicos, ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia
popular, o sistema financeiro nacional, a fé pública ou a propriedade; (ii) não ter sido declarado
inabilitado para o exercício do cargo por ato da Comissão de Valores Mobiliários; e (iii) atender ao
requisito de reputação ilibada, não ocupando cargo em sociedade que possa ser considerada
concorrente da Companhia e não possuindo e/ou representando interesse conflitante com os
interesses da Companhia.
Por fim, em atendimento ao parágrafo 2º do artigo 149, da Lei das S.A., indico o endereço acima
para fins de recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos
a atos de gestão, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.
Nova Olímpia/MT, 14 de junho de 2022.

___________________________________________
MARCELO MANIERO SPELTZ
Diretor de Gente e Cultura
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Número do Protocolo

Número do Processo Módulo Integrador

Data

22/084.510-7

MTN2269683668

21/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF

Nome

Data Assinatura

223.415.988-11

Marcelo Maniero Speltz

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial
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Anexo VII
à Ata da Reunião do Conselho de Administração da Usinas Itamarati S.A. realizada em 14
de junho de 2022.
TERMO DE POSSE DO DIRETOR DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA USINAS
ITAMARATI S.A.

USINAS ITAMARATI S.A.
CNPJ/ME: 15.009.178/0001-70
NIRE: 51.300.002.396
Eu, RODRIGO RIBEIRO GONÇALVES, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de
bens, bacharel em sistemas de informação, residente e domiciliado na Rua Jose de Oliveira, 82-E,
Centro, Tangará da Serra – MT, CEP 78300-122, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério
da Economia (“CPF/ME”) sob nº 305.871.628-13, portador da Cédula de Identidade 41.529.585-3
SSP/SP, eleito para o cargo de Diretor de Tecnologia e Inovação da USINAS ITAMARATI S.A.,
sociedade por ações inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.009.178/0001-70, com sede na Fazenda
Guanabara, s/n, Zona Rural, Cidade de Nova Olímpia, Estado de Mato Grosso, CEP 78370-000
(“Companhia”), conforme ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de junho
de 2022, e com prazo de mandato unificado de 03 (três) anos, a contar da presente data, declaro
aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao
meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de
Posse.
Declaro, ainda, sob as penas da lei e nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada
(“Lei das S.A.”): (i) não estar impedido por lei especial, nem estar condenado ou sob os efeitos de
condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, meu acesso a cargos públicos, ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia
popular, o sistema financeiro nacional, a fé pública ou a propriedade; (ii) não ter sido declarado
inabilitado para o exercício do cargo por ato da Comissão de Valores Mobiliários; e (iii) atender ao
requisito de reputação ilibada, não ocupando cargo em sociedade que possa ser considerada
concorrente da Companhia e não possuindo e/ou representando interesse conflitante com os
interesses da Companhia.
Por fim, em atendimento ao parágrafo 2º do artigo 149, da Lei das S.A., indico o endereço acima
para fins de recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos
a atos de gestão, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.
Nova Olímpia/MT, 14 de junho de 2022.

___________________________________________
RODRIGO RIBEIRO GONÇALVES
Diretor de Tecnologia e Inovação

11

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2539277 em 24/06/2022 da Empresa USINAS ITAMARATI S.A., CNPJ 15009178000170 e protocolo 220845107 23/06/2022. Autenticação: 6A6E3039435A5045EB80768F979B6B5487ED3A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/084.510-7 e o código de segurança wwUs Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 24/06/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
pág. 21/164

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Registro Digital

Anexo
Identificação do Processo
Número do Protocolo

Número do Processo Módulo Integrador

Data

22/084.510-7

MTN2269683668

21/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF

Nome

Data Assinatura

305.871.628-13

Rodrigo Ribeiro Gonçalves

23/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via
Internet Banking

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2539277 em 24/06/2022 da Empresa USINAS ITAMARATI S.A., CNPJ 15009178000170 e protocolo 220845107 23/06/2022. Autenticação: 6A6E3039435A5045EB80768F979B6B5487ED3A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/084.510-7 e o código de segurança wwUs Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 24/06/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
pág. 22/164

Anexo VIII
à Ata da Reunião do Conselho de Administração da Usinas Itamarati S.A. realizada
em 14 de junho de 2022.

POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

[Restante da página intencionalmente deixado em branco]
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POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE
RISCOS

DOC. CPL.NP- 008 – 14/06/2022 - REVISÃO:01

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2539277 em 24/06/2022 da Empresa USINAS ITAMARATI S.A., CNPJ 15009178000170 e protocolo 220845107 23/06/2022. Autenticação: 6A6E3039435A5045EB80768F979B6B5487ED3A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/084.510-7 e o código de segurança wwUs Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 24/06/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
pág. 24/164

Sumário
1.

OBJETIVO ...........................................................................................................................2

2.

APLICAÇÃO ........................................................................................................................2

3.

REFERÊNCIA .......................................................................................................................2

4.

DEFINIÇÕES:.......................................................................................................................2

5.

RESPONSABILIDADES.......................................................................................................3

6.

DIRETRIZES ........................................................................................................................5

6.1. METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS .....................................................................6
6.2. ETAPAS GERENCIAMENTO DOS RISCOS ..................................................................................6
6.2.1.

ETAPA 1 - ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS ......................................6

6.2.2.

ETAPA 2 - IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS ........................................................7

6.2.3.

ETAPA 3 - AVALIAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS E CONTROLES.........................................7

6.2.4.

ETAPA 4 - RESPOSTA A RISCO ........................................................................................8

6.2.5.

ETAPA 5 - COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO ..............................................................8

7.

DISPOSIÇÕES FINAIS ........................................................................................................9

8.

REVISÃO E APROVAÇÃO ...................................................................................................9

9.

ANEXOS ..............................................................................................................................9

10. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES ...........................................................................................9
11. ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO ..........................................................................................9

DOC. CPL.NP- 008 – 14/06/2022 - REVISÃO:01

1

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2539277 em 24/06/2022 da Empresa USINAS ITAMARATI S.A., CNPJ 15009178000170 e protocolo 220845107 23/06/2022. Autenticação: 6A6E3039435A5045EB80768F979B6B5487ED3A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/084.510-7 e o código de segurança wwUs Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 24/06/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
pág. 25/164

1. OBJETIVO
1.1. Esta Política de Gerenciamento de Riscos (“Política”) tem por objetivo estabelecer princípios,
diretrizes e responsabilidades a serem observados no processo de gerenciamento de riscos
inerentes às atividades de negócio das Usinas Itamarati S.A. (“Companhia”), de forma a
identificar e monitorar os riscos relacionados à Companhia ou seu setor de atuação

2. APLICAÇÃO
2.1. Aplica-se a Companhia e suas Sociedades Controladas e Coligadas, diretas ou indiretas, e a
todos os seus funcionários, conforme definição nesta Política.

3. REFERÊNCIA
3.1. Deverão ser observadas as legislações em vigor, e nas normas listadas a seguir, sem prejuízo
das demais disposições apresentadas nesta Política:
•
•
•
•
•
•
•
•

GEF.NP- 004 - Política de Divulgação de Informações.
GEF.NP- 003 - Política de Negociação de Valores Mobiliários.
CPL.NP- 013 - Código de Conduta Ética e Profissional.
CPL.NP- 011 - Política de Transações com Partes Relacionadas.
CPL.NP- 014 - Política de Conflitos de Interesse.
Código Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas (“CBGC”).
COSO – ERM: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission –
Enterprise Risk Management Framework.
Norma ABNT Standard NBR ISO 31000:2009 – Gestão de Riscos: Princípios e Diretrizes.

4. DEFINIÇÕES:
4.1.

a)

Os termos e expressões iniciados em letra maiúscula listados a seguir, quando utilizados
nesta Política, terão o seguinte significado:
COSO: é a abreviação de Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission, uma organização privada norte-americana, fundada em 1985, que se dedica ao
desenvolvimento e estudo de assuntos gerenciais e de governança empresarial com o intuito
de fornecer diretrizes para empresas em geral.

b) Limite (ou apetite) do Risco: é a exposição e/ou impacto máximo do Risco que a Companhia
está disposta a aceitar, na busca dos seus objetivos e geração de valor. Nem todos os tipos
de Riscos são passíveis de aceitação. Portanto, a proposta de limites deverá obrigatoriamente
ser fundamentada e formalizada pelas seguintes análises: (i) avaliação do retorno tangível e
intangível relacionado ao limite de Risco proposto; (ii) capacidade da Companhia de suportar
o impacto do limite de Risco proposto (iii) decisão se o Risco deve ou não ser aceito conforme
sua tipologia; (iv) viabilidade da implantação das iniciativas de mitigação (custo e esforço)
versus efeito na mitigação do Risco e respectivo retorno; e (v) disponibilidade de recursos
(investimento e esforço) para implantação.
c)

Matriz/Modelagem de Riscos: visa estabelecer uma comparação individual dos Riscos a partir
de graus de impacto e probabilidades de ocorrência para fins de priorização e gestão. A matriz
de riscos é um organismo em constante evolução e atualizada, sempre que necessário e
tempestivamente com o surgimento de eventos de Risco emergentes.
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d) Risco(s): a possibilidade de ocorrência de um evento, oriundo de fontes internas ou externas,
capaz de afetar adversamente a realização dos objetivos da sociedade.
e)

Nível de Risco: compreende-se como a magnitude de um risco, expressa em termos da
combinação de sua probabilidade e impacto.

f)

Perfil de Risco: é a visão consolidada dos riscos em categorias, de acordo com os processos
e metodologia empregados para identificação de riscos.

g) Plano de Tratamento do Risco: é o conjunto de ações, elaborado pelo Proprietário do Risco e
aprovado pela respectiva Diretoria da Companhia, que expressa o tratamento a ser dado ao
risco.
h)

Proprietário do Risco: é a pessoa que ocupa determinado cargo ou função ou a unidade
organizacional com responsabilidade e autoridade para gerir um risco. É quem deve elaborar
o Plano de Resposta ao risco e implementá-lo.

i)

Resposta ao Risco: é a escolha motivada da forma de tratamento ao risco. O tratamento será
decidido entre evitar, mitigar, compartilhar ou aceitar o risco.

j)

Riscos Externos: são ocorrências associadas ao ambiente macroeconômico, político, social,
natural ou setorial em que a organização opera. Exemplos: nível de expansão do crédito, grau
de liquidez do mercado, nível das taxas de juros, tecnologias emergentes, ações da
concorrência, mudanças no cenário político, conflitos sociais, aquecimento global, catástrofes
ambientais, atos terroristas, problemas de saúde pública etc. A organização, em geral, não
consegue intervir diretamente sobre estes eventos e terá, portanto, uma ação
predominantemente reativa. Isto não significa que os riscos externos não possam ser
gerenciados; pelo contrário, é fundamental que a organização esteja bem-preparada para essa
ação reativa.

k)

Riscos Internos: são eventos originados na própria estrutura da organização, pelos seus
processos, seu quadro de pessoal ou de seu ambiente de tecnologia. A organização pode e
deve, sempre que possível, interagir diretamente com uma ação proativa.

l)

Tolerância ao Risco: A tolerância ao risco representa o nível aceitável de variação em relação
à meta para cumprimento de um objetivo específico. Normalmente é mensurado nas mesmas
unidades utilizadas para avaliar o objetivo ao qual está vinculado. Tolerância aos riscos é tático
e operacional.

5. RESPONSABILIDADES
a)
•
•
•
•
•
•

Conselho de Administração:
Definir a Estratégia Corporativa da Empresa para atendimento de seus objetivos de negócio;
Aprovar a Política de Gerenciamento de Riscos, assim como as suas revisões;
Aprovar proposta de Apetite ao Risco da Companhia;
Aprovar a Matriz de Riscos e o planejamento de trabalho de Gestão de Riscos;
Aprovar os Planos de Mitigação e de Contingência propostos para responder aos Riscos; e
Acompanhar periodicamente a Matriz de Riscos e os Planos de Mitigação e de Contingência.
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b) Diretoria Executiva
•
•
•
•
c)
•
•
•
•
•
•

Promover as condições necessárias para a efetivação dos Planos de Resposta aos riscos.
Aprovar a metodologia de avaliação de risco corporativo, assim como as suas revisões,
submetendo-a ao Conselho de Administração para apreciação.
Indicar Gestores para compor o Comitê de Auditoria e Riscos; e
Aprovar os Planos de Resposta aos Riscos, cujos proprietários estejam a eles vinculados.
Área de Compliance
Analisar, sugerir e revisar as propostas de alteração da Política de Gestão de Riscos
corporativos, submetendo-as à revisão pela Diretoria Executiva.
Opinar sobre as propostas de alteração na metodologia de avaliação de riscos corporativos.
Supervisionar o processo de avaliação de Riscos e monitorar a evolução da exposição aos
Riscos e os sistemas de gerenciamento de Risco;
Definir, em conjunto com os Proprietários de Risco, os planos de ação para mitigação dos
riscos identificados;
Participar do processo de elaboração e aplicação da metodologia para a definição dos riscos;e
Participar dos processos de fortalecimento da cultura empresarial no que se refere a
conformidade e gestão de riscos.

d) Controles Internos
• Elaborar o mapeamento dos riscos de processos, tomando como base entrevistas com cada
Diretor/Gerente, bem como mantém o mesmo atualizado;
• Elaborar e revisar periodicamente o catálogo de riscos corporativos, de Compliance e
Reputacional, tomando como base os riscos de processo, legislações, normas internas e
externas, de Compliance, entre outros;
• Realizar o Mapeamento de Risco de Integridade através de entrevistas com cada funcionário
responsável pelo processo, identificando os riscos e as atividades de controle que possam
mitigar os riscos identificados.
• Elaborar planos de ação para remediar os riscos que porventura não tenham sido mitigados.
• Coordenar com o setor de Auditoria Interna a revisão anual do plano gerenciamento dos riscos.
• Revisar anualmente o plano de gerenciamento de riscos ou, sempre que houver, qualquer
modificação de estrutura organizacional, processos e/ou legislação/normas; e
• Emitir anualmente o relatório de revisão do plano de gerenciamento de riscos.
e)
•
•
•
•
•

f)
•
•
•

Gerentes (Proprietários de Riscos):
Participar, de acordo com a metodologia aprovada, do processo de identificação e avaliação
dos riscos corporativos.
Elaborar o Plano de Resposta e os relatórios de sua execução, mensurando, sempre que
possível, a variação no impacto ou na probabilidade de ocorrência do efeito negativo.
Implementar controles internos.
Conscientizar os gestores sobre a importância da mitigação dos riscos e sobre as
responsabilidades dos proprietários dos riscos; e
Identificar pontos de não conformidade nos processos relacionados à matriz de riscos
corporativos e propõem ações para integrar os Planos de Respostas aos Riscos.

Auditoria Interna
Realizar auditoria interna de acordo com os riscos mais críticos;
Propor ajuste na criticidade dos riscos conforme processo auditado; e
Prover ao Comitê de Auditoria e Riscos, a área de Controles Interno e à Diretoria Executiva as
avaliações independentes, imparciais e tempestivas sobre a efetividade da gestão dos riscos.
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g) Comitê de Auditoria e Riscos
• Prover a Diretoria Executiva e/ou ao Conselho de Administração da Companhia as avaliações
independentes, imparciais e tempestivas sobre a efetividade da gestão dos riscos.
• Avaliar a efetividade e suficiência dos sistemas de controles e de gerenciamento de riscos,
abrangendo riscos legais e normativos em quaisquer esferas judiciais ou administrativas;
• Manifestar, previamente a Diretoria Executiva e/ou ao Conselho de Administração da
Companhia, a respeito do relatório anual sobre o sistema de controles internos e de
gerenciamento de riscos corporativos da Companhia; e
• Avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia.
h) Diretoria de Gente e Cultura
•

Manter a estrutura organizacional atualizada, com detalhe de cada processo, subprocesso e
atividade desempenhada.

6. DIRETRIZES
A Companhia está comprometida em manter um modelo de governança robusto e integrado
visando assegurar, para o benefício de seus públicos de interesse (acionistas, clientes,
fornecedores, funcionários, sociedade, governo, investidores etc.), a concretização de seus
objetivos empresariais cumprindo suas responsabilidades com diligência e prestação de contas.
A Companhia entende o gerenciamento dos Riscos e oportunidades como sendo um componente
fundamental desse compromisso.
O gerenciamento do Risco e das oportunidades é um processo contínuo, transparente e de
responsabilidade de todos os profissionais da organização em todos os níveis. Cada um é
responsável por conhecer os Riscos na sua área de atuação e geri-los de acordo com os conceitos,
diretrizes e direcionamentos contidos nesta Política e em seus documentos complementares.
O gerenciamento dos Riscos e oportunidades obedece ao conceito das três linhas de defesa
conforme ilustrado na figura 1:

Figura 1 - Novo modelo das Três Linhas do IIA 2020
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A Primeira Linha de Defesa é composta pelas áreas de negócio da Companhia, incluindo suas
coligadas e controladas, responsáveis pelos Riscos e oportunidades que gerenciam. A Segunda
Linha de Defesa, é composta pelas estruturas de controle, que devem instrumentalizar os gestores
da primeira linha para o correto gerenciamento dos Riscos e oportunidades. A Terceira Linha de
Defesa é composta pela Auditoria Interna, atuando com um olhar independente para verificar a
eficácia do modelo. Papéis e responsabilidades mais abrangentes de cada linha de defesa em
relação ao gerenciamento de Riscos estão detalhados no item 5 (Responsabilidades) desta
Política.
A metodologia adotada pela Companhia utiliza como referência a estrutura integrada de
gerenciamento de Riscos sugerida pelo COSO.
6.1.

METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Para aplicação da metodologia, faz-se necessário que os macroprocessos/processos das
unidades estejam claramente definidos e priorizados. O Método de Priorização de Processos
(MPP) é uma ferramenta que objetiva a classificação dos processos de uma unidade, com vista a
determinar os processos prioritários e seus respectivos prazos para o tratamento de possíveis
inconsistências/fragilidades/falhas.
Após a definição do processo a ser trabalhado, seja ele escolhido por necessidade da unidade ou
por meio do MPP, a metodologia desenvolvida, baseada no COSO ERM, poderá ser aplicada. Tal
metodologia foi dividida em cinco etapas e pode ser vista sucintamente na figura 2 a seguir, sendo
mais bem explicitada no decorrer das sessões, de maneira a auxiliar a implementação de cada
etapa no processo selecionado.

6.2.

ETAPAS GERENCIAMENTO DOS RISCOS

6.2.1.

ETAPA 1 - ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS

Considera as mudanças ocorridas no ambiente de negócios capturadas e refletidas no processo
de construção do planejamento estratégico da Companhia por meio da identificação de metas,
objetivos, escolhas estratégicas e iniciativas que suportam o alcance dos objetivos.

DOC. CPL.NP- 008 – 14/06/2022 - REVISÃO:01

6

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2539277 em 24/06/2022 da Empresa USINAS ITAMARATI S.A., CNPJ 15009178000170 e protocolo 220845107 23/06/2022. Autenticação: 6A6E3039435A5045EB80768F979B6B5487ED3A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/084.510-7 e o código de segurança wwUs Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 24/06/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
pág. 30/164

6.2.2.

ETAPA 2 - IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS

Esta etapa tem por finalidade identificar e registrar tanto os eventos de riscos que comprometem
o alcance do objetivo do processo, assim como as causas e efeitos/consequências de cada um
deles. Considera-se, nesta etapa, o resultado da análise do Ambiente e de Fixação de Objetivos da
Etapa 1.
Eventos são situações em potencial, que ainda não ocorreram, que podem causar impacto na
consecução dos objetivos da organização, caso venham a ocorrer. Podem ser positivos ou
negativos, sendo que os eventos negativos são denominados riscos, enquanto os positivos,
oportunidades. Nessa metodologia, inicialmente, trataremos apenas dos eventos negativos.
Por meio da identificação de eventos de riscos, pode-se planejar a forma de tratamento adequada
e o tipo de resposta a ser dada a esse risco, destacando que os eventos de riscos devem ser
entendidos como parte de um contexto, e não de forma isolada.
Componentes do Evento de Risco (figura 3):

Os Riscos devem ser analisados em conjunto com os Proprietários de Risco, áreas de controle
(segunda linha de defesa) e outras áreas da empresa, quando aplicável em função da sua
capacidade de contribuição, visando identificar corretamente as fontes dos Riscos, as áreas e
processos afetados direta ou indiretamente, causas e consequências potenciais em relação aos
objetivos definidos pela organização.
Os riscos são estruturados de acordo com o previsto no Anexo 1 deste documento (ANEXO 1 Tipo de Riscos).
6.2.3.

ETAPA 3 - AVALIAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS E CONTROLES

Os Riscos devem ser avaliados considerando o seu impacto (financeiro e/ou não financeiro) e a
sua probabilidade de ocorrência buscando a tomada de decisão consciente sobre quais as
melhores alternativas de respostas ao alcance dos objetivos e o Apetite a R iscos da organização,
bem como a priorização de sua implementação à luz da disponibilidade de recursos.
A etapa de avaliação sinaliza para os fóruns de monitoramento quais os Riscos classificados nos
quadrantes, conforme a seguir:
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IMPACTO

Alto

RM

RM

RA

RE

RE

Médio-Alto

RB

RM

RA

RA

RE

Médio

RB

RM

RM

RA

RA

Médio-Baixo

RB

RB

RM

RM

RM

Baixo

RB

RB

RB

RB

RM

Baixa

Médio-Baixa

Média

Média-Alta

Alta

PROBABILIDADE

6.2.4.

ETAPA 4 - RESPOSTA A RISCO

O tratamento de Riscos consiste na escolha da melhor alternativa de Resposta ao Risco, à luz das
possibilidades de resposta e do melhor equilíbrio entre a redução das exposições e os custos
envolvidos para essa redução. Ainda, a escolha do tratamento deve levar em consideração os
reflexos em outras áreas, processos, sistemas etc.
As atividades de controles devem estar distribuídas por toda a unidade, em todos os níveis e em
todas as funções. Incluem uma gama de controles internos da gestão, abaixo classificados, bem
como a preparação prévia de planos de contingência/continuidade em resposta a possíveis
materializações de eventos de riscos., conforme anexos a seguir:
•
•
•
•

ANEXO 2 - Critério de Avaliação de Eventos de Riscos e Controles;
ANEXO 3 – Critério de Classificação dos Controles;
ANEXO 4 – Apetite aos Riscos e Limites Aceitáveis para Riscos; e
ANEXO 5 – Plano de Implementação de Controles.

6.2.5.

ETAPA 5 - COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO

O processo de comunicação consiste em criar e manter processos contínuos que permitam o
fornecimento, compartilhamento e obtenção de informações, além do estabelecimento do diálogo
com as partes interessadas, incluindo treinamentos e discussões que contribuam com o
amadurecimento do gerenciamento de Riscos na Companhia.
O monitoramento e a análise crítica consistem nos processos de verificação, supervisão,
observação crítica e implantação de melhorias a partir da identificação de mudanças no nível de
desempenho requerido ou esperado. É importante que o monitoramento ocorra em todos os
aspectos do processo de gerenciamento de Riscos visando:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

garantir que os controles e as práticas de gerenciamento sejam eficazes e eficientes no
desenho e na operação;
obter informações que possam melhorar o processo de avaliação de Riscos;
aprimorar o processo através da análise de eventos, mudanças, tendências, sucessos e
fracassos;
identificar mudanças no contexto externo e interno, que podem inclusive influenciar
escolhas de respostas passadas e priorizações realizadas; e
identificar Riscos emergentes.
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7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. Dúvidas e esclarecimentos quanto à interpretação ou aplicação desta Política deverão ser
levados ao conhecimento da Gerência Executiva de Jurídico, Compliance e Governança, que
deverá respondê-los no prazo de 15 (quinze) dias contados de seu recebimento.
7.2. Quaisquer violações verificadas desta Política deverão ser comunicadas imediatamente à
Companhia, na pessoa do Diretor-Presidente.
7.3. Os casos omissos, exceções, bem como os ajustes na presente Política devem ser
submetidos à aprovação do Conselho de Administração.

8. REVISÃO E APROVAÇÃO
8.1.

A Companhia se reserva o direito, a qualquer momento, de revisar, modificar, alterar ou
revogar esta Política, especialmente no caso de qualquer alteração essencial ou relevante
às leis ou aos regulamentos aplicáveis à Companhia.

8.2.

Qualquer alteração ou revisão desta Política deverá ser submetida ao Conselho de
Administração da Companhia.

8.3.

Esta Política poderá ser alterada de acordo com a deliberação do Conselho de
Administração nas seguintes situações:
a)

em vista da modificação de normas legais e regulamentares aplicáveis, a fim de
implementar os ajustes necessários; e

a)

quando o Conselho de Administração, no processo de avaliação da eficácia dos
procedimentos adotados, identificar a necessidade de alterações.

Esta Política foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 14 de junho de 2022,
nos termos da legislação e regulamentação vigentes, permanecendo em vigor por prazo
indeterminado, até que haja deliberação em sentido contrário.

9. ANEXOS
•
•
•
•
•

ANEXO 1 – Tipo de Riscos
ANEXO 2 – Critério de Avaliação de Eventos de Riscos e Controles;
ANEXO 3 – Critério de Classificação dos Controles;
ANEXO 4 – Apetite aos Riscos e Limites Aceitáveis para Riscos; e
ANEXO 5 – Plano de Implementação de Controles.

10. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES
Data: 14/06/2022
Revisão: 01
Páginas: 24
Motivo da Revisão: Revisão completa da política de gerenciamento de riscos.

11. ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO
Elaborador
Aprovação

Gerência Executiva Jurídico Compliance e Governança
Conselho de Administração
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ANEXO 1
TIPO DE RISCOS
TIPO DE RISCOS
Riscos Estratégicos:

Riscos Operacionais:

Riscos Financeiros e/ou de Mercado

CONCEITO
Risco decorrente de mudanças adversas no
ambiente de negócios ou de utilização de premissas
inadequadas na tomada de decisão.
Estão associados à possibilidade de ocorrência de
perdas (de produção, ativos, clientes, receitas)
resultantes de falhas, deficiências ou inadequação
de processos internos, pessoas e sistemas.
São aqueles associados à exposição das operações
financeiras da organização, segregados em:
Preço: decorre da possibilidade de oscilação dos
preços de mercado dos produtos comercializados.
Para mitigar esse risco, a Companhia monitora
permanentemente o mercado, buscando anteciparse a movimentos de preços.
Câmbio: associado à volatilidade do mercado e
pode afetar a Companhia quando tiver ativos ou
passivos atrelados à moeda estrangeira. A
Companhia utiliza operações de derivativos para
gerenciar os riscos de fluxo de caixa denominados
em dólares norte-americanos, líquido dos demais
fluxos do caixa e equivalentes de caixa.
Juros: também associado à volatilidade do
mercado. A Companhia pode, eventualmente,
contratar dívidas e derivativos indexados a taxas de
juros fixos ou flutuantes, porém, alterações na
percepção de risco dos agentes do mercado podem
gerar volatilidade nas curvas de juros e, desta forma,
aumentar as despesas financeiras da Companhia.
Crédito: associado às contrapartes da Companhia
que podem, eventualmente, deixar de honrar seus
compromissos e obrigações. O risco de crédito
sobre caixa e equivalentes de caixa, é mitigado
através da distribuição conservadora dos fundos de
investimentos e CDBs, que compõe a rubrica. A
distribuição segue critérios rígidos de alocação e
exposição às contrapartes, que são os principais
bancos nacionais e internacionais considerados, na
sua maioria, como Grau de Investimento pelas
agências internacionais de rating
Liquidez:
Como
parte
do
processo
de
gerenciamento de liquidez, a Administração prepara
planos de negócios e monitora sua execução,
discutindo riscos positivos e negativos de fluxo de
caixa e avaliando a disponibilidade de recursos
financeiros para suportar suas operações,
investimentos e necessidades de refinanciamento.
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TIPO DE RISCOS

Riscos Sociais, Ambientais e Climáticos

Riscos Legais e de Conformidade
(Compliance)

Risco Reputacional

Riscos da Segurança da Informação

CONCEITO
Possibilidade de perdas financeiras, operacionais,
de imagem ou impactos na estratégia, decorrentes
de danos à sociedade, ao meio ambiente ou
relacionados às mudanças climáticas, tais como
poluição, prejuízos à saúde humana, segurança,
transparência,
impactos
em
comunidades,
ameaças à biodiversidade, entre outros.
são aqueles associados à exposição a não
cumprimento de leis e regulamentos emitidos pelos
governos centrais e locais assim
como
regulamentos emitidos por entidades reguladoras
ou mesmo de natureza interna. Estão associados a
prevenção de lavagem de dinheiro, integridade etc.
Risco decorrente da percepção negativa sobre a
Companhia por parte de clientes, parceiros,
fornecedores, acionistas, controladas, mídia,
influenciadores sociais, investidores, reguladores
etc.
São aqueles que consistem na perda, uso indevido,
acesso ou divulgação não autorizada de
informações ou dados pessoais de partes
interessadas, internas ou externas, podendo
ameaçar os negócios ou prejudicar a imagem da
Companhia.
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ANEXO 2
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS E CONTROLES
A avaliação de riscos deve ser feita por meio de análises quantitativas e qualitativas ou da
combinação de ambas e, ainda, quanto à sua condição de inerentes (risco bruto, sem considerar
qualquer controle) e residuais (considerando os controles identificados e avaliados quanto ao
desenho e a sua execução).
•
•

Risco inerente é o risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações
gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou seu impacto.
Risco residual: risco a que uma organização está exposta após a implementação de ações
gerenciais para o tratamento do risco;

Controles internos da gestão: conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de
sistemas informatizados, conferências e trâmites de documentos e informações, entre outros,
operacionalizados de forma integrada pela direção e pelo corpo de colaboradores das
organizações, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável na consecução da
missão da entidade.
A realização desta etapa ocorrerá em três partes, devendo todas serem documentadas.
I.

Cálculo do Risco Inerente: faça a mensuração do risco inerente de acordo com a
probabilidade e impacto de ocorrência de cada evento, observadas as matrizes a seguir:

Os quadros a seguir trazem as escalas de probabilidade e impacto, respectivamente:
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ESCALA DE PROBABILIDADE
1

2

3

4

5

Muito Baixo

Baixo

Médio

Alto

Muito alto

O evento não ocorre de
maneira frequente na
organização ou
organizações similares.

O evento pode ter
ocorrido ocasionalmente
na organização ou em
organizações similares.

Este evento pode ocorrer
regularmente na
organização ou
organizações similares.

• O evento pode
ocorrer em algum
momento, mas é
improvável.

• O evento
provavelmente
ocorrerá em algumas
circunstâncias.

• O evento
provavelmente
ocorrerá na maioria
das circunstâncias.

Quantitativo:

Risco decorrente de
mudanças adversas no
ambiente de negócios ou
de utilização de
premissas inadequadas
na tomada de decisão
com baixo impacto
negativo e rápida
recuperação no
trimestre.
Quantitativo:

Risco decorrente de
mudanças adversas no
ambiente de negócios
ou de utilização de
premissas inadequadas
na tomada de decisão
com impacto negativo e
com possibilidade de
recuperação no
semestre.
Quantitativo:

Risco decorrente de
mudanças adversas no
ambiente de negócios ou
de utilização de
premissas inadequadas
na tomada de decisão
com impacto negativo e
com possibilidade de
recuperação no exercício
corrente.
Quantitativo:

Risco decorrente de
mudanças adversas no
ambiente de negócios
ou de utilização de
premissas inadequadas
na tomada de decisão
com impacto negativo e
com possibilidade baixa
ou nula de recuperação
no exercício corrente.
Quantitativo:

• de 0% a 0,5% do
EBITDA

• de 0,5% a 1%do
EBITDA

• de 1,5% a 8% do
EBITDA

• de 1,5% a 8% do
EBITDA

• maior que 8% do
EBITDA

Qualitativo:

Qualitativo:

Qualitativo:

Qualitativo:

Qualitativo:

•

•

• Baixo impacto em
relação as
demonstrações
financeiras.

• Impacto perceptível
em relação as
demonstrações
financeiras.
•
• Alto desembolso
financeiro, mas sem
prejuízos a operação
ou continuidade do
negócio.

• -Ativos de
infraestrutura
significativos se
tornam inúteis por
um período de tempo
extenso ou
indeterminado.

CRITÉRIO DE
AVALIAÇÃO

Este evento pode ter
acontecido
anteriormente na
organização ou em
organizações similares.

PROBABILIDADE

ESTRATÉGICO

FINANCEIRO E
MERCADO

Entretanto, na ausência
de outras informações
ou circunstâncias
excepcionais, não seria
esperado que ocorresse
na organização no futuro
próximo.
• O evento pode
ocorrer apenas em
circunstâncias muito
excepcionais.
Risco decorrente de
mudanças adversas no
ambiente de negócios
ou de utilização de
premissas inadequadas
na tomada de decisão
com impacto nulo.

Impacto nulo ou
imperceptível em
relação as
demonstrações
financeiras.

Impacto nulo ou
imperceptível em
relação as
demonstrações
financeiras.

• Sem desembolso
financeiro.

• baixo desembolso
financeiro.

• Ativos de
infraestrutura não
críticos se tornam
inservíveis, mas que
podem ser
substituídos em
intervalos de tempo
aceitáveis.

• Ativos de
infraestrutura não
críticos se tornam
inservíveis por um
curto período de
tempo (horas ou
dias).

• Desembolso
financeiro.
•

• Impacto mínimo no
orçamento,
recuperável no

• Impacto pequeno,
mas perceptível, no
orçamento,
recuperável no

Ativos de
infraestrutura se
tornam inservíveis
por um determinado
período de tempo
(dias ou semanas).

• Impacto alto no
orçamento,
recuperável no
exercício financeiro
atual, mas requer
priorização.

Este evento ocorre
frequentemente na
organização.
• É esperado que o
evento ocorra na
maioria das
circunstâncias.

• Impacto crítico de
longo prazo no
orçamento, não
recuperável no
• Ativos de
exercício financeiro
infraestrutura
atual, nem no
significativos se
próximo.
tornam inservíveis por
um determinado
• Falhas graves de
período de tempo
segurança de acesso
(semanas ou meses)
físico ou lógico,
acarretando funções
• Impacto muito alto no
de negócios críticas
orçamento, não
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CRITÉRIO DE
AVALIAÇÃO

OPERACIONAL

LEGAL &
CONFORMIDADE
(COMPLIANCE)

REPUTAÇÃO

1

2

3

4

5

Muito Baixo

Baixo

Médio

Alto

Muito alto

exercício financeiro
atual.

exercício financeiro
atual.

recuperável no
exercício financeiro
atual, nem no
próximo.

vulneráveis a ações
não autorizadas.

• Falhas de segurança
de acesso físico ou
lógico, acarretando
temporariamente
indisponíveis.

• Falhas de segurança
de acesso físico ou
lógico, acarretando
necessidade de
reparo ou
substituição de peças
danificadas sem
intenção.

• Impacto mínimo nas
operações ou entrega
de produtos ou
serviços

• Alguma interrupção
das operações ou na
entrega de produtos
ou serviços, mas que
não tenham impactos
junto ao consumidor

• Regularização rápida
através da revisão de
processos de
trabalho

• Regularização rápida
(em até um mês) por
equipe interna

• Surgem questões que
podem ser resolvidas
por procedimentos
rotineiros, e não
afetarão a
conformidade com
legislação ou
regulação.

• -Resultará em
questões legais
menos complexas ou
não conformidades
leves de legislação /
regulação, mas que
podem ser tratadas
pela Procuradoria.

• Preocupação
baseada em questões
individuais.

• Impacto e
preocupação em
comunidades locais.

• Sem cobertura da
mídia.

• Eventual Atenção
negativa da mídia.

• Sem Exposição
negativa de imagem.

• Danos a reputação a
nível local, mas de
forma recuperável.

• Falhas de segurança
de acesso físico ou
lógico, acarretando
ativos roubados ou
destruídos
intencionalmente.

• Falhas de segurança
de acesso físico ou
lógico, acarretando
funções de negócios
vulneráveis a ações
não autorizadas.

• Interrupção em
operações ou em
entrega de produtos
ou serviços que
tenham algum
impacto negativo
junto ao consumidor.

• Interrupção severa
das operações ou de
entrega de produtos
ou serviços que
impactem
negativamente a
imagem da Agência.

• Um ou mais
programas ou
projetos
significativamente
prejudicados.

• Um ou mais
programas ou
projetos críticos pode
não ser concluído.

• Intervenção interna
ou contratação
externa pontual para
regularizar situação.
• Resultará em um
incidente sério, com
investigação e
avaliação sobre
responsabilidade
legal.
• Resultará em não
conformidade de
legislação / regulação

• Impacto adverso
localizado
(comunidades
específicas).
• Atenção negativa da
mídia (dias).
• Perda de confiança
em processos de
trabalhos de
comunidades
específicas.
• Expressão de
preocupação por

• Intervenção de
diretores para
regularizar situação.

• Pode resultar em
litígios que requeiram
o envolvimento
significativo da
Procuradoria.
• Resultará em
violações graves (não
conformidade) de
legislação / regulação

• Impacto adverso
considerável.
• Atenção negativa e
consistente da mídia
(semanas).
• Perda de confiança
de comunidades
específicas.
• Intervenção mista
(diretores e entes
externos) como
resposta de
governabilidade.

DOC. CPL.NP- 008 – 14/06/2022 - REVISÃO:01

• Interrupção completa
das operações ou de
entrega de produtos
ou serviços por
período
indeterminado.
• A maioria dos
programas ou
projetos críticos não
será concluído
• Intervenção externa
para regularizar
situação

• -Resultará em litígios
e multas
significativos.
• -Pode envolver
atividades sindicais.
• Resultará em
violações (não
conformidade) de
legislação /
regulação.
• Impacto adverso
significativo.
• Atenção
extremamente
negativa e
consistente da mídia
(meses)
• Perda de confiança
irreconciliável.
• Intervenção externa
como resposta de
governabilidade.
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CRITÉRIO DE
AVALIAÇÃO

1

2

3

4

5

Muito Baixo

Baixo

Médio

Alto

Muito alto

diretores ou entes
externos.

SOCIAIS,
AMBIENTAIS E
CLIMÁTICOS

• Preocupação
• Impacto e
baseada em questões
preocupação em
internas e sem reflexo
comunidades locais.
externo.
• Eventual atenção
• Sem cobertura da
negativa da mídia.
mídia.
• Danos a reputação a
• Sem Exposição
nível local, mas de
negativa de imagem.
forma recuperável.

• Danos a reputação a
nível regional, mas
com facilidade de
reversão.
• Impacto adverso
localizado
(comunidades
específicas).
• Perda de confiança
em processos de
trabalhos de
comunidades
específicas.
• Expressão de
preocupação por
diretores ou entes
externos.

SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO

• Danos a reputação a
nível nacional com
dificuldades de
reversão.

• Danos a reputação a
nível nacional ou
internacional, com
alta dificuldades de
reversão.

• Impacto adverso
considerável.

• Impacto adverso
significativo

• Atenção negativa e
consistente da mídia
(semanas).

• Atenção
extremamente
negativa e
consistente da mídia
(meses).

• Perda de confiança
de comunidades
específicas.

• Perda de confiança
irreconciliável.

Quantitativo:

Quantitativo:

Quantitativo:

• Intervenção mista
(diretores e entes
externos) como
resposta de
governabilidade.
Quantitativo:

de 0% a 0,5% do EBITDA

de 0,5% a 1%do EBITDA

De 1% a 1,5% do EBITDA

de 1,5 % a 8% do EBITDA

maior que 8% do EBITDA

Qualitativo:

Qualitativo:

Qualitativo:

Qualitativo:

Qualitativo:

• Existem poucos
recursos
tecnológicos
envolvidos no
processo;

• Os recursos
tecnológicos da
empresa possuem
muitos controles de
segurança envolvidos
no processo;

• Existe uma fraca
dependência da
empresa de recursos
tecnológicos,
suportada por uma
equipe de TI com
pouca especialização;

• Acervo de dados não
possui relevância
financeira ou
intelectual ou não
contém informações
pessoais;
• Volume do acervo de
dados é irrelevante;
• Estratégia de
segurança da
informação é
construída em
camadas, com
acesso externo
limitado por controles
adequados;
• Sistemas de
informação e silos de
dados não estão
alocados em redes

• Acervo de dados
possui baixa
relevância financeira
ou intelectual ou não
contém informações
pessoais;
• Estratégia de
segurança da
informação é
construída em
camadas, com etapas
intermediárias a
sistemas críticos;
• Não existe ou existem
poucas conexões
realizadas por
dispositivos fora do
domínio da empresa

• A gestão de
segurança da
informação é
realizada por
especialistas
terceirizados;
• Existe tratamento de
dados pessoais de
baixo impacto ou
relevância;
• Volume do acervo de
dados é
razoavelmente
grande, mas
distribuído em
diversos repositórios
segregados com
níveis de segurança
independente;

• Intervenção externa
como resposta de
governabilidade.
Quantitativo:

• Existem muitos
• A empresa adota a
recursos tecnológicos
estratégia (BYOD,
envolvidos no
bring your own
processo, incluindo
device) com
dispositivos dos
colaboradores em
próprios funcionários;
geral;
• A área de tecnologia é • Não existe atenção
considerada apenas
específica à
como BackOffice.
segurança da
informação na área
de TI ou essa área
• A equipe responsável
inexiste;
por segurança da
informação não tem
segregação da equipe • Existe tratamento de
de sustentação
dados pessoais em
/suporte;
volume e/ou
criticidade
significativos,
• Existe tratamento de
incluindo dados
dados pessoais em
sensíveis de acordo
volume e/ou
com a LGPD;
criticidade
significativos;
• Volume e velocidade
de crescimento do
• Volume do acervo de
acervo de dados é
dados é grande;
bastante significativo;
/
• Acervo de dados em
• Grande volume de
sua diversidade é
processos baseados
centralizado em
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CRITÉRIO DE
AVALIAÇÃO

1

2

3

4

5

Muito Baixo

Baixo

Médio

Alto

Muito alto

com acesso à
internet ou externos
ao domínio;
• Estrutura de
segurança da
informação é
adequada e
experiente para
responder aos riscos
e monitorar o
ambiente;

• Existe um grande
número de
profissionais que
usam dispositivos
conectados a um
domínio seguro;

apenas um
repositório;

em dados é manual e
exige tráfego interno
e externo;

• A estratégia de
segurança é baseada
apenas na defesa do
primeiro perímetro

• Existem recursos que
podem ser acessados
por dispositivos fora
do domínio da
empresa;
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ESCALA DO IMPACTO
IMPACTO
GRAU DO RISCO

DESCRIÇÃO DA CRITICIDADE DO RISCO

Muito alto

Associados à paralisação de operações, atividades, projetos, programas ou processos,
causando IMPACTOS IRREVERSÍVEIS nos objetivos relacionados ao atendimento de metas,
padrões ou à capacidade de entrega de produtos/serviços às partes interessadas.

Alto

Associados à interrupção de operações, atividades, projetos, programas ou processos ,
causando IMPACTOS DE REVERSÃO MUITO DIFÍCIL nos objetivos relacionados ao
atendimento de metas, padrões ou à capacidade de entrega de produtos/serviços às partes
interessadas.
Associados à interrupção de operações ou atividades, de projetos, programas ou processos,
causando IMPACTOS SIGNIFICATIVOS nos objetivos relacionados ao atendimento de metas,
padrões ou à capacidade de entrega de produtos/serviços às partes interessadas, PORÉM
RECUPERÁVEIS.

Médio

Associados à degradação de operações, atividades, projetos, programas ou processos,
causando IMPACTOS MÍNIMOS OU PEQUENOS nos objetivos relacionados ao atendimento
de metas, padrões ou à capacidade de entrega de produtos/serviços às partes interessadas.
Associados à degradação de operações, atividades, projetos, programas ou processos,
causando IMPACTOS NULOS OU IMPERCEPTÍVEIS nos objetivos relacionados ao
atendimento de metas, padrões ou à capacidade de entrega de produtos/serviços às partes
interessadas.

Baixo

Muito Baixo

IMPACTO

A seguinte matriz representa os possíveis resultados da combinação das escalas de probabilidade
e impacto, antes da implantação dos controles.
Alto

RM

RM

RA

RE

RE

Médio-Alto

RB

RM

RA

RA

RE

Médio

RB

RM

RM

RA

RA

Médio-Baixo

RB

RB

RM

RM

RM

Baixo

RB

RB

RB

RB

RM

Baixa

Médio-Baixa

Média

Média-Alta

Alta

PROBABILIDADE
II.

Avaliação do Controle: Uma vez mensurado o risco inerente, é necessário identificar e avaliar
os controles que respondam aos eventos de riscos identificados, quanto ao seu desenho e
quanto à sua operação. Deve-se descrever o controle atual e, utilizando as informações dos
quadros abaixo, proceder com a avaliação quanto ao desenho e quanto à operação do
controle. A avaliação consiste em verificar que:

Não há procedimento de
controle;

Há procedimentos de
controles, mas não são
adequados e nem estão
formalizados;

Há Procedimentos de
controles adequados
(suficientes), mas não estão
formalizados;

Há procedimentos de
controles formalizados,
mas não estão adequados
(Insuficientes);

Há procedimentos de
controles adequados
(suficientes) E
formalizados.
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III.

Cálculo do Risco Residual: indique os pesos relativos à probabilidade e ao impacto,
de forma similar à análise feita para o Cálculo do Risco Inerente, considerando os
controles identificados e o resultado da sua avaliação quanto ao desenho e à operação
dos controles.

O quadro a seguir mostra os níveis de avaliação da eficácia dos controles existentes, segundo o
nível:
Nível

Descrição

Inexistente

Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados, isto é, não
funcionais.

Fraco

Controles têm abordagens ad hoc, tendem a ser aplicados caso a caso, a
responsabilidade é individual, havendo elevado grau de confiança no
conhecimento das pessoas.

Mediano

Controles implementados mitigam alguns aspectos do risco, mas não
contemplam todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiências no
desenho ou nas ferramentas utilizadas.

Satisfatório

Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora
passíveis de aperfeiçoamento, mitigam o risco satisfatoriamente.

Forte

Controles implementados podem ser considerados a “melhor prática”,
mitigando todos os aspectos relevantes do risco.

O valor de risco residual pode fazer com que o risco se enquadre em uma faixa de classificação
diferente da faixa definida para o risco inerente.
Ao finalizar o preenchimento das etapas, tem-se o nível de risco para cada evento identificado,
como observado na matriz de impacto e probabilidade. Valide com o gestor do processo para
efetuar a próxima etapa, qual seja, resposta aos riscos.

IMPACTO

Tanto a planilha documentadora (utilizada provisoriamente), quanto o sistema, assim que
disponível, estão preparados para calcular o nível de risco e posicioná-lo na matriz de impacto x
probabilidade, conforme a tabela a seguir:
Castatrófico

RM

RM

RA

RC

RC

Grande

RB

RM

RA

RA

RC

Moderado

RB

RM

RM

RA

RA

Pequeno

RB

RB

RM

RM

RM

Insiguinificante

RB

RB

RB

RB

RM

Baixa

Médio-Baixa

Média

Média-Alta

Alta

PROBABILIDADE
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ANEXO 3 – CLASSIFICAÇÃO DOS CONTROLES
A. Tipo de controle: Preventivos ou Detectivos
A.1. Preventivos – tem como objetivo prevenir falhas, evitando um resultado ou evento não
intencional quando ele começa a acontecer. Exemplo: Verificação do crachá das pessoas, pela
vigilância, ao entrarem na unidade.
A.2. Detectivos – tem como objetivo detectar falhas que já ocorreram, identificadas após o
processamento inicial ter ocorrido. Exemplo: Identificação, pela vigilância, de pessoas que estão
dentro do prédio, mas não possuem crachá.
B. Natureza do controle: Manual, Automático ou Semiautomático:
B.1. Manual - controles que são realizados por pessoas. Exemplo: conferência de assinatura.
B.2. Automático - controles processados por um sistema, não havendo intervenção humana na
sua realização. Exemplo: Limite de liberação de verba.
B.3. Semiautomático - controles que mesclam atividades manuais e automáticas.
C. Frequência do controle:
A frequência dos controles está relacionada à quantidade de vezes que são executados os
controles em certo período de tempo, e podem ter as seguintes classificações:
•
•
•
•
•
•

Anual;
Semestral;
Mensal;
Semanal;
Diário; ou
Várias Vezes ao Dia.

D. Relação com o Risco: Controles Diretos ou Indiretos:
D.1. Controles Diretos – têm como objetivo mitigar o risco. Estão mais relacionados aos controles
operacionais. Exemplo: Conferência dos pagamentos a serem efetuados
D.2. Controles Indiretos – têm como objetivo a prevenção e a detecção de eventos de risco,
auxiliando na mitigação do risco. Estão mais relacionados ao ambiente de controle. Exemplo:
Grade de treinamentos obrigatórios para os funcionários.
Em alguns casos a atividade de controle aborda diversos riscos e as vezes são necessárias
diversas atividades para formular uma resposta a apenas um risco.
Conhecido o nível de risco residual, verifique qual estratégia a ser adotada para responder ao
evento de risco. A escolha da estratégia dependerá do nível de exposição a riscos previamente
estabelecidos em confronto com a avaliação que se fez do risco (matriz de riscos).
A estratégia de respostas foi aprovada junto com a Matriz de Risco. Em função do nível de Risco
Residual, tem-se a sugestão de medida correspondente a ser adotada.
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Nível de Risco

Risco Baixo

Risco Moderado

Risco Alto

Risco Crítico

Descrição do Risco
Nível de risco dentro do apetite ao
risco, mas é possível que existam
oportunidades de maior retorno que
podem ser exploradas através da
assunção de mais riscos, tais como
diminuir o nível de controles, o que
deve ser avaliado a partir da relação
custo x benefício.
Nível de risco dentro do apetite ao
risco. Geralmente nenhuma medida
especial é necessária, porém requer
atividades
de
monitoramento
específicas e atenção da unidade na
manutenção
de
respostas
e
controles para manter o risco nesse
nível, ou reduzi-lo sem custos
adicionais.
Nível de risco além do apetite ao
risco. Qualquer risco nesse nível deve
ser comunicado ao dirigente máximo
da unidade e ter uma ação tomada
em
período
determinado.
Postergação de medidas só com
autorização do dirigente máximo da
unidade.
Nível de risco muito além do apetite
ao risco. Qualquer risco nesse nível
deve ser objeto de Avaliação
Estratégica, comunicado ao dirigente
máximo da unidade e ter uma
resposta imediata. Postergação de
medidas só com autorização do
Diretor Geral.

Tipo de Resposta

Ação de Controle

Aceitar

Conviver com o evento
de
risco
mantendo
práticas
e
procedimentos
existentes.

Compartilhar ou
Transferir

Reduzir a probabilidade
ou
impacto
pela
transferência
ou
compartilhamento
de
uma parte do risco.
(seguro, transações de
hedge ou terceirização
da atividade, etc..).

Reduzir

Adotar medidas para
reduzir a probabilidade
ou impacto dos riscos,
ou ambos.

Evitar

Promover ações que
evitem, eliminem ou
atenuem urgentemente
as causas e/ou efeitos
Risco

As ações para responder os eventos de riscos devem ser compatíveis com a tolerância aos riscos,
considerar a relação custo x benefício, refletir se o efeito da resposta afeta a probabilidade ou o
impacto, ou ambos, e designar um responsável pelas respostas (proprietário do risco).
Além disso, é permitido ao gestor do processo alterar a resposta ao risco, tanto para adotar uma
ação em que poderia aceitar o risco e não adotar controle, como deixar de adotar uma ação em
que deveria adotar uma ação de controle, tudo isso com apresentação de justificativa e validação
pela unidade de gestão de risco superior.
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ANEXO 4
APETITE AOS RISCOS E LIMITES ACEITÁVEIS PARA RISCOS
O apetite ao risco está associado ao nível de risco que a organização está disposta a
aceitar na busca e na realização de sua missão. Ele deve ser estabelecido pelo conselho
de administração (CA), levando em conta o melhor interesse da organização, e serve
como ponto de referência para a fixação de estratégias e para a escolha dos objetivos
relacionados a essas estratégias. A partir desse apetite, configura-se o perfil de riscos da
empresa.

IMPACTO

A métrica para o apetite ao risco será a própria Matriz de Riscos, conforme quadro a
seguir:
Castatrófico

RM

RM

RA

RC

RC

Grande

RB

RM

RA

RA

RC

Moderado

RB

RM

RM

RA

RA

Pequeno

RB

RB

RM

RM

RM

Insiguinificante

RB

RB

RB

RB

RM

Baixa

Médio-Baixa

Média

Média-Alta

Alta

PROBABILIDADE
A empresa estabeleceu os seguintes critérios de tolerância ao risco, segundo a matriz:
Tipo de Riscos

Aceita o Risco

Risco Baixo (RB)

Sim

Risco Médio (RM)

Sim

Risco Alto (RA)

Não

Risco Extremo (RE)

Não

Observação
N/A
Avaliar a necessidade de criação de plano de ação, conforme o
custo x benefício.
Obrigatória a criação do plano de ação, com prazo não superior
a 180 dias.
Obrigatória a criação do plano de ação, com ação imediata,
reduzindo-se o risco.
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ANEXO 5
PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES
O Plano de Implementação de Controles é o conjunto de ações necessárias para adequar os níveis
de riscos, por meio da adoção de novos controles ou a otimização dos controles atuais do
processo.
Os controles devem ser propostos, ainda, sob a ótica de custo x benefício com o objetivo de
otimizá-los. O custo de um controle não deve ser mais caro do que o benefício gerado por ele.
As ações propostas devem ser registradas, orientando-se pelas seguintes informações:
Controles Propostos/Ações
Propostas

Registrar controles ou ações para responder ao evento de
risco

Tipo de controle proposto/ Ação
Proposta

Preventivo (atua na causa), corretivo (atenua o efeito) ou
compensatório (mitiga eventos de risco temporariamente
até a implementação de controle definitivo).

Objetivo do Controle Proposto/
Ação Proposta:

Melhorar o controle existente ou adotar controle novo.

Área responsável pela
implementação do controle
proposto/ ação proposta:
Responsável pela implementação
do controle proposto/ ação
proposta:

Informar a Gerência/Diretoria

Gestor do processo.

Como será implementado:

Informar-se por meio de projeto, melhoria no sistema,
criação de norma, plano de contingência etc.

Compartilhar

Outras áreas e colaboradores intervenientes na ação.

Data do Início:

Informar data prevista para início

Data da Conclusão:

Informar data prevista para a conclusão
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Na elaboração das ações é importante analisar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Controles automatizados em substituição aos manuais, quando possível;
Indicadores de desempenho: estabelecimento de indicadores (índice de rotação de
pessoal, cumprimento de prazos legais, entre outros);
Segregação de funções: atribuição de obrigações entre pessoas com a finalidade de
reduzir risco, erro ou fraude;
Limites para transações;
Combinação de controles manuais e informatizados (automatizados);
Políticas e procedimentos.

Controle Compensatório – tem como objetivo mitigar o risco até a implementação do controle
definitivo. Existem situações em que a ação ideal não pode ser implementada ou não pode ser
implementada no curto prazo em função da sua complexidade, alto custo, alto nível de
interveniência, etc. Nesses casos devem ser propostas, de forma complementar, medidas
alternativas de baixo custo e que atuem sobre o evento de riscos (controle compensatório).
Exemplo: se a ação ideal é a informatização de um processo e o tempo previsto para sua
implementação é longo, pode-se adotar, temporariamente, controles manuais.
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Registro Digital

Anexo
Identificação do Processo
Número do Protocolo

Número do Processo Módulo Integrador

Data

22/084.510-7

MTN2269683668

21/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF

Nome

Data Assinatura

047.874.697-03

ALINE MELLO BRANDÃO FELTRIN

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial
036.264.808-52

José Arimatéa de Angelo Calsaverini

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital
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Anexo IX
à Ata da Reunião do Conselho de Administração da Usinas Itamarati S.A. realizada
em 14 de junho de 2022.

POLÍTICA DE RISCO DE MERCADO
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POLÍTICA DE RISCO DE MERCADO
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1. OBJETIVO
1.1. Esta Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado (“Política”) tem por objetivo estabelecer
princípios, diretrizes e responsabilidades a serem observados no processo de gerenciamento
de riscos de crédito, de liquidez e de mercado, visando:
•
•

prevenir os impactos inesperados das variações de preços de commodities, taxas de
câmbio e taxas de juros na lucratividade e na liquidez de caixa da Companhia.
estabelecer uma estrutura de governança corporativa e controles internos que assegurem
a efetiva implantação das diretrizes da Companhia com relação à Gestão de Riscos de
Mercado e avaliar e aprovar operações que envolvam exposição ao risco de mercado.

2. APLICAÇÃO
2.1. Aplica-se a Companhia e suas Sociedades Controladas e Coligadas, diretas ou indiretas, e a
todos os seus funcionários, conforme definição nesta Política.

3. REFERÊNCIA
3.1. Deverão ser observadas as legislações em vigor, e nas normas listadas a seguir, sem prejuízo
das demais disposições apresentadas nesta Política:
•

COSO – ERM: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission –

•
•

Norma ABNT Standard NBR ISO 31000:2009 – Gestão de Riscos: Princípios e Diretrizes.
CPC 48 (IFRS 9) – Instrumentos Financeiros – reconhecimento e mensuração

Enterprise Risk Management Framework.

4. DEFINIÇÕES:
4.1.

Os termos e expressões iniciados em letra maiúscula listados a seguir, quando utilizados
nesta Política, terão o seguinte significado:

a)

Risco de Mercado: risco de perdas associadas a alterações no nível ou na volatilidade dos
preços de mercado. Pode ser medido de modo absoluto, isto é, focado na volatilidade dos
retornos totais, ou de modo relativo, como desvio a um índice de referência ( benchmark). A
preocupação com o risco de mercado deve considerar tanto as exposições à direção das
variáveis financeiras (como preços de ações, commodities, taxas de juros e taxas de câmbio),
como também as exposições indiretas e não-lineares (relacionadas a posições de hedge e
exposição à volatilidade).

b)

Hedge : transação compensatória que visa proteger (um operador financeiro) contra prejuízos
na oscilação de preços; proteção cambial.

c)

Commodities:: é um termo que corresponde a produtos básicos globais não industrializados,
ou seja, matérias-primas que não se diferem independente de quem as produziu ou de sua
origem, sendo seu preço uniformemente determinado pela oferta e procura internacional.

d)

Derivativos: são contratos que derivam a maior parte de seu valor de um ativo subjacente, taxa
de referência ou índice.

e)

Taxa de Câmbio: refere-se às atividades atreladas à variação de outras moedas.
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f)

Taxa de Juros: refere-se às atividades atreladas à variação da taxa de juros, pré ou pós fixadas
e índices de inflação.

5. RESPONSABILIDADES
a)
•
•
•
•

Conselho de Administração:
Avaliar e aprovar a Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado e alterações propostas;
Aprovar os limites considerados adequados para a exposição aos fatores de riscos
financeiros;
Aprovar os instrumentos de hedge elegíveis; e
Aprovar alternativas estratégicas de contratação de derivativos.

b)
•
•
•
•
•
•

Comitê Estratégico e Financeiro
Avaliar mudanças e alterações na Política de Riscos de Mercado;
Avaliar conceitos e metodologias aplicados na gestão de riscos de mercado;
Avaliar as alternativas de hedge em conformidade com a Política estabelecida;
Acompanhar o desempenho das operações de hedge;
Avaliar cenários de estresse; e
Avaliar o posicionamento da Companhia para cada risco identificado e comunicar o Conselho
de Administração.

c)
•

Diretoria Financeira
Patrocinar as ações de fortalecimento e disseminação da cultura de gestão de riscos e
controles internos;
Avaliar o posicionamento da Companhia para cada risco identificado, de acordo com as
diretrizes e políticas emanadas do Conselho de Administração;
Avaliar propostas para limites de exposição aos fatores de risco e propor sugestões para
aprimoramentos na Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado; e
Garantir o cumprimento das exposições a riscos, vis a vis aos limites estabelecidos pela
Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado.
Definir, em conjunto com o setor de Compliance, os planos de ação para mitigação dos riscos;
Participa do processo de elaboração e aplicação da metodologia para a definição dos riscos;e
Participa do fortalecimento da cultura empresarial no que se refere a conformidade e gestão
de riscos.

•
•
•
•
•
•

6. DIRETRIZES
A Companhia está exposta a diversos riscos de mercado, que se originam de suas atividades de
negócio, pelo fato de:
•
•
•

Compras de insumos, vendas de produtos acabados (açúcar, etanol, energia e derivados)
que está relacionado a oscilações de preço das commodities;
Reconhecimento no balanço patrimonial das obrigações e dos recebimentos em moeda
estrangeira relacionados a venda de produtos ao mercado externo;
Possuir passivos financeiros indexados a taxas de juros , tais como Libor, CDI ou outras
taxas pós-fixadas.

Os principais riscos já identificados são:
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•
•
•
•
6.1.

Risco de Preço;
Risco de Taxa de Câmbio;
Risco de Taxa de Juros; e
Risco de Liquidez;
RISCO DE PREÇO

A proteção do risco de preço de commodities será tomado quando houver um descasamento
temporal entre os preços de compras e de vendas dos produtos acabados tais como, açúcar,
etanol e outros produtos derivados da cana-de-açúcar.
A Companhia poderá buscar neutralizar a sua exposição a risco de preço de commodities fazendo
a compensação de instrumentos de hedge já reconhecidos que se refiram a insumos, açúcar,
etanol e derivados e que tenham a mesma formação de preço, mas cuja posição de compra e
venda sejam opostas.
A exposição ao preço de commodities será calculada liquidamente considerando aos riscos que
estamos expostos.
Caberá a Diretoria Financeira juntamente com o Comitê de Auditoria e Riscos:
•
•
•
•
•
•

6.2.

Determinar conceitos e estipular metodologias para apuração da exposição
Apresentar as premissas e aproximações que porventura vierem a ser utilizadas
Estipular as fontes de informação, frequência de atualização e circulação e a
responsabilidade pelos dados.
Os limites de tolerância aceitável da perda máxima diária para cada um dos insumos e
produtos.
Calcular o limite de exposição a partir da perda máxima diária e convertido pela unidade
do produto versus a proposta de contratação dos derivativos; de forma a facilitar
Prever mensurações distintas para a exposição incluindo e excluindo instrumentos
financeiros derivativos.
RISCO DE TAXA CAMBIAL

A exposição cambial deverá ser analisada e gerida separadamente de acordo com sua natureza:
•

•

Caixa: todos os possíveis efeitos cambiais que podem ter impacto no caixa da Companhia
poderá ser objeto de contratação de derivativos com o objetivo de evitar perdas no caixa
da Companhia;
Contábil: Efeitos sobre as contas de resultados ou patrimoniais;

O gerenciamento de riscos terá como objetivo a adoção de estratégias de derivativos, sempre que
a operação for relevante e que possa ter impacto significativo no resultado e na liquidez do caixa.
6.3.

RISCO DE TAXA DE JUROS

A Companhia deverá avaliar periodicamente o impacto da taxa de juros variáveis sobre os passivos
financeiros, analisando o impacto no resultado e na liquidez do caixa., devido a elevação das taxas
de juros e poderá sempre que possível:
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•

•

Adotar estratégia de contratação de derivativos para o risco de juros, quando for sinalizada
que a política de aumentos de juros for de longo prazo e a Companhia não possuir outros
mecanismos de proteção.
Caberá ao Comitê de Auditoria e Riscos Corporativos evidenciar a eficácia da estratégia
adotada, ou mensurar e apresentar a exposição ao risco de taxa de juros caso a Diretoria
Financeira opte por não adotar estratégia de hedge.

De forma a mitigar os riscos oriundos da exposição às Taxa de Juros, serão adotadas políticas
específicas de controle de risco, de acordo com a origem da exposição.
•
•

•

6.4.

As exposições a taxas de juros serão mensuradas mensalmente conforme os métodos
descritos nesta Política;
As exposições a taxas de juros e as operações de hedge com instrumentos financeiros,
quando aplicável, deverão permanecer enquadradas nos definidos pelo Comitê de Auditoria e
Riscos e aprovados pelo Conselho de Administração.
Operações de hedge com instrumentos derivativos deverão cumprir todos os requisitos para
Hedge Accounting conforme definidos nas normas de elaboração das Demonstrações
Financeiras (IFRS);
RISCO DE LIQUIDEZ

Os limites de exposição ao risco de liquidez deverão ser estabelecidos pelo Conselho de
Administração e visam preparar a instituição para suportar cenários adversos, considerando
diferentes horizontes temporais.
A Companhia deverá ter condição de liquidez de médio prazo, ou seja, para operações com prazos
de liquidação superiores a noventa dias e inferiores a doze meses, deve ser acompanhada
mensalmente, mediante relatórios gerenciais que permitam avaliar posições e descasamentos
mensais.
Na ocorrência de extrapolação dos limites de exposição ao risco de liquidez ou de evidências que
esses limites serão extrapolados, o Comitê de Auditoria e Riscos em conjunto com o Diretoria
Financeira responsável pelo gerenciamento do risco de liquidez deverão identificar o tipo de crise
e sua severidade, de maneira a definir os passos a serem tomados para reenquadramento dos
limites, cujas ações podem compreender:
•
•
•
•
•
•

Definir responsabilidades e informações necessárias durante uma situação de problema ou
crise de liquidez;
Reduzir ou suspender novos financiamentos com recursos próprios;
Avaliar a necessidade de financiamento e a sua magnitude para diferentes cenários;
Identificar, avaliar e viabilizar os potenciais fontes de liquidez, incluindo a venda da carteira de
crédito, outros ativos de longo prazo e/ou captação de recursos junto aos acionistas; e
Definir a sequência em que cada fonte de liquidez será acionada;
Identificar outras ações a serem tomadas sob situações de contingência.

DOC. GEF.NP 002 – 14/06/2022 - REVISÃO:00

5

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2539277 em 24/06/2022 da Empresa USINAS ITAMARATI S.A., CNPJ 15009178000170 e protocolo 220845107 23/06/2022. Autenticação: 6A6E3039435A5045EB80768F979B6B5487ED3A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/084.510-7 e o código de segurança wwUs Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 24/06/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
pág. 55/164

6.5.

MONITORAMENTO

As exposições serão monitoradas periodicamente na frequência das atualizações das
informações necessárias para mensuração ou quando tal frequência não for satisfatória tais
variáveis serão estimadas com base nas demais informações disponíveis.
A Companhia deverá definir o limite de exposição ao risco que de preços de commodities e risco
cambial deverá ser aceito e submeter a aprovação ao Conselho de Administração.
Periodicamente, a Diretoria Financeira deverá realizar o teste de estresse visando quantificar a
perda financeira em condições anormais de mercado, ou seja, em cenário de ruptura do padrão
até então observado.
6.6.

OPERAÇÕES VEDADAS

Estão proibidas as seguintes operações de derivativos:
•
•
•
•
•
•

Operações de caráter especulativo;
Operações com moedas virtuais;
Contratações de operações que posicionem a exposição do item protegido além dos limites
estabelecidos em política;
Operações com derivativos que impliquem em alavancagem;
Operações com derivativos de tipos não autorizados;
Operações com derivativos que possam gerar riscos adicionais superiores àqueles que visam
proteger.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. Dúvidas e esclarecimentos quanto à interpretação ou aplicação desta Política deverão ser
levados ao conhecimento da Gerência de Estruturação Financeira e Relações com
Investidores, que deverá respondê-los no prazo de 15 (quinze) dias contados de seu
recebimento.
7.2. Quaisquer violações desta Política deverão ser comunicadas imediatamente à Companhia,
na pessoa do Diretor Financeiro.
7.3. Os casos omissos, exceções, bem como os ajustes na presente Política devem ser
submetidos à aprovação do Conselho de Administração.

8. REVISÃO E APROVAÇÃO
8.1.

A Companhia se reserva o direito, a qualquer momento, de revisar, modificar, alterar ou
revogar esta Política, especialmente no caso de qualquer alteração essencial ou relevante
às leis ou aos regulamentos aplicáveis à Companhia.

8.2.

Qualquer alteração ou revisão desta Política deverá ser submetida ao Conselho de
Administração da Companhia.

8.3.

Esta Política poderá ser alterada de acordo com a deliberação do Conselho de
Administração nas seguintes situações:
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a)

em vista da modificação de normas legais e regulamentares aplicáveis, a fim de
implementar os ajustes necessários; e

a)

quando o Conselho de Administração, no processo de avaliação da eficácia dos
procedimentos adotados, identificar a necessidade de alterações.

Esta Política foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 14 de junho de 2022,
nos termos da legislação e regulamentação vigentes, permanecendo em vigor por prazo
indeterminado, até que haja deliberação em sentido contrário.

9. ANEXOS
Esta política não possui anexos.

10. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES
Data: 14/06/2022
Revisão: 00
Motivo da Revisão: Criação do Documento

Páginas: 8

11. ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO
Elaborador
Aprovação

Diretor Financeiro
Conselho de Administração
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Registro Digital

Anexo
Identificação do Processo
Número do Protocolo

Número do Processo Módulo Integrador

Data

22/084.510-7

MTN2269683668

21/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF

Nome

Data Assinatura

047.874.697-03

ALINE MELLO BRANDÃO FELTRIN

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial
036.264.808-52

José Arimatéa de Angelo Calsaverini

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital
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Anexo X
à Ata da Reunião do Conselho de Administração da Usinas Itamarati S.A. realizada
em 14 de junho de 2022.

POLÍTICA DE DESTINAÇÃO DE RESULTADOS
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POLÍTICA DE DESTINAÇÃO DE
RESULTADOS
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1. OBJETIVO
1.1. Esta Política de Destinação dos Resultados (“Política”) tem por objetivo regular a conduta da
administração da Usinas Itamarati S.A. (“Companhia” ou “Companhia”) a respeito da
distribuição de lucros e pagamento de dividendos e/ou de juros sobre capital próprio,
esclarecendo, aos acionistas e demais partes interessadas, os critérios e as diretrizes que
norteiam esta Política.

2. APLICAÇÃO
2.1. Esta Política aplica-se a Companhia e suas empresas controladas, coligadas e subsidiárias,
bem como quaisquer atividades negociais administradas ou conduzidas em seu nome por
terceiros, inclusive através de parcerias (Joint Ventures), consórcios, ou modelos
empresariais similares.

3. REFERÊNCIA
3.1. Deverão ser observadas as legislações em vigor, e nas normas listadas a seguir, sem prejuízo
das demais disposições apresentadas nesta Política:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada - Lei das Sociedades por
Ações;
Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995 – Lei do Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas;
Deliberações da CVM aplicáveis à distribuição de Dividendos e Juros sobre o Capital
Próprio;
Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Regulamento do Novo
Mercado”).
Código Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas (“CBGC”);
Estatuto Social
CPL.NP.011 - Política de Transações com Partes Relacionadas
CPL.NP.014 - Política de Conflitos de Interesse.

4. DEFINIÇÕES:
4.1.

Os termos e expressões iniciados em letra maiúscula listados a seguir, quando utilizados
nesta Política, terão o seguinte significado:

a)

Dividendos: parcela do lucro líquido distribuído aos acionistas.

b)

Juros sobre Capital Próprio (“JCP”): são os juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a
título de remuneração do capital próprio, que poderá ser imputado ao valor dos dividendos de
que trata o art. 202 da Lei 6.404/76.

5. RESPONSABILIDADES:
a) Assembleia Geral:
• A Assembleia Geral é o órgão competente para deliberar, de acordo com a proposta
apresentada pelo Conselho de Administração da Companhia, sobre a destinação do lucro
líquido do exercício e a distribuição de dividendos.
DOC. GEF.NP 005 – 14/06/2022 - REVISÃO:00

2

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2539277 em 24/06/2022 da Empresa USINAS ITAMARATI S.A., CNPJ 15009178000170 e protocolo 220845107 23/06/2022. Autenticação: 6A6E3039435A5045EB80768F979B6B5487ED3A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/084.510-7 e o código de segurança wwUs Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 24/06/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
pág. 62/164

b) Conselho de Administração:
• Compete ao Conselho de Administração aprovar e submeter à Assembleia Geral a proposta
de destinação do lucro líquido apurado no exercício social anterior, bem como declarar a
distribuição de dividendos intermediários e/ou de juros sobre capital próprio, com base em
resultados apurados em balanços intermediários, nos termos da legislação vigente e do
Estatuto Social.

c) Diretoria:
•

Compete à Diretoria elaborar e submeter à apreciação do Conselho de Administração as
demonstrações financeiras do exercício e a proposta de destinação do lucro líquido apurado
no exercício social anterior.

6. DIRETRIZES
6.1. APURAÇÃO DE RESULTADOS
O exercício social inicia-se em 1º de abril e encerra-se em 31 de março do ano seguinte de cada
ano safra, data base em relação à qual serão levantadas as demonstrações financeiras
correspondentes ao exercício social e apurado o respectivo resultado, com observância das
disposições legais.
Do resultado do exercício, serão deduzidos os prejuízos acumulados, quando existentes, e a
provisão para imposto de renda.
(i)

O Conselho de Administração poderá propor à Assembleia Geral a participação dos
administradores no lucro do exercício, a qual não poderá ultrapassar a sua remuneração anual
de 0,1 (um décimo) dos lucros remanescentes após as deduções previstas no item 5.2, acima,
prevalecendo o limite que for menor.

(ii) Respeitados os limites referidos neste item, a participação global dos administradores no lucro
do exercício e sua distribuição serão estabelecidas pela Diretoria.
6.2. DESTINAÇÃO DO RESULTADO
O Conselho de Administração proporá à Assembleia Geral Ordinária o destino a ser dado ao lucro
líquido do exercício, destinando-se, obrigatoriamente, 5% (cinco por cento) para integrar a reserva
legal, até atingir o limite máximo previsto na lei, destinando-se também a parcela necessária para
a constituição da reserva para contingências, quando as circunstâncias assim o recomendarem.
(i)

Do lucro remanescente, após deduções legais e das reservas de subvenção de investimentos,
25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido da Companhia, ajustado nos termos do artigo
202 da Lei das Sociedades por Ações, para distribuição de dividendo anual obrigatório,
ressalvadas as hipóteses previstas em Lei e no Estatuto Social da Companhia, e compensados
os dividendos semestrais e/ou intermediários que tenham sido declarados e pagos.

(ii) Por proposta da Diretoria, aprovada pelo Conselho de Administração e Assembleia Geral,
poderá a Companhia pagar ou creditar juros aos acionistas, a título de remuneração do capital
próprio destes últimos, observada a legislação aplicável. As eventuais importâncias assim
desembolsadas poderão ser imputadas ao valor do dividendo obrigatório previsto no Estatuto
Social da Companhia.
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(iii) A Assembleia Geral deverá deliberar sobre a destinação do lucro remanescente.
(iv) A Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reserva de lucros ou de capital,
inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação aplicável.
(v) Em caso de creditamento de juros aos acionistas no decorrer do exercício social e atribuição
dos mesmos ao valor do dividendo obrigatório, os acionistas serão compensados com os
dividendos a que têm direito, sendo-lhes assegurado o pagamento de eventual saldo
remanescente. Na hipótese de o valor dos dividendos ser inferior ao que lhes foi creditado, a
Companhia não poderá cobrar dos acionistas o saldo excedente.
(vi) Os dividendos atribuídos aos acionistas e não levantados não serão corrigidos
monetariamente e nem renderão juros, prescrevendo em favor da Companhia em 03 (três)
anos, a contar de sua atribuição.
Nos termos do Estatuto Social, a Companhia poderá elaborar balanços semestrais, ou em períodos
inferiores, e declarar, por deliberação da Assembleia Geral:
(i)

o pagamento de dividendos ou juros sobre capital próprio, à conta do lucro apurado em
balanço semestral, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver;

(ii) a distribuição de dividendos em períodos inferiores a 6 (seis) meses, ou juros sobre capital
próprio, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver, desde que o total de
dividendos pago em cada semestre do exercício social não exceda ao montante das reservas
de capital; e
(iii) o pagamento de dividendo intermediário ou juros sobre capital próprio, à conta de lucros
acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou semestral,
imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver.
6.3. PAGAMENTO DE DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
O dividendo não será obrigatório no exercício social em que o Conselho de Administração o julgar
incompatível com a situação financeira da Companhia, observado o que dispõe o parágrafo 4º do
artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações. No caso previsto neste item, os administradores não
terão direito a participação estatutária nos lucros, exceto se aprovado pelo Conselho de
Administração.
O dividendo de cada exercício poderá ser pago antecipadamente em intervalos menores, por conta
do resultado do exercício, de lucros acumulados ou de reservas de lucros, observado o disposto
nos parágrafos 1º e 2º do artigo 204 da Lei das Sociedades por Ações ou na forma de juros sobre
capital próprio nos termos da legislação aplicável, conforme deliberação da Assembleia Geral.
6.4. PRESCRIÇÃO DO DIREITO AOS DIVIDENDOS
O prazo para os acionistas reclamarem o pagamento de dividendos ou pagamentos de juros sobre
capital próprio referentes às suas ações prescreve em 3 (três) anos, contados da data em que
referidos dividendos ou juros sobre capital próprio tenham sido a eles disponibilizados pela
Companhia. Após expirado este prazo, o valor dos dividendos ou juros sobre capital próprio não
reclamados reverterão em favor da Companhia, nos termos do artigo 287, inciso II, alínea “a”, da
Lei das Sociedades por Ações.
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7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. Dúvidas e esclarecimentos quanto à interpretação ou aplicação desta Política deverão ser
levados ao conhecimento do Diretor de Relações com Investidores, que deverá respondê-los
no prazo de 15 (quinze) dias contados de seu recebimento.
7.2. Quaisquer violações desta Política deverão ser comunicadas imediatamente à Companhia,
na pessoa Diretor de Relações com Investidores.
7.3. Os casos omissos, exceções, bem como os ajustes na presente Política devem ser
submetidos à aprovação do Conselho de Administração.

8. REVISÃO E APROVAÇÃO
8.1.

A Companhia se reserva o direito, a qualquer momento, de revisar, modificar, alterar ou
revogar esta Política, especialmente no caso de qualquer alteração essencial ou relevante
às leis ou aos regulamentos aplicáveis à Companhia.

8.2.

Qualquer alteração ou revisão desta Política deverá ser submetida ao Conselho de
Administração da Companhia.

8.3.

Esta Política poderá ser alterada de acordo com a deliberação do Conselho de
Administração nas seguintes situações:
a)

quando expressamente determinado nesse sentido pela CVM;

b)

em vista da modificação de normas legais e regulamentares aplicáveis, a fim de
implementar os ajustes necessários; e

c)

quando o Conselho de Administração, no processo de avaliação da eficácia dos
procedimentos adotados, identificar a necessidade de alterações.

Esta Política foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 14 de junho de 2022,
nos termos da legislação e regulamentação vigentes, permanecendo em vigor por prazo
indeterminado, até que haja deliberação em sentido contrário.

9. ANEXOS
Esta Política não possui anexos.

10. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES
Data: 14/06/2022
Revisão: 00
Motivo da Revisão: Criação do Documento

Páginas: 6

11. ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO
Elaborador
Aprovação

Diretor de Relações com Investidores
Conselho de Administração
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Registro Digital

Anexo
Identificação do Processo
Número do Protocolo

Número do Processo Módulo Integrador

Data
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21/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF

Nome

Data Assinatura

047.874.697-03

ALINE MELLO BRANDÃO FELTRIN

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial
036.264.808-52

José Arimatéa de Angelo Calsaverini

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital
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Anexo VI
à Ata da Reunião do Conselho de Administração da Usinas Itamarati S.A. realizada em 14
de junho de 2022.
TERMO DE POSSE DO DIRETOR DE GENTE E CULTURA DA USINAS ITAMARATI
S.A.

USINAS ITAMARATI S.A.
CNPJ/ME: 15.009.178/0001-70
NIRE: 51.300.002.396
Eu, MARCELO MANIERO SPELTZ, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua 37, 2104-S, Parque Universitário, Tangará
da Serra – MT, CEP 78.306-219, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia
(“CPF/ME”) sob nº 223.415.988-11, portador da Cédula de Identidade 24.333.815-6 SSP/SP, eleito
para o cargo de Diretor de Gente e Cultura da USINAS ITAMARATI S.A., sociedade por ações
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.009.178/0001-70, com sede na Fazenda Guanabara, s/n, Zona Rural,
Cidade de Nova Olímpia, Estado de Mato Grosso, CEP 78370-000 (“Companhia”), conforme ata da
Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de junho de 2022, e com prazo de mandato
unificado de 03 (três) anos, a contar da presente data, declaro aceitar minha eleição e assumir o
compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e
o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse.
Declaro, ainda, sob as penas da lei e nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada
(“Lei das S.A.”): (i) não estar impedido por lei especial, nem estar condenado ou sob os efeitos de
condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, meu acesso a cargos públicos, ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia
popular, o sistema financeiro nacional, a fé pública ou a propriedade; (ii) não ter sido declarado
inabilitado para o exercício do cargo por ato da Comissão de Valores Mobiliários; e (iii) atender ao
requisito de reputação ilibada, não ocupando cargo em sociedade que possa ser considerada
concorrente da Companhia e não possuindo e/ou representando interesse conflitante com os
interesses da Companhia.
Por fim, em atendimento ao parágrafo 2º do artigo 149, da Lei das S.A., indico o endereço acima
para fins de recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos
a atos de gestão, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.
Nova Olímpia/MT, 14 de junho de 2022.

___________________________________________
MARCELO MANIERO SPELTZ
Diretor de Gente e Cultura
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Identificação do Processo
Número do Protocolo

Número do Processo Módulo Integrador

Data

22/084.510-7

MTN2269683668

21/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF

Nome

Data Assinatura

047.874.697-03

ALINE MELLO BRANDÃO FELTRIN

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial
036.264.808-52

José Arimatéa de Angelo Calsaverini

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital
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Anexo VII
à Ata da Reunião do Conselho de Administração da Usinas Itamarati S.A. realizada em 14
de junho de 2022.
TERMO DE POSSE DO DIRETOR DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA USINAS
ITAMARATI S.A.

USINAS ITAMARATI S.A.
CNPJ/ME: 15.009.178/0001-70
NIRE: 51.300.002.396
Eu, RODRIGO RIBEIRO GONÇALVES, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de
bens, bacharel em sistemas de informação, residente e domiciliado na Rua Jose de Oliveira, 82-E,
Centro, Tangará da Serra – MT, CEP 78300-122, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério
da Economia (“CPF/ME”) sob nº 305.871.628-13, portador da Cédula de Identidade 41.529.585-3
SSP/SP, eleito para o cargo de Diretor de Tecnologia e Inovação da USINAS ITAMARATI S.A.,
sociedade por ações inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.009.178/0001-70, com sede na Fazenda
Guanabara, s/n, Zona Rural, Cidade de Nova Olímpia, Estado de Mato Grosso, CEP 78370-000
(“Companhia”), conforme ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de junho
de 2022, e com prazo de mandato unificado de 03 (três) anos, a contar da presente data, declaro
aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao
meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de
Posse.
Declaro, ainda, sob as penas da lei e nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada
(“Lei das S.A.”): (i) não estar impedido por lei especial, nem estar condenado ou sob os efeitos de
condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, meu acesso a cargos públicos, ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia
popular, o sistema financeiro nacional, a fé pública ou a propriedade; (ii) não ter sido declarado
inabilitado para o exercício do cargo por ato da Comissão de Valores Mobiliários; e (iii) atender ao
requisito de reputação ilibada, não ocupando cargo em sociedade que possa ser considerada
concorrente da Companhia e não possuindo e/ou representando interesse conflitante com os
interesses da Companhia.
Por fim, em atendimento ao parágrafo 2º do artigo 149, da Lei das S.A., indico o endereço acima
para fins de recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos
a atos de gestão, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.
Nova Olímpia/MT, 14 de junho de 2022.

___________________________________________
RODRIGO RIBEIRO GONÇALVES
Diretor de Tecnologia e Inovação
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Identificação do Processo
Número do Protocolo

Número do Processo Módulo Integrador

Data

22/084.510-7

MTN2269683668

21/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF

Nome

Data Assinatura

047.874.697-03

ALINE MELLO BRANDÃO FELTRIN

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial
036.264.808-52

José Arimatéa de Angelo Calsaverini

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital
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Anexo XIII
à Ata da Reunião do Conselho de Administração da Usinas Itamarati S.A. realizada
em 14 de junho de 2022.

POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

[Restante da página intencionalmente deixado em branco]
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ADMINISTRADORES
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1. OBJETIVO
1.1. Esta Política de Remuneração de Administradores (“Política”) estabelece objetivos, diretrizes
e regras para a determinação da remuneração dos administradores, incluindo membros da
Diretoria estatutária e não-estatutária, do Conselho de Administração e dos Comitês
instituídos pelo Conselho de Administração (em conjunto, para fins desta Política, os
“Administradores”) das Usinas Itamarati S.A. (“Companhia”). Os membros do Conselho Fiscal,
se e quando instalado, terão sua remuneração determinada pela Assembleia Geral de
acionistas, de acordo com a lei aplicável.

2. APLICAÇÃO
2.1. Aplica-se a Companhia e suas Sociedades Controladas e Coligadas, diretas ou indiretas, e a
todos os seus funcionários, conforme definição nesta Política.

3. REFERÊNCIA
3.1. Deverão ser observadas as legislações em vigor, e nas normas listadas a seguir, sem prejuízo
das demais disposições apresentadas nesta Política:
•
•
•
•

As regras de governança corporativa do Estatuto Social da Companhia “Estatuto Social”);
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”);
Código Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas (“CBGC”);
CPL.NP.013 Código de Ética e Conduta.

4. DIRETRIZES
4.1.

A Política de Remuneração de Administradores da Companhia tem por objetivo fazer com
que a remuneração dos Administradores seja uma ferramenta efetiva de atração, motivação
e retenção dos melhores profissionais do mercado para administração da Companhia.

4.2.

A remuneração dos Administradores deve estar alinhada aos objetivos estratégicos da
Companhia, com foco em sua perenidade e na criação de valor no longo prazo.

4.3.

A remuneração da Diretoria, estatutária ou não-estatutária, deve ser aprovada pelo Conselho
de Administração por meio de um procedimento formal e transparente, visando que a
remuneração dos diretores:

a) valorize a meritocracia, reconhecendo o esforço e as habilidades diferenciadas das pessoas
que geram resultados para a Companhia, sem, contudo, comprometer o equilíbrio interno e
o senso de trabalho em equipe;
b) ofereça padrões de remuneração compatíveis com as responsabilidades de cada cargo, de
modo a reconhecer diferentes níveis de capacidade para gerar impactos nos resultados da
Companhia;
c) considere os custos e os riscos envolvidos; e
d) esteja vinculada a resultados, com metas de médio e longo prazos relacionadas, de forma
clara e objetiva à geração de valor econômico para a Companhia no longo prazo.
4.4.

A estrutura de incentivos dos Diretores Estatutários deve estar alinhada aos limites de risco
definidos pelo Conselho de Administração, sendo vedado que uma mesma pessoa controle
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o processo decisório e sua respectiva fiscalização. Ninguém deve deliberar sua própria
remuneração.

5. RESPONSABILIDADES E PROCEDIMENTOS
5.1.

O Conselho de Administração da Companhia, com o apoio do Diretor-Presidente, é
responsável pela implementação, supervisão e revisão periódica desta Política.

5.2.

O Diretor-Presidente, com o suporte do Diretor de Gente e Cultura, avaliará periodicamente
o alinhamento da Política às práticas de mercado, a fim de identificar discrepâncias
significativas com relação a empresas similares e propor ao Conselho de Administração os
ajustes e revisões necessários.

5.3.

As revisões do pacote de remuneração dos Administradores podem ser feitas como parte
do processo de avaliação dos Administradores.

5.4.

De modo a garantir o alinhamento com as práticas de mercado e manter a capacidade de
atração, motivação e retenção dos melhores profissionais, a Companhia deverá realizar,
periodicamente, pesquisas de mercado e estudos, comparando as práticas da Companhia
com as das empresas de porte e setor de atuação similares, inclusive sua característica de
companhia aberta listada em bolsa. Esses trabalhos deverão ser realizados por consultoria
independente coordenados e analisados previamente pela Diretoria de Gente e Cultura e
alinhados com o Diretor-Presidente, e seguir ao Conselho de Administração com as
recomendações pertinentes.

5.5.

Com base nesta Política, o Conselho de Administração formulará a Proposta da
Administração para a remuneração anual global dos administradores a ser submetida à
aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas, observado o disposto no artigo 152 da Lei
das Sociedades por Ações.

5.6.

Caberá ao Conselho de Administração a seu critério, fixar a remuneração individual dos
membros do Conselho de Administração e dos membros dos Comitês, bem como
remuneração individual do Diretor-Presidente e dos demais Diretores, dentro do limite global
da remuneração da administração aprovado pela Assembleia Geral, podendo delegar ao
Diretor-Presidente a fixação da remuneração individual dos demais Diretores, observada a
aderência a esta Política.

5.7.

A prestação de informações sobre a remuneração dos Administradores será feita no
Formulário de Referência da Companhia, seguindo a estrutura adotada naquele documento:
(i) remuneração fixa anual (pró-labore ou salário e benefícios diretos ou indiretos); (ii)
remuneração variável.

6. REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES ESTATUTÁRIOS
6.1. REMUNERAÇÃO FIXA ANUAL
6.1.1. A remuneração fixa anual é o elemento principal e fundamental da remuneração dos
membros da Diretoria, e deverá se basear especialmente no cargo e nas responsabilidades
desempenhadas na Companhia, bem como na experiência individual, sendo composta por:
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a)

Pró-labore ou Salário: os diretores estatutários da Companhia receberão uma
remuneração mensal, a título de pró-labore ou salário, definido de acordo com a
negociação individual, orientada, dentre outros fatores, por pesquisas salariais do
segmento de atividade da Companhia, observada esta Política de Remuneração.

b)

Benefícios (diretos e indiretos): os diretores estatutários da Companhia poderão ser
elegíveis aos seguintes benefícios: (i) Planos de Assistências Médica e Odontológica; (ii)
Vale Alimentação; (vi) Refeitório; (viii) Seguro de Vida.; (ix) Concessão de Carro, (x)
hospedagem custeada na Casa Sede da Companhia para os Diretores não residentes na
região da operação da Usinas Itamarati em Nova Olímpia, no Mato Grosso, (xi) custeio das
despesas de viagem ida e volta para a base de residência familiar dos Diretores não
residentes na região da operação da Usinas Itamarati em Nova Olímpia, no Mato Grosso
e (xii) Contrato de Indenidade ou Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores
(Seguro D&O), a critério da Companhia.

6.1.2. A remuneração fixa anual é o elemento principal e fundamental da remuneração dos
membros da Diretoria, e deverá se basear especialmente no cargo e nas responsabilidades
desempenhadas na Companhia, bem como na experiência individual, sendo composta por:
a)

Pró-labore ou Salário: os diretores estatutários da Companhia receberão uma
remuneração mensal, a título de pró-labore ou salário, definido de acordo com a
negociação individual, orientada, dentre outros fatores, por pesquisas salariais do
segmento de atividade da Companhia, observada esta Política de Remuneração.

b)

Benefícios (diretos e indiretos): os diretores estatutários da Companhia poderão ser
elegíveis aos seguintes benefícios: (i) Planos de Assistências Médica e Odontológica; (ii)
Vale Alimentação; (vi) Refeitório; (viii) Seguro de Vida.; (ix) Concessão de Carro, (x)
hospedagem custeada na Casa Sede da Companhia para os Diretores não residentes na
região da operação da Usinas Itamarati em Nova Olímpia, no Mato Grosso, (xi) custeio das
despesas de viagem ida e volta para a base de residência familiar dos Diretores não
residentes na região da operação da Usinas Itamarati em Nova Olímpia, no Mato Grosso
e (xii) Contrato de Indenidade ou Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores
(Seguro D&O), a critério da Companhia.

6.2. REMUNERAÇÃO VARIÁVEL
6.2.1. A remuneração variável é um elemento discricionário e adicional de remuneração, que
permite à Companhia oferecer retribuição adicional aos Diretores pelo seu desempenho e
comportamento, refletindo, ao mesmo tempo, a lucratividade e a situação financeira da
Companhia. Tal remuneração é atrelada ao cumprimento de metas financeiras,
operacionais, aos resultados da Companhia e a metas individuais do Diretor.
6.2.2. Os Diretores podem ser elegíveis ao recebimento de bônus ou participação nos lucros ou
gratificações excepcionais, entre outras formas de remuneração variável, que serão
concedidos por liberalidade pela Companhia, nos termos e condições das políticas internas
determinadas pelo Conselho de Administração.
6.2.3. A metodologia de determinação da remuneração variável deve ser revista anualmente para
assegurar o alinhamento com o objetivo e as diretrizes desta Política.
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7. REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DOS
COMITÊS
7.1. REMUNERAÇÃO FIXA ANUAL
7.1.1. A remuneração fixa anual é o elemento básico da remuneração dos membros do Conselho
de Administração e dos membros dos Comitês, sendo composta por:
a)

Pró-labore: os membros do Conselho de Administração e dos Comitês receberão uma
remuneração que poderá ser mensal ou por reunião , a título de pró-labore, definido de
acordo com a negociação individual, orientada, dentre outros fatores, pelo tempo dedicado
às funções, a competência e a reputação profissional e o valor dos serviços no mercado
de cada membro, bem como por pesquisas de remuneração do setor de atividade e de
companhias de porte similar ao da Companhia, observada esta Política de Remuneração.

b)

Benefícios (diretos e indiretos): A Companhia poderá reembolsar despesas gastas pelos
membros do Conselho de Administração e dos Comitês, com locomoção, acomodação,
alimentação e/ou outras relacionadas ao comparecimento em reuniões específicas e que
colaborem na prestação do auxílio às práticas da Companhia, mediante recebimento de
comprovação do referido gasto pelo Conselheiro. Adicionalmente, os membros do
Conselho de Administração e de eventuais Comitês estatutários poderão estar cobertos
por Contrato de Indenidade ou por apólice de Seguro de Responsabilidade Civil de
Administradores (Seguro D&O), a critério da Companhia.

7.2. REMUNERAÇÃO VARIÁVEL
7.2.1. Os membros do Conselho de Administração e dos Comitês do Conselho de Administração
não farão jus a remuneração variável.
7.3. REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO OU DOS COMITÊS QUE
TAMBÉM SEJAM MEMBROS DA DIRETORIA
7.3.1. Os membros do Conselho de Administração que também sejam membros da Diretoria,
estatutária ou não-estatutária, farão jus exclusivamente à remuneração recebida na
qualidade de Diretores.
7.4. REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DOS COMITÊS QUE TAMBÉM SEJAM MEMBROS DA
DIRETORIA ESTATUTÁRIA OU DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
7.4.1. Os membros dos Comitês, estatutários ou não-estatutários, que também sejam membros
do Conselho de Administração ou Diretores estatutários, não farão jus a qualquer acréscimo
de pró-labore ou outro elemento de remuneração em função de sua participação nos
Comitês.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1.

Dúvidas e esclarecimentos quanto à interpretação ou aplicação desta Política deverão ser
levados ao conhecimento do Diretor-Presidente ou do Diretor de Gente e Cultura, que deverá
respondê-los no prazo de 15 (quinze) dias contados de seu recebimento.
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8.2.

Quaisquer violações verificadas desta Política deverão ser comunicadas imediatamente à
Companhia, na pessoa do Diretor-Presidente.

8.3.

Os casos omissos, exceções, bem como os ajustes na presente Política devem ser
submetidos à aprovação do Conselho de Administração.

9. REVISÃO E APROVAÇÃO
9.1.

A Companhia se reserva o direito, a qualquer momento, de revisar, modificar, alterar ou
revogar esta Política, especialmente no caso de qualquer alteração essencial ou relevante
às leis ou aos regulamentos aplicáveis à Companhia.

9.2.

Qualquer alteração ou revisão desta Política deverá ser submetida ao Conselho de
Administração da Companhia.

9.3.

Esta Política poderá ser alterada de acordo com a deliberação do Conselho de
Administração nas seguintes situações:
a)

em vista da modificação de normas legais e regulamentares aplicáveis, a fim de
implementar os ajustes necessários; e

b)

quando o Conselho de Administração, no processo de avaliação da eficácia dos
procedimentos adotados, identificar a necessidade de alterações.

Esta Política foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 14 de junho de 2022,
nos termos da legislação e regulamentação vigentes, permanecendo em vigor por prazo
indeterminado, até que haja deliberação em sentido contrário.

10. ANEXOS
Esta Política não possui anexos.

11. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES
Data: 14/06/2022
Revisão: 00
Motivo da Revisão: Criação do Documento.

Páginas: 7

12. ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO
Elaborador
Aprovação

Diretoria de Gente e Cultura
Conselho de Administração
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Registro Digital

Anexo
Identificação do Processo
Número do Protocolo

Número do Processo Módulo Integrador

Data

22/084.510-7

MTN2269683668

21/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF

Nome

Data Assinatura

047.874.697-03

ALINE MELLO BRANDÃO FELTRIN

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial
036.264.808-52

José Arimatéa de Angelo Calsaverini

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital
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Anexo XIV
à Ata da Reunião do Conselho de Administração da Usinas Itamarati S.A. realizada
em 14 de junho de 2022.

POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
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POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DE
FUNCIONÁRIOS
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1. OBJETIVO
1.1. A presente Política de Remuneração de Funcionários (“Política”) tem por objetivo estabelecer
regras e critérios que embasam a gestão de cargos e salários, as decisões de remuneração
e carreira com objetivo de atrair e reter profissionais, com real capacidade para atender as
necessidades e prioridades da Usinas Itamarati S.A. (“Companhia”) frente ao mercado.
1.2. Proporcionar melhor relacionamento entre a Companhia e seus funcionários por meio:
a) do estabelecimento dos cargos a partir das necessidades empresariais e da compatibilidade,
formação e experiência necessárias;
b) do agrupamento dos cargos com níveis de responsabilidades semelhantes, de forma que
pertençam à mesma faixa salarial; e
c) da fixação de salários e benefícios consistentes internamente e competitivos com o mercado
externo.

2. APLICAÇÃO
2.1. Aplica-se a Companhia e suas Sociedades Controladas e Coligadas, diretas ou indiretas, e a
todos os seus funcionários, conforme definição nesta Política.

3. REFERÊNCIA
3.1. Deverão ser observadas as legislações em vigor, e nas normas listadas a seguir, sem prejuízo
das demais disposições apresentadas nesta Política:
•
•
•

Regras de governança corporativa do Estatuto Social da Companhia (“Estatuto Social”);
Decreto-Lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943 e suas atualizações (“CLT");
CPL.NP.013 Código de Ética e Conduta.

4. DEFINIÇÕES:
4.1.

Os termos e expressões iniciados em letra maiúscula listados a seguir, quando utilizados
nesta Política, terão o seguinte significado:

a)

Política de Remuneração: conjunto de princípios, regras e procedimentos destinados a fixar
os critérios aplicáveis à remuneração paga aos funcionários.

b)

Remuneração: todas as formas de remuneração fixa ou variável, incluindo os benefícios.

c)

Step: subdivisões dentro de uma faixa salarial.

5. RESPONSABILIDADES
a) Conselho de Administração:
•

Revisar e aprovar esta Política, bem como apoiar a sua efetiva implementação.
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b) Diretoria Executiva
•
•

Cumprir e executar os ritos desta Política, bem como os processos para monitoramento e
cumprimento das diretrizes.
Aprovar às normas de pessoal da Companhia relativas à fixação de quadro de remuneração,
direitos e benefícios dos funcionários.

c) Diretoria de Gente e Cultura
•

•

•

Analisar os padrões a serem adotados, acompanhando requisitos de cada negócio,
regionalidades e movimentos de mercado que identifiquem níveis de provimento ou escassez
de mão de obra, considerando ambiente interno junto aos gestores e externo frente aos
principais players do mercado do mesmo seguimento de atuação da Companhia ou não.
Definir os procedimentos para a gestão de cargos e salários dos funcionários, dos diversos
níveis hierárquicos, assim como as alterações que se fizerem necessárias, que podem
envolver a criação, a extinção ou a reclassificação dos cargos.
Emitir norma especifica para detalhar as regras, operacionalização e implantação das
diretrizes estabelecidas nesta Política.

d) Gerentes
•

Gerir os salários de suas equipes utilizando as normas e critérios aqui definidos como
referência básica para suas decisões ou recomendações no tocante à remuneração de suas
equipes e funcionários subordinados.

6. DIRETRIZES
Cabe à Diretoria de Gente e Cultura, a responsabilidade pela definição de procedimentos para a
gestão de cargos e salários dos funcionários, dos diversos níveis hierárquicos, assim como as
alterações, extinção ou reclassificação que se fizerem necessárias, que podem envolver:
•
•
•
•

De Cargos;
Benefícios;
Critério de promoção e progressão de carreira;
Critério de recompensas por metas e resultados.

Cada cargo terá sua remuneração estabelecida conforme as responsabilidades e qualificações
necessárias para o desempenho adequado da função.
Os salários devem ser estabelecidos conforme as práticas de mercado para cargos com
responsabilidades e complexidades semelhantes.
A política salarial deverá levar em conta o desempenho financeiro da Companhia e seus
resultados.
Periodicamente, a Companhia acompanhará o mercado por meio de pesquisa específica com
empresas do segmento ou não, mas que concorram com atração de profissionais, para
identificação das práticas e tendências do salário nominal, remuneração variável e por resultados
e benefícios.
6.1. CARGOS E SALÁRIOS
As diretrizes para a gestão de cargos e salários deverão obedecer às seguintes premissas:
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•

Fixar critérios que possibilitem a Gestão de Cargos e Salários da Companhia de forma racional,
profissional e impessoal.

•

Atrair, reter e desenvolver os profissionais com real capacidade para atender as necessidades
e prioridades da Companhia frente ao mercado.

•

Estimular o autodesenvolvimento dos funcionários, possibilitando seu aperfeiçoamento
profissional na Companhia, por meio de políticas de aproveitamento interno.

•

Aumentar o grau de comprometimento dos funcionários com a Companhia e a satisfação com
a remuneração e perspectivas de ascensão interna.

•

Administrar e controlar os gastos com pessoal.

•

Proporcionar melhor relacionamento entre a Companhia e seus funcionários, por meio:
o do estabelecimento dos cargos a partir das necessidades da Companhia e da
compatibilidade entre as atividades realizadas, formação e experiências necessárias.
o do agrupamento dos cargos com níveis de responsabilidade semelhantes, de forma que
pertençam à mesma faixa Salarial.
o da fixação de salários consistentes internamente e competitivos externamente.

6.2. BENEFÍCIOS
A Companhia como forma de reter e atrair talentos deve oferecer benefícios de acordo com as
melhores práticas de mercado e da região onde atua. Os benefícios serão adequados à realidade
de mercado e sem qualquer aspecto paternalista, buscam proporcionar melhoria contínua da
qualidade de vida e desenvolvimento profissional.
A Companhia deverá oferecer como pacotes de benefícios, aqueles que são obrigatórios,
conforme previsto na legislação ou acordos coletivos e poderá conceder outros benefícios de
forma voluntaria.
O programa de benefício não obrigatórios da Companhia deve contribuir para melhoria da
qualidade de vida dos funcionários, como forma de reter e atrair talentos e terão as seguintes
premissas:
Tipo de Benefícios

Premissas
Direcionar esforços para a prevenção da saúde, promover
estilos de vidas mais saudáveis, melhorando, desta forma, o
Saúde e Qualidade de Vida
status de produtividade, interesse e engajamento, além da
redução no absenteísmo e da imagem corporativa perante a
sociedade.
São exemplos de benefícios referente a Saúde e Qualidade de Vida a serem oferecidos:
• Assistência Médica;
• Assistência Odontológico;
• Alimentação por Vale Refeição ou Refeitório no Local;
• Auxílio Ótica;
• Convênios com Farmácias;
• Auxílio Creche;
• Auxílio Amamentação; e
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Tipo de Benefícios
• Seguro de Vida.

Premissas

Incentivar o desenvolvimento profissional como forma de
iniciativa pontuais, de curto prazo, e o desenvolvimento para
Desenvolvimento
práticas de longo prazo, visando auxiliar o funcionário no seu
Profissional
crescimento profissional e desenvolvimento de habilidades e
competências que são requeridas para o cargo.
São exemplos de benefícios referente ao Desenvolvimento Profissional a serem oferecidos:
• Redução de gaps de competência
• Desenvolvimento de Novas Competência; e
• Convênio com Instituições de Educação de Ensino e Idiomas;
A Companhia a seu critério poderá conceder outros benefícios
Outros Benefícios
a todos ou a um grupo de cargos.
São exemplos de benefícios a serem oferecidos:
• Concessão de Veículos;
• Plano de Previdência;
• Auxílio Moradia; e
• Convênios de Créditos Consignados.
A Companhia poderá a seu critério:
•
•
•

oferecer benefícios diferenciados de acordo com o cargo que o funcionário ocupa;
adicionar novos benefícios; e
retirar os benefícios existentes.

6.3. PROMOÇÃO E CARREIRA
A Companhia deve incentivar o crescimento na carreira, ou seja, o alcance de graus e níveis
superiores da estrutura de cargos em favor daqueles que realmente demonstram competências
relativas aos cargos integrantes da carreira em questão.
As promoções se darão em sentidos verticais (promoção) e horizontais (méritos), e possuem as
seguintes premissas:
a)

Mérito – Crescimento Horizontal

A Companhia deverá adotar os conceitos de meritocracia, por meio de Steps, como forma de
considerar que o funcionário deverá concorrer ao aumento por mérito e, seguindo os critérios de
avaliação, o funcionário deverá a atender 3 (três) ou mais dos seguintes indicadores:
•
•
•
•
•
•

Maior e melhor produtividade nas entregas de suas atividades;
Qualidade das atividades realizadas superior aos demais funcionários que ocupam o mesmo
cargo;
Menor grau de supervisão;
Não causar retrabalhos;
Realizar as atividades com melhor perfeição técnica;
Solucionar questões dentro de parâmetros normais de execução de suas atividades sem
precisar de ajuda.

Aumento salarial concedido ao funcionário, como forma de reconhecimento pelo alto desempenho
apresentado na execução das tarefas, pertinentes ao cargo que ocupa.
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A solicitação de aumento por mérito deverá ser acompanhada por avaliação de desempenho do
funcionário, formalizada pelo solicitante.
O percentual para concessão de aumentos de mérito está limitado a um Step da faixa salarial, na
qual o cargo estiver inserido. O funcionário deverá estar ocupando o cargo há, pelo menos, 01 (um)
ano. As exceções, ou seja, de aumento além de um Step da faixa salarial ou de promoção de
funcionários ocupando cargos há menos de 1 (um) ano, para fins de retenção, deverão ser
aprovadas pelo Diretor-Presidente, em conjunto com o Diretor de Gente e Cultura.
b)

Promoção de Nível (mesmo cargo) – Crescimento Vertical

A evolução salarial deve estar associada ao potencial, maturidade, carreira, competência técnica,
comportamental e entrega dos resultados e deve seguir a seguinte evolução e premissas:
•

•
•

c)

A evolução salarial deve estar associada a formas de medições claras de desempenho e
entregas, com base nas atividades e níveis de responsabilidade, complexidade e impacto nos
resultados.
Deve considerar maturidade na execução das atividades, bem como, competências técnicas,
comportamentais, formação e experiência; e
As medições de desempenho e entregas devem ser periódicas e do conhecimento de todos
os funcionários.
Promoção para Outro Cargo – Crescimento Vertical

A Companhia poderá promover o funcionário para outro cargo, dentro ou fora de sua área e
seguindo os seguintes critérios:
•

•
•
•

Sempre que houver a oportunidade e disponibilidade de vaga para o cargo, o funcionário
deverá estar tecnicamente qualificado para assumir responsabilidades e atividades de maior
complexidade dentro do mesmo eixo organizacional.
Deter conhecimentos, preparo e maturidade necessários para entrega e realização das
atividades em padrões aceitáveis de qualidade e tempo definidos pelo gestor da área.
Será elegível após submetido ao último ciclo do processo de Avaliação de Desempenho,
alcançando resultado esperado e testes específicos da vaga.
O funcionário será elegível se estiver ocupando o cargo atual há, pelo menos, 01 (um) ano.

Toda vez que ocorrer a promoção para outro cargo, o valor do salário deverá, preferencialmente,
ser fixado no grau inicial da faixa salarial do novo cargo.
6.4. RECOMPENSAS POR METAS E RESULTADOS
As recompensas por metas e resultados tem como objetivo alavancar os resultados da
Companhia, além de fomentar a implantação e a manutenção de cultura de gestão por resultados,
dentro de um modelo consistente, sustentável e alinhado com a estratégia da Companhia.
E tem como premissas:
•
•
•

Ser autofinanciável – Ser viável e simples de gerir;
Ser desafiador - Alavancar resultados;
Contemplar metas organizacionais e das áreas/equipes;
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•
•
•
•

Promover sinergia - Criar cultura orientada para resultados e aprimoramento da gestão
empresarial;
Ser estratégico para promover o fortalecimento da relação de compromisso dos gestores
com os objetivos da Companhia;
Buscar o comprometimento de todos com os objetivos e metas da Companhia; e
Reconhecer e premiar a eficiência e a superação de metas.

Anualmente, antes do início da safra a Companhia deverá estabelecer objetivos e metas a serem
alcançadas em curto, médio e longo prazo e estes objetivos devem ser desdobrados para cada
uma das áreas.
Os objetivos e metas estabelecidas deverão ser registrados como salário variável, que tem como
objetivo de fortalecer o comprometimento com os funcionários e serão pagos aqueles que tiveram
de desempenho diferenciado, estabelecendo-se a meritocracia sobre valores complementares,
aplicados junto ao salário fixo, incentivos de longo ou curto prazo, pagos no decorrer de
determinado período:
•

ICP (Incentivo de Curto Prazo): podem incluir Programa de Participação nos Resultados
(PPR), bônus, gratificações, comissões e outros itens determinados por convenções
coletivas, pagos dentro de regimes anuais.

•

ILP (Incentivo de Longo Prazo): podem incluir pagamentos realizados em intervalos
determinados em política específica para tal variável, quando objetivos e metas da
organização forem alcançados, seguindo planos especificamente definidos.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. Dúvidas e esclarecimentos quanto à interpretação ou aplicação desta Política deverão ser
levados ao conhecimento do Diretor-Presidente ou do Diretor de Gente e Cultura, que deverá
respondê-los no prazo de 15 (quinze) dias contados de seu recebimento.
7.2. Quaisquer violações desta Política deverão ser comunicadas imediatamente à Com panhia,
na pessoa do Presidente do Conselho de Administração, do Diretor-Presidente ou do Diretor
de Gente e Cultura.
7.3. Os casos omissos, exceções, bem como os ajustes na presente Política devem ser
submetidos à aprovação do Conselho de Administração.

8. REVISÃO E APROVAÇÃO
8.1.

A Companhia se reserva o direito, a qualquer momento, de revisar, modificar, alterar ou
revogar esta Política, especialmente no caso de qualquer alteração essencial ou relevante
às leis ou aos regulamentos aplicáveis à Companhia.

8.2.

Qualquer alteração ou revisão desta Política deverá ser submetida ao Conselho de
Administração da Companhia.

8.3.

Esta Política poderá ser alterada de acordo com a deliberação do Conselho de
Administração nas seguintes situações:
a)

em vista da modificação de normas legais e regulamentares aplicáveis, a fim de
implementar os ajustes necessários; e
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a)

quando o Conselho de Administração, no processo de avaliação da eficácia dos
procedimentos adotados, identificar a necessidade de alterações.

Esta Política foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 14 de junho de 2022,
nos termos da legislação e regulamentação vigentes, permanecendo em vigor por prazo
indeterminado, até que haja deliberação em sentido contrário.

9. ANEXOS
Esta política não possui anexos.

10. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES
Data: 14/06/2022
Revisão: 00
Motivo da Revisão: Criação do Documento

Páginas: 9

11. ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO
Elaborador
Aprovação

Diretoria de Gente e Cultura
Conselho de Administração
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Registro Digital

Anexo
Identificação do Processo
Número do Protocolo

Número do Processo Módulo Integrador

Data

22/084.510-7

MTN2269683668

21/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF

Nome

Data Assinatura

047.874.697-03

ALINE MELLO BRANDÃO FELTRIN

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial
036.264.808-52

José Arimatéa de Angelo Calsaverini

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital
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Anexo XV
à Ata da Reunião do Conselho de Administração da Usinas Itamarati S.A. realizada
em 14 de junho de 2022.
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POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES
RELACIONADAS
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1. OBJETIVO
1.1. Esta Política de Transações com Partes Relacionadas (“Política”) foi elaborada nos termos da
legislação em vigor e estabelece os procedimentos a serem observados quando da
ocorrência de transações comerciais envolvendo Partes Relacionadas (conforme definido
abaixo), de modo a assegurar que as decisões envolvendo tais situações sejam direcionadas,
sempre, com vistas ao interesse comerciais das Usinas Itamarati S.A. (“Companhia”) e seus
acionistas
1.2. O objetivo desta Política é fornecer orientações à conduta dos administradores da Companhia
e de suas controladas, assim entendidos como os membros do Conselho de Administração
e da Diretoria (estatutária e não-estatutária), de forma a zelar para que todas as Transações
com Partes Relacionadas (conforme definidas nesta Política) e outras situações que
envolvam potenciais conflitos de interesses sejam realizadas de acordo com os interesses
da Companhia; em condições estritamente comutativas ou com pagamento compensatório
adequado; e de forma transparente aos acionistas e ao mercado em geral.

2. APLICAÇÃO
2.1. Aplica-se a Companhia e suas Sociedades Controladas e Coligadas, diretas ou indiretas, e a
todos os seus funcionários, conforme definição nesta Política.

3. REFERÊNCIA
3.1. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades Anônimas.”), aos regulamentos
emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) sobre este tema, ao Pronunciamento
Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis nº 05 (R1) (“CPC 05”) sobre as transações
entre Partes Relacionadas e às regras pertinentes ao seguimento de listagem Novo Mercado
da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão (“Novo Mercado”), sem prejuízo das demais disposições
apresentadas nesta Política. As disposições desta Política devem ser interpretadas em
conjunto com Estatuto Social da Companhia, e com as diretrizes de conduta estabelecidas
pelo CPL.NP.013 Código de Ética e Conduta e CLP.NP.014 Política de Conflito de Interesses.

4. DEFINIÇÕES:
4.1.

Os termos e expressões iniciados em letra maiúscula listados a seguir, quando utilizados
nesta Política, terão o seguinte significado:
a)

Administradores: Significa os diretores estatutários ou celetistas, e membros titulares e
suplentes do conselho de administração da Companhia.

b)

Parte Relacionada: Para fins desta Política, é considerada parte relacionada qualquer
pessoa física ou jurídica, ou qualquer entidade que, direta ou indiretamente, está
relacionada com a Companhia, conforme indicado a seguir (“Parte Relacionada”):
b.1. Uma pessoa, ou um membro próximo de sua família, está relacionada com a
Companhia se:
i.
Tiver o controle pleno ou compartilhado da Companhia;
ii.
Tiver influência significativa sobre a Companhia (por meio de participação societária
ou outra forma); ou
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iii.

For membro do pessoal chave da administração da Companhia ou de suas
controladas.

b.2. Uma entidade está relacionada com a Companhia se qualquer das condições abaixo
for observada:
i.
A entidade e a Companhia são membros do mesmo grupo econômico (o que significa
dizer que a controladora e cada controlada são inter-relacionadas, bem como as
entidades sob controle comum são relacionadas entre si);
ii.
A entidade é coligada ou controlada em conjunto (joint venture) de outra entidade (ou
coligada ou controlada em conjunto de entidade membro de grupo econômico do
qual a Companhia é membro);
iii. A entidade e a Companhia estão sob o controle conjunto (joint ventures) de uma
terceira entidade;
iv. A entidade está sob o controle conjunto (joint venture) de uma terceira entidade e a
Companhia for coligada dessa terceira entidade;
v. A entidade é um plano de benefício pós-emprego cujos beneficiários são os
empregados de ambas as entidades, a Companhia e a que está relacionada com ela.
Se a Companhia for ela própria um plano de benefício pós-emprego, os empregados
que contribuem com a mesma serão também considerados partes relacionadas com
a Companhia;
vi. A entidade é controlada, de modo pleno ou sob controle conjunto, por uma pessoa
com as características definidas no item b.1., acima;
vii. Uma pessoa identificada no item b.1. (i), acima, tem influência significativa sobre a
entidade, ou for membro do pessoal chave da administração da entidade (ou de
controladora da entidade);
viii. A entidade, ou qualquer membro de grupo do qual ela faz parte, fornece serviços de
pessoal-chave da administração da entidade que reporta ou à controladora da
entidade que reporta.
c)

Membros Próximos da Família: São aqueles membros dos quais se pode esperar que
exerçam influência ou sejam influenciados pela pessoa nos negócios (seus ou desses
membros) com a entidade e incluem:
• Os pais e filhos da pessoa, cônjuge ou companheiro/a.
• Os filhos do cônjuge ou de seu companheiro/a.
• Os dependentes da pessoa, de seu cônjuge ou companheiro/a.
• Parentes até o 3º grau da pessoa.

d)

Pessoa Chave da Administração: São as pessoas que têm autoridade e responsabilidade
pelo planejamento, direção e controle das atividades da Companhia, direta ou
indiretamente, assim definidos os gestores, gerentes, conselheiros e diretores (executivos
ou não) da Companhia.

e)

Transação com Partes Relacionadas: Transferência de recursos, serviços ou obrigações
entre uma entidade e uma parte relacionada, independentemente de ser cobrado um preço
em contrapartida.
São exemplos de transações mais comuns com Partes Relacionadas:
• Compras ou vendas de produtos e serviços.
• Contratos de empréstimos ou adiantamentos (mútuos).
• Contratos de agenciamento ou licenciamento.
• Avais, fianças e quais outras formas de garantias.
• Transferências de pesquisa e tecnologia.
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•
•

Compartilhamento de infraestrutura ou estrutura.
Patrocínios e doações.

Em geral, a possibilidade de contratar em condições que não as de comutatividade e
independência, se dá entre entidades nas quais uma delas, ou seus acionistas
controladores, detém participação a lhes assegurar preponderância nas deliberações
sociais da outra.
O conceito de partes relacionadas deve estender-se, também, por exemplo, ao
relacionamento econômico:
• Entre entidades que, por via direta ou indireta, respondam ao mesmo controle
societário.
• Entre entidades com administradores comuns ou que possam influenciar e/ou se
beneficiarem de determinadas decisões nas referidas entidades, tomadas em
conjunto ou individualmente.
• De uma entidade com seus acionistas, cotistas e administradores (quaisquer que
sejam as denominações dos cargos), e com membros próximos da família, até o
terceiro grau, dos indivíduos antes relacionados.
• De uma entidade com suas controladas diretas ou indiretas e coligadas, ou com
acionistas, cotistas ou administradores de suas controladoras e coligadas e viceversa.
• De uma entidade com fornecedores, clientes ou financiadores com os quais
mantenham uma relação de dependência econômica e/ou financeira, ou de outra
natureza que permita essas transações.
As definições e a exemplificação antes mencionadas não esgotam, necessariamente, os
elementos a serem levados em conta para identificação das partes que devem ser
qualificadas como “relacionadas”, nem restringem as informações que devem ser
divulgadas.
f)

Influência Significativa: É o poder de participar nas decisões financeiras e operacionais de
uma entidade, mas que não necessariamente caracterize o controle sobre essas decisões.
Influência significativa pode ser obtida por meio de participação societária, disposições
estatuárias ou acordo de acionistas.

g)

Montante Relevante: Transações de valor igual ou superior a 0,1% (um décimo por cento)
do patrimônio líquido da entidade, no período de 01 (um) ano, oriundas de um único
contrato ou de contratos sucessivos com o mesmo fim.

h)

Condições de Mercado: Àquelas para as quais foram respeitados o tratamento equitativo,
a transparência, a boa fé e a ética dos participantes na transação, de forma a possibilitar
que estes possam apresentar suas propostas de negócio dentro das mesmas regras,
práticas de mercado, condições e premissas, com deveres e obrigações usualmente
acordados com os demais clientes, fornecedores e prestadores de serviços da entidade,
que não sejam Partes Relacionadas.

i)

Conflito de Interesse: Ocorre nas situações em que se verificam interesses secundários
de uma pessoa que esteja envolvida em uma decisão de interesse da entidade a qual ele
tem o dever de lealdade – seu interesse primário. Esses interesses podem estar
relacionados tanto a ganhos financeiros quanto à obtenção de vantagens de outras
naturezas, sejam elas em benefício próprio ou de pessoas de seu relacionamento.
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j)

Conflito de Interesse na Transação com Partes Relacionadas: O conflito de interesse na
negociação dessas transações ocorre quando o interesse da parte relacionada é distinto
do da empresa contratante, como por exemplo, uma delas quer receber o maior preço,
enquanto a outra deseja pagar o menor preço.
O potencial conflito de interesses surge quando uma pessoa se encontra envolvida num
processo decisório no qual a sua capacidade de julgamento isento possa estar
comprometida pelo fato de que, de um lado, essa pessoa tem o poder de influenciar o
resultado da decisão, e, ao mesmo tempo, possa existir um ganho para ela diretamente,
para algum membro próximo da família, ou ainda para terceiro com o qual a pessoa esteja
envolvida.
No caso de uma entidade, os potenciais conflitos de interesses são aqueles nos quais os
objetivos pessoais dos tomadores de decisão, por qualquer razão, possam não estar
alinhados aos objetivos e interesses da entidade em matérias específicas.

k)

Partes Não Relacionas: No contexto desta Política, não são Partes Relacionadas da
Companhia:
• Entidades que apenas tenham um administrador ou outro membro do pessoal chave
da administração em comum com a Companhia, ou porque um membro do pessoal
chave da administração da Companhia exerça influência significativa sobre a outra
entidade;
• Dois empreendedores em conjunto simplesmente por compartilharem o controle
conjunto sobre um empreendimento controlado em conjunto (joint venture);
• Entidades que proporcionam financiamentos;
• Sindicatos;
• Entidades prestadoras de serviços públicos;
• Departamentos e agências de Estado que não controlam, de modo pleno ou em
conjunto, ou exercem influência significativa sobre a entidade que reporta a
informação, simplesmente em virtude dos seus negócios normais com a entidade
(mesmo que possam afetar a liberdade de ação da entidade ou participar no seu
processo de tomada de decisões); e
• Cliente, fornecedor, franqueador, concessionário, distribuidor ou agente geral com
quem a entidade mantém volume significativo de negócios, meramente em razão da
resultante dependência econômica.

5. RESPONSABILIDADES
a) Assembleia Geral
• Certificar-se de que as operações entre a Companhia e suas partes relacionadas sejam
formalizadas por escrito e em condições estritamente comutativas ou com pagamento
compensatório adequado, compatível com as condições usuais de mercado.
• Promover ampla divulgação ao mercado dos contratos entre a Companhia e suas partes
relacionadas quando a contratação configurar ato ou fato relevante, além da divulgação nas
Demonstrações Financeiras.
• Preencher anualmente o Anexo 2 (Declaração Anual sobre Transações com Partes
Relacionada).
b) Conselho de Administração:
• Revisar e aprovar esta política, bem como apoiar a sua efetiva implementação.
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c) Diretoria Executiva
• Cumprir e executar os ritos desta Política, bem como os processos para monitoramento e
divulgação dessas operações. A Assembleia de Acionistas deve vedar quaisquer
empréstimos em favor de acionistas (exceto os previstos no Estatuto Social), ou em favor de
qualquer administrador (exceto em favor de controladas ou coligadas da Companhia, se for
o caso).
• Certificar-se de que as operações entre a Companhia e suas partes relacionadas sejam
formalizadas por escrito e em condições estritamente comutativas ou com pagamento
compensatório adequado, compatível com as condições usuais de mercado.
• Promover ampla divulgação ao mercado dos contratos entre a Companhia e suas partes
relacionadas quando a contratação configurar ato ou fato relevante, além da divulgação nas
Demonstrações Financeiras
d) Diretoria Financeira
• Estabelecer processo, com base na informação disponibilizada pela Diretoria de Gente e
Cultura para identificação de fornecedores que possuam, em seu quadro de administração,
pessoas com influência significativa na Companhia, ou respectivos membros próximos de
suas famílias, e por encaminhar a transação para ser aprovada pelo órgão responsável. Deve,
também, elaborar as notas explicativas em conformidade com os pronunciamentos
contábeis aplicáveis sobre as transações entre a Companhia e partes relacionadas para o
público externo.
e) Diretoria de Relações com Investidores
• Divulgar, quando aplicável e nos termos estabelecidos pela regulamentação em vigor, a
transação ou conjunto de Transações com Partes Relacionadas à Comissão de Valores
Mobiliários e ao mercado. As demais áreas gestoras devem assegurar que casos que estejam
sob o escopo de sua gestão e onde haja Transações com Partes Relacionadas ou com
potencial conflito de interesses, estejam sendo tratados dentro do âmbito dessa Política.
f)

Comitê de Auditoria e Riscos
• Avaliar e monitorar, juntamente com o Comitê de Ética e Compliance, a adequação das
Transações com Partes Relacionadas realizadas pela Companhia, bem como pela
evidenciação dessas transações.

g) Diretoria de Gente e Cultura:
• Manter atualizada e disponibilizar à administração da Companhia uma base de dados
contemplando as pessoas com influência significativa, e respectivos membros próximos da
família, garantindo que tais pessoas tenham ciência da necessidade de manter atualizada a
base de dados de suas informações junto à Gerência de Recursos Humanos, e de informar
espontaneamente qualquer alteração nos membros próximos de sua família ou empresas
nas quais possua participação.

6. DIRETRIZES
6.1.

PRINCÍPIOS

Os Princípios desta Política têm como alicerce os requisitos de competividade, conformidade,
transparência, equidade e comutatividade, com os quais essa Política deve estar em consonância:
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•

•

•

•
•

6.2.

Competitividade: Os preços e as condições dos serviços na contratação de partes
relacionadas devem ser compatíveis com aqueles praticados no mercado (taxas, prazos e
garantias).
Conformidade: os serviços prestados devem estar aderentes aos termos e responsabilidades
contratuais praticados pela Companhia.
Transparência: é imperativo que se dê a devida transparência aos contratos realizados pela
Companhia com partes relacionadas. As informações destas transações devem ser
disponibilizadas às partes interessadas e não devem se restringir àquelas impostas por leis e
regulamentos.
Equidade: contratos entre a Companhia e o controlador ou partes relacionadas devem estar
alinhados aos interesses de todos os acionistas e demais partes interessadas.
Comutatividade: as Transações com Partes Relacionadas consideradas válidas e legítimas
são aquelas que geram proveito a ambas as partes.
DEVERES DOS ADMINISTRADORES

Os administradores devem, efetivamente, negociar e deliberar a respeito de Transações com
Partes Relacionadas com a finalidade de otimizar os resultados sociais e priorizar o interesse da
Companhia, tratando todos os seus acionistas de maneira equitativa, e cumprindo com seus
deveres fiduciários.
Os administradores devem agir:
I.
II.
III.
IV.

6.3.

Em conformidade com o interesse da Companhia.
De modo independente à parte relacionada.
De forma refletida e fundamentada. e
Com transparência. O papel do conselheiro independente deve ser valorizado, prezando pela
autonomia perante a parte relacionada na negociação.
DEVER DE LEALDADE

Os administradores, e acionistas, devem observar as melhores práticas de Governança
Corporativa na contratação de Transações com Partes Relacionadas e, assim, zelar pelo interesse
da Companhia, preservada a equidade entre todos os acionistas.
O dever de lealdade impõe aos administradores, e aos acionistas, o compromisso de servir à
Companhia, priorizando o interesse da COMPANHIA. Tal dever não se resume ao mero
cumprimento de ritos ou procedimentos formais, trata-se de agir segundo o princípio norteador de
aderência ao interesse da Companhia.
O cumprimento do dever de lealdade possibilita a realização de Transações com Partes
Relacionadas benéficas a todas as partes envolvidas, por permitirem o aproveitamento de
sinergias com baixo custo de contratação.
Na análise e negociação de uma Transação com Partes Relacionadas, o acionista deve incentivar
os administradores a estabelecerem um ambiente negocial independente, com o envolvimento
dos órgãos sociais pertinentes, a fim de que o resultado alcançado seja comutativo, atenda ao
melhor interesse da COMPANHIA e trate todos os acionistas de forma equitativa e equilibrada.
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6.4.

DEVER DE DILIGÊNCIA

Os administradores devem empregar no cumprimento de suas funções o cuidado e diligência que
todo homem probo costuma aplicar na administração de seus próprios negócios.
O dever de diligência imputa, aos administradores, a obrigação de monitorar, investigar e examinar,
de maneira informada, refletida e desinteressada, a Transação com Partes Relacionadas proposta,
em relação às alternativas disponíveis no mercado, e optar por aquela que melhor atenda ao
interesse da Companhia.
Os administradores devem exercer, caso a caso, o controle preventivo de admissibilidade de
Transações com Partes Relacionadas, mediante a verificação inicial de sua razoabilidade e a
adequação do mecanismo decisório adotado. A motivação do ato é um dos fatores determinantes
para constatar sua plausibilidade.
6.5.

COMUTATIVIDADE

A análise de Transações com Partes Relacionadas compreende duas dimensões que devem ser
conjuntamente consideradas:
•
•

A primeira, diz respeito à negociação que precedeu a Transação com Partes Relacionadas.
A segunda, refere-se ao resultado obtido.

Na avaliação da negociação, deve ser levada em conta a forma como a Transação com Partes
Relacionadas foi proposta, estruturada, deliberada, aprovada e divulgada. Para serem válidas e
legítimas, elas devem ser comutativas, isto é, proveitosas às partes contratantes, observados
todos os fatores relevantes, tais como relação de troca, adequação da metodologia de avaliação
adotada aos ativos envolvidos, razoabilidade das projeções e verificação de alternativas
disponíveis no mercado. Quaisquer elementos que afetem o valor intrínseco do objeto da
transação devem ser considerados.
Os administradores devem avaliar e negociar Transações com Partes Relacionadas de maneira
efetiva e independente. Procedimentos negociais efetivos tendem a levar a um preço adequado e
a condições comutativas. Para tanto, administradores devem dispor de tempo de deliberação e
análise e buscar informações e assessoria técnica adequados à natureza e complexidade da
operação.
6.6.

GRUPO ECONÔMICO

É comum que empresas integrantes de um mesmo grupo econômico realizem Transações com
Partes Relacionadas para aproveitar sinergias, alcançar eficiência operacional e, assim, melhorar
seu resultado conjuntamente considerado.
Ainda assim, os administradores devem observar estritamente a individualidade de cada empresa
e tem, por obrigação, efetivamente, negociar, a fim de melhor atender ao interesse da Companhia,
em cumprimento dos seus deveres fiduciários.
Os contratos celebrados devem ser comutativos, mutuamente proveitosos e negociados em
condições de mercado.
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6.7.

ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES

Se um profissional ou acionista tiver interesse próprio ou conflitante com o da Companhia, em
uma Transação com Parte Relacionada, ele deve informar qual é esse interesse e abster-se de
participar dos processos negocial e decisório relativos à mesma. Isto aplica-se aos acionistas,
conselheiros, diretores e profissionais responsáveis pela estruturação da Transação com Parte
Relacionada e a qualquer parte relacionada a estas pessoas.
É dever dos Diretores, dos Comitês e da Mesa que conduz as assembleias, atuarem vigorosamente
no sentido de identificar as situações de conflito e impedir o voto da parte interessada ou
conflitada, inclusive com relação ao impedimento de voto do acionista em questão.
6.8.

IDENTIFICAÇÃO DE PARTES RELACIONADAS E CONFLITADAS:

No momento da posse ou celebração de vínculo empregatício de membro do pessoal chave da
administração, além de exigir a assinatura do Termo de Anuência (Anexo 1), a Secretaria de
Governança Corporativa ou a Diretoria de Gente e Cultura, conforme o caso, disponibilizará cópia
para preenchimento da Declaração Anual sobre Transações com Partes Relacionada (Anexo 2) e
coletará as respostas.
É responsabilidade do membro do pessoal chave da administração preencher completa e
corretamente o Questionário – Administração, bem como identificar com precisão os Membros
Próximos de sua Família e seus respectivos dados.
O membro do pessoal chave da administração deve se informar com os Membros Próximos de
sua Família para fins de identificação de quaisquer Transações entre eles e a Companhia. O
preenchimento do Questionário – Administração é condição suficiente para o reconhecimento, por
parte de Pessoa Chave da Administração, de que se informou com os Membros Próximos de sua
Família.
O membro do pessoal chave da administração deverá comunicar tempestivamente a Secretaria
de Governança Corporativa ou a Diretoria de Gente e Cultura, conforme o caso, sobre eventuais
atualizações ou alterações em seu respectivo Questionário - Administração.
O procedimento estabelecido nesta Política não afasta a obrigação de cada membro do pessoal
chave da administração de observar integralmente o disposto nesta Política a respeito das
situações envolvendo potencial conflito de interesses, ainda que decorrente de relações com
pessoas não informadas previamente por meio do Questionário – Administração ou de suas
atualizações.
Nos primeiros 60 dias seguintes ao término de cada exercício social, os Acionistas de Referência
da Companhia, os Membros dos Comitês de Assessoramento, do Conselho de Administração e
os Acionistas, devem informar à Companhia (Anexo 2 e 3), por meio da Secretaria de Governança
Corporativa, a lista de entidades e pessoas que configuram Partes Relacionadas nos termos dessa
Política (“Lista”), sem prejuízo da discricionariedade de que os Acionistas de Referência e/ou os
membros acima mencionados levem ao conhecimento do Comitê de Auditoria e Riscos
competente os casos em que considerem que há conflito de interesses.
As eventuais atualizações da Lista também devem ser informadas à Companhia no prazo de até
60 dias contados da data em que a Parte Relacionada tomar ciência da ocorrência.
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No mesmo prazo acima fixado, a Diretoria de Gente e Cultura deverá disponibilizar a relação de
entidades e pessoas que configuram Partes Relacionadas e Conflitadas dos membros da Diretoria
Executiva, de Diretores que se reportem diretamente ao Diretor-Presidente da Companhia, e dos
respectivos membros próximos de suas famílias, nos termos desta Política para consolidação da
Secretaria de Governança Corporativa.
Dentro dos primeiros 90 dias de cada exercício social, a Secretaria de Governança Corporativa
deverá consolidar os dados recebidos da Diretoria de Gente e Cultura na Lista, bem como atualizála com as informações recebidas dos Acionistas de Referência da Companhia e de membros do
Conselho de Administração e dos Comitês de Assessoramento, com o propósito de divulgá-la, por
meio do portal de governança, a estes últimos, além de enviá-la aos responsáveis pelas Gerência
Executiva Jurídico, Compliance e Governança Corporativa e Relações com Investidores da
Companhia.
A fim de validar ou complementar as informações recebidas por parte da Secretaria de Governança
Corporativa, a Gerência Executiva d realizará consultas relativas aos dados informados pelos
membros do pessoal chave da administração da Companhia, pelos Acionistas de Referência, bem
como das pessoas por eles identificadas respectivamente nos Questionários – Administração e
Acionistas de Referência (Anexos 2 e 3) e suas eventuais atualizações.
6.9.

ANÁLISE DA TRANSAÇÃO COM PARTE RELACIONADA

Na avaliação da negociação deve ser considerada a forma como a Transação com Partes
Relacionadas foi proposta, estruturada, deliberada, aprovada e divulgada.
Todos os fatores relevantes devem ser avaliados, como por exemplo, riscos reputacionais, a
relação de troca, adequação da metodologia de avaliação dos ativos envolvidos, razoabilidade das
projeções e verificação das alternativas disponíveis.
Os administradores devem avaliar e negociar Transação com Partes Relacionadas de maneira
efetiva e independente. Análises técnicas adequadas e tempestivas devem ser disponibilizadas
aos responsáveis pela avaliação. Contratos entre a Companhia e partes relacionadas devem ser
formalizados por escrito, com detalhes das suas principais características, tais como direitos,
responsabilidades, qualidade, preços, encargos, prazos, indicativos de comutatividade e outras
necessárias. Esses contratos devem estar alinhados aos interesses dos acionistas e não poderão,
sob nenhuma hipótese, ser baseados em faturamento/receita.
É fundamental que os administradores e membros de comitês, quando envolvidos em Transações
com Partes Relacionadas, empreguem seus melhores esforços na análise e negociação dessas
transações, com o objetivo de criar valor para a organização como um todo.
A transparência das condições de contratação das Transações com Partes Relacionadas é
essencial, pois, permite seu monitoramento.
É dever dos administradores exercer o controle preventivo de admissibilidade de Transações com
Partes Relacionadas, mediante a verificação inicial de sua razoabilidade e da adequação do
mecanismo decisório adotado.
O dever de diligência dos administradores lhes atribui a responsabilidade de monitorar, investigar
e examinar de maneira informada, refletida e desinteressada a Transação com Partes
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Relacionadas proposta em relação às alternativas disponíveis no mercado e optar por aquela que
melhor atenda ao interesse da Companhia.
6.10.

PROCESSO DECISÓRIO

Transações com Partes Relacionadas de menor relevância, rotineiras, entendidas como aquelas
realizadas no curso normal de negócios, serão analisadas pela Diretoria Executiva e decididas pelo
Conselho de Administração, na forma do Estatuto Social da Companhia.
Transações com Partes Relacionadas mais sensíveis, de montante relevante ou envolvendo
materiais serão analisadas pela Diretoria Executiva e decididas pela Assembleia de Acionistas.
A qualquer tempo, a Diretoria Executiva ou um acionista, ao analisar a transação e se sentir
impedido de decidir, deve submeter a transação à Assembleia de Acionista.
Toda transação entre partes relacionadas deverá ser formalizada contratualmente observando os
seguintes critérios:
a) As transações devem estar em Condições de Mercado;
b) O contrato deve conter a descrição dos termos da transação;
c) O contrato deve conter a descrição de eventuais impactos para a Companhia e para a parte
relacionada, entre outros assuntos relevantes; e
d) Deve estar totalmente aderente à Política de Compras da Companhia.
Na análise para aprovação de uma Transação com Parte Relacionada, a Diretoria Executiva e/ou
a Assembleia de Acionistas deverão considerar os seguintes fatores, entre outros que julgue
relevantes para a apreciação da transação específica:
•
•

•
•

•
•

A existência de motivos claramente demonstráveis, do ponto de vista dos negócios da
Companhia, para que seja realizada a Transação com a Parte Relacionada.
Se a transação é realizada em Condições de Mercado e de acordo com o estabelecido nesta
Política e, ainda, em consonância com as demais práticas utilizadas pela Administração da
Companhia, tais como as diretrizes dispostas no Código de Ética e Conduta da Companhia.
Se foi realizado ou não um processo competitivo para a referida contratação e o seu resultado.
Possíveis disposições ou limitações impostas à Companhia e/ou a suas controladas
resultantes da celebração da transação ou se a transação incluir qualquer risco em potencial
à Companhia e/ou suas controladas (incluindo risco reputacional).
A metodologia de precificação utilizada e outras possíveis formas alternativas de precificação
da transação.
A extensão do interesse da Parte Relacionada na transação, considerando o montante da
transação, a situação financeira da Parte Relacionada, a natureza direta ou indireta do
interesse da Parte Relacionada na transação e a natureza contínua ou não da transação, além
de outros aspectos que considere relevantes.

A Diretoria Executiva, a Assembleia de Acionista, ou o Departamento Jurídico da Companhia, a seu
critério, poderão estabelecer como condição para a aprovação de uma Transação com Partes
Relacionadas qualquer modificação que considere necessária para que a transação seja concluída
em bases equitativas e no interesse da Companhia e/ou de suas controladas.
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A aprovação pela Conselho de Administração e/ou pela Assembleia de Acionistas deverá ocorrer
por meio de voto favorável da maioria absoluta de seus membros, excluídas as eventuais partes
relacionadas envolvidas.
6.11.

DIVULGAÇÃO DAS TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

As Transações com Partes Relacionadas devem ser divulgadas nas demonstrações financeiras
da Companhia, com detalhes suficientes para a identificação das Partes Relacionadas, das
condições essenciais ou não estritamente comutativas dessas transações, além de seus reflexos
nas demonstrações financeiras, de forma a permitir ao acionista o exercício da faculdade de
exercer seu direito de fiscalização e acompanhamento dos atos de gestão da Companhia, sem
prejuízo do dever de promover sua ampla divulgação ao mercado, quando uma contratação
configurar ato ou fato relevante.
O relatório da administração, os formulários de divulgação de informações periódicas e eventuais
e as notas explicativas das demonstrações financeiras deverão conter informações claras,
corretas, completas e concisas sobre as Transações com Partes Relacionadas, em linguagem
direta e objetiva, evidenciando todos os elementos das Transações, em especial a data, descrição
detalhada, motivação, partes contratantes, relação entre as partes contratantes, cronologia da
negociação e decisão, preço, termos e condições, incluindo quaisquer contrapartidas, metodologia
de avaliação, benefícios obtidos ou esperados pela Companhia e benefícios obtidos ou esperados
pela parte relacionada, inclusive subsidiárias e familiares.
A Companhia também divulgará as Transações com Partes Relacionadas (anexo 4) de acordo
com os regulamentos aplicáveis da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e com a sua Política
de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia.
6.12.

PRÁTICAS VEDADAS

São vedadas Transações com Partes Relacionadas ou com potencial conflito de interesses nas
seguintes hipóteses, exceto em caso de deliberação em contrário dos órgãos competentes:
a) Celebração de contratos gratuitos, ou seja, sem contrapartida para a Companhia;
b) Transações que não compreendam atividades regulares e comumente exercidas por Partes
Relacionadas e Membros Próximos de sua Família no curso normal dos seus negócios;
c) Transações que contenham formas de remuneração de assessores, consultores ou
intermediários que gerem Conflito de Interesses Individuais dessas pessoas com a
Companhia;
d) Celebração de contratos com Partes Relacionadas que envolvam remuneração por cobrança
de taxa de gestão ou que contenham cláusula de remuneração baseada em medida de
desempenho econômico operacional, tais como faturamento, receita, geração operacional de
caixa, lucro líquido ou valor de mercado, a fim de se evitar a transferência indevida de
resultados da Companhia;
e) Concessão de empréstimos em favor de Acionistas Relevantes ou de seu pessoal chave da
administração ou de suas respectivas Partes Relacionadas, exceto em favor de controladas
ou coligadas da Companhia;
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f) Transações com Partes Relacionadas realizadas em condições que não sejam as condições
de Mercado;
g) Transações entre pessoas jurídicas que sejam Partes Relacionadas ou com potencial conflito
de interesses que não compreendam atividades regulares e comumente exercidas por tais
pessoas jurídicas no curso normal dos seus negócios (tais como compras e vendas de
produtos e serviços, transferências de pesquisa e tecnologia, compartilhamento de
infraestrutura ou estrutura, atividades e serviços de apoio administrativo ou operacional).
6.13.

EXCEÇÕES

Para fins desta Política não são consideradas Transações com Partes Relacionadas:
a)

As transações para a fixação da remuneração fixa, variável, baseada em ações e outros
benefícios fornecidos aos membros do Conselho de Administração e aos Diretores
Estatutários da Companhia, conforme o caso, observada a vedação de concessão de
empréstimo prevista nesta Política;

b)

As transações entre a Companhia e suas controladas, salvo nos casos em que haja
participação no capital social da controlada por parte dos Acionistas de Referência, de seu
pessoal chave da administração ou de suas respectivas Partes Relacionadas;

c)

As transações entre controladas, diretas e indiretas, salvo nos casos em que haja participação
no capital social da Controlada por parte dos Acionistas de Referência, de seu pessoal chave
da administração ou de suas respectivas Partes Relacionadas;

d)

Operações ordinárias e recorrentes de gestão de caixa e tesouraria, realizadas dentro do
intervalo das tabelas tarifárias divulgadas pelas instituições financeiras contratadas e/ou
realizadas através de processo competitivo, que possa ser evidenciado;

e)

Transações entre a Companhia e suas não controladas, desde que esta entidade não tenha
um Acionista de Referência tu de suas respectivas Partes Relacionadas em sua composição
acionária;

f)

Transações entre Partes Relacionadas que tenham sido delegadas pela Diretoria Executiva ao
longo da linha hierárquica; e

g)

Acordos de confidencialidade em processos que participem pelo menos 3 concorrentes.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. Dúvidas e esclarecimentos quanto à interpretação ou aplicação desta Política deverão ser
levados ao conhecimento da Secretaria de Governança, que deverá respondê-los no prazo de
15 (quinze) dias contados de seu recebimento.
7.2. Quaisquer violações desta Política deverão ser comunicadas imediatamente à Companhia,
na pessoa do Diretor Financeiro.
7.3. Os casos omissos, exceções, bem como os ajustes na presente Política devem ser
submetidos à aprovação do Conselho de Administração.
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8. REVISÃO E APROVAÇÃO
8.1.

A Companhia se reserva o direito, a qualquer momento, de revisar, modificar, alterar ou
revogar esta Política, especialmente no caso de qualquer alteração essencial ou relevante
às leis ou aos regulamentos aplicáveis à Companhia.

8.2.

Qualquer alteração ou revisão desta Política deverá ser submetida ao Conselho de
Administração da Companhia.

8.3.

Esta Política poderá ser alterada de acordo com a deliberação do Conselho de
Administração nas seguintes situações:
a)

quando expressamente determinado nesse sentido pela CVM;

b)

em vista da modificação de normas legais e regulamentares aplicáveis, a fim de
implementar os ajustes necessários; e

c)

quando o Conselho de Administração, no processo de avaliação da eficácia dos
procedimentos adotados, identificar a necessidade de alterações.

8.4.

A alteração à Política de Negociação da Companhia deverá ser notificada à CVM e às
Entidades do Mercado pelo Diretor de Relações com Investidores, conforme exigido por
normas legais e regulamentares aplicáveis, bem como às pessoas mencionadas na lista
que consta no item 2.1 desta Política.

8.5.

Esta Política não pode ser alterada na pendência de Fato Relevante ainda não divulgado.

Esta Política foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 14 de junho de 2022,
nos termos da legislação e regulamentação vigentes, permanecendo em vigor por prazo
indeterminado, até que haja deliberação em sentido contrário.

9. ANEXOS

•
•
•
•

ANEXO 1 – Termo de Anuência
ANEXO 2 – Declaração Anual sobre Transações com Partes Relacionada
ANEXO 3 – Declaração Anual sobre Transações com Partes Relacionada
ANEXO 4 – Comunicação sobre Transação com Partes Relacionadas

10. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES
Data: 09/06/2022
Revisão: 00
Motivo da Revisão: Criação do Documento

Páginas: 15

11. ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO
Elaborador
Aprovação

Gerente Executiva Jurídico, Compliance e Governança
Conselho de Administração
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ANEXO 1
TERMO DE ANUÊNCIA

Eu, [nome completo], CPF [número], na qualidade de [-], declaro para os devidos fins:
•

Recebi uma cópia da referida Política;

•

Fui devidamente treinado sobre o conteúdo desta Política; e

•

É de minha responsabilidade pessoal por conhecer, entender e seguir os padrões
de condutas indicados nesta Política.
[local e data de assinatura]

_____________________________________________
[NOME]
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ANEXO 2
DECLARAÇÃO ANUAL SOBRE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADA
Pelo presente instrumento, o(a) Sr(a). [NOME], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL],
[PROFISSÃO], portador(a) da carteira de identidade nº [NÚMERO] expedida por [ÓRGÃO
EXPEDIDOR], inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF)
sob o nº [NÚMERO], com endereço comercial na [ENDEREÇO COMPLETO], doravante
denominado(a) simplesmente “Declarante”, vem, por meio deste documento, declarar
que:
a) está ciente de que, nos termos do art. 14, inciso XXX, do Estatuto Social da
Companhia, compete ao Conselho de Administração autorizar a negociação,
celebração ou alteração de contrato de qualquer espécie ou valor entre a sociedade e
(i) seus acionistas, diretamente ou através de sociedades interpostas, (ii) sociedades
que participem, direta, ou indiretamente, do capital do acionista controlador ou sejam
controladas, ou estejam sob controle comum, por entidades que participem do capital
do acionista controlador, e/ou (iii) sociedades nas quais o acionista controlador da
sociedade participe, podendo o Conselho de Administração estabelecer delegações,
com alçadas e procedimentos, que atendam as peculiaridades e a natureza das
operações, sem prejuízo de manter-se o referido colegiado devidamente informados
sobre todas as transações da sociedade com partes relacionadas;
b) está ciente de que, nos termos do art. 14, §3º, do Estatuto Social da Companhia, as
transações com partes relacionadas devem ser realizadas em condições
comutativas, observando-se as condições de mercado, sendo certo que devem ser
excluídos de participar do processo decisório os membros com interesses
potencialmente conflitantes;
c) está ciente de que, em observância ao Estatuto Social e em conformidade com as
normas legais e regulamentares vigentes no Brasil, a Companhia adota uma Política
de Transações com Partes (“Política”), cujos termos e definições se aplicam a este
Questionário;
d) compreende que, de acordo com o disposto na Política, deve anualmente informar à
Companhia as informações requisitadas neste Questionário, sendo sua
responsabilidade preenchê-lo completa e corretamente, bem como identificar com
precisão suas Partes Relacionadas e seus respectivos dados;
e) compreende que, conforme estabelecido na Política, deverá comunicar a Secretaria
de Governança Corporativa sobre eventuais atualizações das informações contidas
neste Questionário, no prazo de até 15 dias corridos contados da data da ocorrência
do evento que enseja a atualização ou da ciência de sua ocorrência, dos dois, o menor;
f)

compreende que, nos termos da Política, deve informar à Companhia suas Partes
Relacionadas para fins de identificação de quaisquer Transações entre eles e a
Companhia ou suas Controladas, sendo o preenchimento deste Questionário
condição suficiente para o reconhecimento de que suas Partes Relacionadas foram
informadas sobre o preenchimento deste Questionário;
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g) compreende que, ao considerar cada um dos possíveis relacionamentos
mencionados neste Questionário, a atenção deve ser direcionada para a essência do
relacionamento e não meramente para sua forma legal;
h) está ciente e concorda que a Companhia realizará consultas e pesquisas em fontes
públicas de mídias e relacionamentos declarados sobre ele(a) e aos Membros
Próximos de sua Família, incluindo, mas não se limitando, à(s) sociedade(s) na(s)
qual(is) ele(a) ou os Membros Próximos de sua Família detenha(m) participação, a
fim de validar ou complementar informações necessárias ao pleno cumprimento das
diretrizes e procedimentos estabelecidos na Política; e
i)

reconhece que o preenchimento deste Questionário não afasta sua obrigação de
observar integralmente o disposto na Política a respeito das situações envolvendo
potencial conflito de interesses, ainda que decorrente de relações com pessoas não
informadas previamente por meio deste Questionário ou de suas atualizações.

1. PESSOA(S) VINCULADA(S)
São aqueles membros da família que se espera que influenciem ou sejam influenciadas
por uma pessoa. Para fins desta Política são considerados os parentes: cônjuge,
companheiro(a), filho(a), enteado(a) e dependentes da pessoa, de seu cônjuge ou
companheiro(a).
Favor listar na tabela a seguir todos os Membros Próximos da sua Família, conforme
abaixo, independentemente se possuem negócios com a Companhia ou em qualquer
uma de suas controladas:
NOME DA PESSOA
VINCULADA

GRAU DE PARENTESCO

CPF

Favor listar na tabela a seguir, em relação às pessoas mencionadas na acima aquelas
pessoas que possuem vínculo profissional com a Companhia ou em qualquer uma de
suas controladas.
NOME DA PESSOA
VINCULADA

EMPRESA QUE TRABALHA
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Caso nenhum Membro Próximo da sua Família possua vínculo profissional com a
Companhia ou em qualquer uma de suas controladas., favor confirmar abaixo:
( ) Atesto que nenhum Membro Próximo de minha Família possui vínculo profissional
com a Companhia ou em qualquer uma de suas controladas.
2. SOCIEDADE(S)
OU
ENTIDADE(S)
VINCULADA(S)
/CONTROLADOR OU À(S) PESSOA(S) VINCULADA(S)
NOME DA PESSOA
VINCULADA

RAZÃO SOCIAL DA
SOCIEDADE OU
ENTIDADE

CNPJ

AO

ADMINISTRADOR

VÍNCULO COM A(S)
SOCIEDADE(S) OU
ENTIDADE(S)

Caso alguma das pessoas jurídicas listadas na acima, controle outra pessoa jurídica,
favor listar abaixo:
RAZÃO SOCIAL DA SOCIEDADE
OU
ENTIDADE CONTROLADA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DA SOCIEDADE OU
ENTIDADE CONTROLADORA

Caso você e os Membros Próximos da sua Família não controlem qualquer pessoa
jurídica, favor confirmar abaixo
( ) Atesto que eu e Membros Próximos de minha Família não controlamos pessoas
jurídicas.
Sob pena de configuração de violação aos termos da Política, o(a) Declarante declara que
as informações por ele(a) apresentadas neste Questionário representam completa e
corretamente todos os dados que são de seu conhecimento, até o momento e que
não existe nenhuma outra informação relevante a ser comunicada à Companhia em
relação aos assuntos tratados nesta Política.

[local e data de assinatura]
_____________________________________________[
[NOME]
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ANEXO 3
DECLARAÇÃO ANUAL SOBRE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADA
Pelo presente instrumento, o(a) Sr(a). [NOME], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL],
[PROFISSÃO], portador(a) da carteira de identidade nº [NÚMERO] expedida por [ÓRGÃO
EXPEDIDOR], inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF)
sob o nº [NÚMERO], com endereço comercial na [ENDEREÇO COMPLETO], doravante
denominado(a) simplesmente “Declarante”, vem, por meio deste documento, declarar
que:
a) exerce o cargo de [CARGO]: (a) na Companhia, sociedade por ações de capital aberto,
com sede na Cidade de Nova Olímpia – MT, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica do Ministério da Economia (CNPJ) sob nº 15.009.178//0001-70, doravante
denominada simplesmente “Companhia”; ou (b) na [DENOMINAÇÃO], no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (CNPJ) sob nº [NÚMERO],
[TIPO SOCIETÁRIO], com sede na [LOCAL DA SEDE], sociedade controlada pela
Companhia;
b) está ciente de que, nos termos do art. 14, §3º, do Estatuto Social da Companhia, as
transações com partes relacionadas devem ser realizadas em condições
comutativas, observando-se as condições de mercado, sendo certo que devem ser
excluídos de participar do processo decisório os membros com interesses
potencialmente conflitantes;
c) está ciente de que, em observância ao Estatuto Social e em conformidade com as
normas legais e regulamentares vigentes no Brasil, a Companhia adota uma Política
de Transações com Partes Relacionadas (“Política”), cujos termos e definições se
aplicam a este Questionário;
d) compreende que, de acordo com o disposto na Política, deve anualmente informar à
Companhia as informações requisitadas neste Questionário, sendo sua
responsabilidade preenchê-lo completa e corretamente, bem como identificar com
precisão os Membros Próximos de sua Família e seus respectivos dados;
e) compreende que, nos termos da Política, deve informar à Companhia os Membros
Próximos de sua Família para fins de identificação de quaisquer Transações entre
eles e a Companhia ou suas Controladas, sendo o preenchimento deste Questionário
condição suficiente para o reconhecimento de que os Membros Próximos de sua
Família foram informados sobre o preenchimento deste Questionário;
f) compreende que, conforme estabelecido na Política, deverá comunicar a Secretaria
de Governança Corporativa sobre eventuais atualizações das informações contidas
neste Questionário, no prazo de até 15 dias corridos contados da data da ocorrência
do evento que enseja a atualização ou da ciência de sua ocorrência, dos dois, o menor;
g) compreende que, ao considerar cada um dos possíveis relacionamentos
mencionados neste Questionário, a atenção deve ser direcionada para a essência do
relacionamento e não meramente para sua forma legal;
h) está ciente e concorda que a Companhia realizará consultas e pesquisas em fontes
públicas de mídias e relacionamentos declarados sobre ele(a) e aos Membros
Próximos de sua Família, incluindo, mas não se limitando, à(s) sociedade(s) na(s)
qual(is) ele(a) ou os Membros Próximos de sua Família detenha(m) participação, a
fim de validar ou complementar informações necessárias ao pleno cumprimento das
diretrizes e procedimentos estabelecidos na Política; e
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i)

reconhece que o preenchimento deste Questionário não afasta sua obrigação de
observar integralmente o disposto na Política a respeito das situações envolvendo
potencial conflito de interesses, ainda que decorrente de relações com pessoas não
informadas previamente por meio deste Questionário ou de suas atualizações.

1. PESSOA(S) VINCULADA(S)
São aqueles membros da família que se espera que influenciem ou sejam influenciadas
por uma pessoa. Para fins desta Política são considerados os parentes: cônjuge,
companheiro(a), filho(a), enteado(a) e dependentes da pessoa, de seu cônjuge ou
companheiro(a).
Favor listar na tabela a seguir todos os Membros Próximos da sua Família, conforme
abaixo, independentemente se possuem negócios com a Companhia ou em qualquer
uma de suas controladas:
NOME DA PESSOA
VINCULADA

GRAU DE PARENTESCO

CPF

Favor listar na tabela a seguir, em relação às pessoas mencionadas na Tabela 1, aquelas
pessoas que possuem vínculo profissional com a Companhia ou em qualquer uma de
suas controladas.
NOME DA PESSOA
VINCULADA

EMPRESA QUE TRABALHA

CARGO QUE ATUA

Caso nenhum Membro Próximo da sua Família possua vínculo profissional com a
Companhia ou em qualquer uma de suas controladas., favor confirmar abaixo:
( ) Atesto que nenhum Membro Próximo de minha Família possui vínculo profissional
com a Companhia ou em qualquer uma de suas controladas.
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2. SOCIEDADE(S)
OU
ENTIDADE(S)
VINCULADA(S)
/CONTROLADOR OU À(S) PESSOA(S) VINCULADA(S)
NOME DA PESSOA
VINCULADA

RAZÃO SOCIAL DA
SOCIEDADE OU
ENTIDADE

AO

CNPJ

ADMINISTRADOR

VÍNCULO COM A(S)
SOCIEDADE(S) OU
ENTIDADE(S)

Caso alguma das pessoas jurídicas listadas na Tabela 3 controle outra pessoa jurídica,
favor listar abaixo:
RAZÃO SOCIAL DA SOCIEDADE
OU
ENTIDADE CONTROLADA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DA SOCIEDADE OU
ENTIDADE CONTROLADORA

Caso você e os Membros Próximos da sua Família não controlem qualquer pessoa
jurídica, favor confirmar abaixo
( ) Atesto que eu e Membros Próximos de minha Família não controlamos pessoas
jurídicas.
Sob pena de configuração de violação aos termos da Política, o(a) Declarante declara que
as informações por ele(a) apresentadas neste Questionário representam completa e
corretamente todos os dados que são de seu conhecimento, até o momento e que não
existe nenhuma outra informação relevante a ser comunicada à Companhia em relação
aos assuntos tratados nesta Política.
[local e data de assinatura]

_____________________________________________
[NOME]
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ANEXO 4
COMUNICAÇÃO SOBRE TRANSAÇÃO COM PARTE RELACIONADA
Descrever as regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de transações
com partes relacionadas, conforme definidas pelas regras contábeis que tratam desse
assunto, indicando, quando houver uma política formal adotada pelo emissor, os locais
em que ela pode ser consultada.
Com exceção das operações realizadas entre emissor e sociedades em que este detenha,
direta ou indiretamente, a totalidade do capital social, informar, em relação às transações
com partes relacionadas que, segundo as normas contábeis, devam ser divulgadas nas
demonstrações financeiras individuais ou consolidadas do emissor e que tenham sido
celebradas no último exercício social ou estejam em vigor no exercício social corrente
a) Nome
das
Partes
Relacionadas
b) Relação das Partes com
o Emissor
c) Data da Transação
d) Objeto do Contrato
e) Se o Emissor é Credor
ou Devedor
f) Montante Envolvido no
Negócio

Informar
se
é
Credor/Contratada
Devedor/Contratante na operação

ou

g) Saldo Existente
h) Montante
Correspondente
ao
Interesse de tal Parte
Relacionada no Negócio,
se for Possível Aferir
i) Garantias e Seguros
Relacionados
j)

Duração

k) Condições de Rescisão
ou Extinção
l) Quando tal Relação for
um
Empréstimo
ou
Outro Tipo de Dívida,
Informar Ainda:
i. Natureza e Razões
para a Operação
ii. Taxa
de
Juros
Cobrada
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Em relação a cada uma das transações ou conjunto de transações mencionados no
item 16.2 acima ocorridas no último exercício social: (a) identificar as medidas
tomadas para tratar de conflitos de interesses; e (b) demonstrar o caráter
estritamente comutativo das condições pactuadas ou o pagamento compensatório
adequado.

Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Registro Digital

Anexo
Identificação do Processo
Número do Protocolo

Número do Processo Módulo Integrador

Data

22/084.510-7

MTN2269683668

21/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF

Nome

Data Assinatura

047.874.697-03

ALINE MELLO BRANDÃO FELTRIN

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial
036.264.808-52

José Arimatéa de Angelo Calsaverini

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital
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Anexo XVI
à Ata da Reunião do Conselho de Administração da Usinas Itamarati S.A. realizada
em 14 de junho de 2022.

POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
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POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL
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1. OBJETIVO
1.1. A presente Política tem por objetivo estabelecer os princípios, diretrizes e procedimentos para
as práticas socioambientais nos negócios e na relação com as partes interessadas, incluindo
diretrizes para prevenir e gerenciar riscos, impactos e oportunidades socioambientais na
esfera de influência da organização, contribuindo para ratificar o seu compromisso com o
desenvolvimento sustentável.
1.2. A Companhia tem como objetivo colaborar para um crescimento sustentável, pautado pela
responsabilidade socioambiental, visando à preservação do meio ambiente, o respeito aos
direitos humanos, o bem-estar de seus colaboradores e da comunidade onde atua. Tornandose assim, uma referência no em ações socioambientais e no desenvolvimento sustentável de
suas atividades.

2. APLICAÇÃO
2.1. Aplica-se a Companhia e suas Sociedades Controladas e Coligadas, diretas ou indiretas e a
todos os administradores e funcionários., conforme definição nesta Política.

3. REFERÊNCIA
3.1. Deverão ser observadas as legislações em vigor, e nas normas listadas a seguir, sem prejuízo
das demais disposições apresentadas nesta Política:
•
•
•

Padrão Bonsucro;
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU;
Política Nacional de Resíduo Sólido.

4. DEFINIÇÕES:
4.1.

Os termos e expressões iniciados em letra maiúscula listados a seguir, quando utilizados
nesta Política, terão o seguinte significado:

a)

Câmeras Trap: câmera remotamente ativada e equipada por um sensor de movimento ou
sensor infravermelho.

b)

ESG: sigla em inglês para “environmental, social and governance” (ambiental, social e
governança, em português), geralmente usada para medir as práticas ambientais, sociais e de
governança de uma empresa.

c)

ONU : Organização das Nações Unidas.

d)

Bonsucro: um grupo internacional de governança multissetorial, sem fins lucrativos, criado em
2008 para promover a cana-de-açúcar sustentável.

e)

GEE: gases de efeito estufa.

f)

Ghg protocol: e desenvolvimento de ferramentas de cálculo para estimativas de emissões de
gases do efeito estufa (GEE).
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5. RESPONSABILIDADES
a) Conselho de Administração:
•

Revisar e aprovar esta Política, bem como apoiar a sua efetiva implementação.

b) Diretoria Executiva
•
•
•

Preservar e promover as diretrizes e princípios desta política, aplicáveis no desenvolvimento
de suas atividades e processos;
Avaliar e aprovar esta Política, inclusive atualizações; e
Manter estrutura de governança, provendo condições para o exercício das atividades
decorrentes desta Política.

c) Comitê de Sustentabilidade
•
•
•
•
•
•

Propor atualizações desta Política;
Aplicar treinamento aos colaboradores da Companhia sobre as diretrizes desta Política;
Realizar periodicamente testes de aderência desta Política;
Elaborar planos de ação para mitigar riscos decorrentes da não aderência a esta Política, bem
como monitorar a evolução dos referidos planos;
Gerir os registros das perdas efetivas que decorram de processos judiciais ou administrativos,
em função de questões socioambientais; e
Auxiliar os departamentos envolvidos na implementação desta Política.

d) Funcionários
•
•
•

Conhecer esta Política e procurar inserir as diretrizes em suas rotinas, quando cabível;
Colaborar na divulgação desta Política a seus públicos de relacionamento, conforme
adequado, dado que ela também se direciona a diversos stakeholders; e
Contatar o Comitê em caso de dúvidas e orientações.

6. DIRETRIZES
A Companhia, é uma das maiores biorrefinarias do país, produtora de bioprodutos e bioenergia e
entende que a qualidade de seus produtos e serviços, a segurança de alimentos, o respeito ao
meio ambiente, a segurança e saúde ocupacional são fatores fundamentais para garantir um
retorno adequado aos acionistas, manter a competitividade dos negócios e atender as
expectativas das partes interessadas. Sendo assim, os princípios socioambientais aplicáveis à
Companhia objetivam orientar suas ações de forma a colaborar com a preservação do meio
ambiente, o estabelecimento de um ambiente de trabalho saudável e o bem-estar das
comunidades com as quais interage.
Atuar com responsabilidade socioambiental é agir com ética e transparência, contribuindo com o
desenvolvimento da sociedade e zelando para que os recursos sejam utilizados de maneira
consciente e sustentável.
A abordagem de gestão da Companhia é focada na eficiência operacional, inovação e
conformidade com leis e regulamentos ambientais aplicáveis, promovendo um modelo de
melhoria contínua e reconhecimento de que a proteção ambiental e a conservação de recursos
fornecem valor e segurança às gerações atuais e futuras.
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A Companhia possui um sistema de gestão relacionado a um Plano de Gerenciamento de
Sustentabilidade (“PGS”) para identificar os aspectos e impactos socioambientais da Companhia,
aplicáveis às atividades, produtos e serviços que possam ser controlados ou influenciados
respeitando os direitos dos trabalhadores, dos povos indígenas e da comunidade com objetivo de
promover um ambiente participativo com diversidade, segurança e engajamento das partes
interessadas, em observância às diretrizes de ESG, objetivos de desenvolvimento sustentável da
ONU e no padrão Bonsucro.
6.1. PRINCÍPIOS
A uisa, produtora de bioprodutos e bioenergia, entende que sua governança corporativa seja
transparente e assegure o respeito e compromisso com todo seu público de relacionamento,
contribuindo para a sustentabilidade do negócio. Sendo assim, conduz suas ações gerando
impactos positivos em toda sua cadeia de valor, através dos seguintes princípios:
•

•

•
•
•

•

•

•
•

Ética, transparência, integridade e responsabilidade quanto ao atendimento das legislações,
regulamentações, requisitos estatutários e das partes interessadas aplicáveis ao escopo de
atuação;
Valorização da pluralidade em toda atmosfera de atuação promovendo um ambiente
harmônico, diverso e inclusivo ausente de qualquer tipo assédio, preconceito, discriminação
e violência;
Respeito e preservação dos direitos dos povos indígenas, comunidades tradicionais e todo
nosso público de relacionamento garantindo a cultura, ciência, parceria e os saberes da vida.
Desenvolvimento e monitoramento de processos, produtos e serviços visando a melhoria
contínua em toda sua cadeia produtiva;
Proteção do meio ambiente, através da conservação da biodiversidade, prevenção da
poluição, minimização do consumo de recursos naturais, otimização de tratamento de
efluentes e o gerenciamento eficaz de resíduos considerando a economia circular;
Preservação da saúde, integridade física e bem-estar dos trabalhadores, eliminando perigos,
reduzindo riscos e melhorando o ambiente de trabalho, bem como a segurança dos
processos;
Garantia da qualidade nos processos, promovendo eficiência operacional, comunicação
eficaz na cadeia produtiva, produção de alimentos seguros e melhoria na satisfação dos
clientes;
Participação de nossa gente em eventos de conscientização, treinamento e engajamento em
ações relacionadas a sustentabilidade;
Provimento de diálogo e escuta com seu público de interesse assegurando os direitos
humanos de modo a garantir condições de trabalho decentes, liberdade de associação dos
trabalhadores e tolerância zero para o trabalho escravo e infantil.

6.2. PILARES AMBIENTAIS
A Companhia trabalha para gerar impactos ambientais positivos. Nesse sentido, possui os
seguintes pilares:
Mudança Climática:
A Companhia possui um programa interno de autofiscalização e monitoramento da emissão de
fumaça preta de toda frota movida à diesel. Além disso, a Companhia conta com equipamentos
de controle de poluição atmosférica em toda sua operação. Todas as caldeiras são equipadas com
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lavadores de gases e, periodicamente, tem suas emissões analisadas considerando a legislação
ambiental vigente.
Em atendimento a política de baixo carbono, a Companhia elabora o inventário de emissões de
GEE, conforme diretrizes do Programa Brasileiro GHG Protocol, para quantificar e acompanhar
suas emissões, e realizar medidas de neutralização e sequestro de gases de efeito estufa.

I.

Capital Natural:

a) Biodiversidade:
A Companhia possui um programa de ação para a biodiversidade, que tem como finalidade
preservar a fauna, minimizar a influência em habitats e impedir o desmatamento.
No contexto da flora, a companhia mantém um viveiro florestal com capacidade de 200 mil
mudas/ano, onde são produzidas espécies nativas dedicadas a recuperação de áreas dos biomas
Cerrado e Amazônico. Além disso, as essências nativas são doadas para a comunidade com o
intuito de recuperação de áreas degradadas e projetos de educação ambiental.
Considerando o aspecto de proteção da fauna, a Companhia realiza o monitoramento das
espécies em suas áreas de influência. Isso inclui a utilização de câmeras trap para monitorar os
nichos ecológicos. Além disso, a Companhia possui o Programa de Avistamento, cujo objetivo é
elaborar um inventário de fauna local com arquivos fotográficos realizados pelos próprios
trabalhadores da companhia.
b) Uso da Água
Água por meio do Programa de Ação para a Água, a Companhia tem como finalidade minimizar o
consumo de recursos hídricos, manter o sistema de circuito fechado no processo industrial,
reutilizar efluentes e monitorar a qualidade da coleção hídrica na área de influência da Companhia.

II.

Economia Circular

A Companhia possui um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, apoiada nos seus
princípios de sustentabilidade, vem agregando valor para seus resíduos gerados. Como resultado
desse compromisso está sendo realizado o fechamento do ciclo de materiais por meio de uma
economia circular efetiva.

III.

Agricultura Regenerativa

A Companhia se preocupa em adotar ferramentas, tecnologias e processos que favoreçam a
agricultura regenerativa e seus pilares. Exemplo disso é a diminuição do uso de insumos químicos
em detrimento a incorporação de insumos biológicos às rotinas de manejo, como micro e macro
inseticidas (fungos, bactérias e vespas parasitoides) e resíduos orgânicos industriais (como
estercos oriundos de suinocultura e avicultura que substituem fertilizantes químicos). Ainda neste
sentido, a caracterização da fauna edáfica nos dá subsídios para melhor utilização de bioinsumos
que favoreçam maior e melhor diversidade. Ademais, realiza-se a rotação de cultura com espécies
que aumentam a fixação de nitrogênio no solo de forma biológica, como a soja e crotalária.
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No campo social, a Companhia como uma empresa responsável que respeita seus
relacionamentos internos e externos e promove os Direitos Humanos, empenha-se em atrair e
reter talentos, incentivar a busca pela melhoria da qualidade de vida e desenvolver seus
funcionários; incentivar as agendas de diversidade, inclusão e igualdade de gênero.
6.3. GOVERNANÇA DA SUSTENTABILIDADE
Além da Diretoria Executiva, na Companhia a sustentabilidade é gerida por um Comitê de
Sustentabilidade (“Comitê”). Esse Comitê tem como objetivo promover o alinhamento das
estratégias de negócios a Políticas de Responsabilidade Socioambiental e Investimentos Social,
conduzir ações que minimizem ou eliminem potenciais impactos ambientais inerentes às
operações e administrar os projetos sociais voltados a todos os stakeholders. Além disso,
desenvolve propostas de iniciativas relacionadas a sustentabilidade, respeito ao meio ambiente e
desenvolvimento das comunidades de nossa área de influência. As reuniões do Comitê de
Sustentabilidade ocorrem de forma trimestral.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. Dúvidas e esclarecimentos quanto à interpretação ou aplicação desta Política deverão ser
levados ao conhecimento do Diretor Supply Chain e Sustentabilidade, que deverá respondêlos no prazo de 15 (quinze) dias contados de seu recebimento.
7.2. Quaisquer violações desta Política deverão ser comunicadas imediatamente à Companhia,
na pessoa do Diretor Supply Chain e Sustentabilidade.
7.3. Os casos omissos, exceções, bem como os ajustes na presente Política devem ser
submetidos à aprovação do Conselho de Administração.

8. REVISÃO E APROVAÇÃO
8.1.

A Companhia se reserva o direito, a qualquer momento, de revisar, modificar, alterar ou
revogar esta Política, especialmente no caso de qualquer alteração essencial ou relevante
às leis ou aos regulamentos aplicáveis à Companhia.

8.2.

Qualquer alteração ou revisão desta Política deverá ser submetida ao Conselho de
Administração da Companhia.

8.3.

Esta Política poderá ser alterada de acordo com a deliberação do Conselho de
Administração nas seguintes situações:
a)

em vista da modificação de normas legais e regulamentares aplicáveis, a fim de
implementar os ajustes necessários; e

a)

quando o Conselho de Administração, no processo de avaliação da eficácia dos
procedimentos adotados, identificar a necessidade de alterações.

Esta Política foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 14 de junho de 2022,
nos termos da legislação e regulamentação vigentes, permanecendo em vigor por prazo
indeterminado, até que haja deliberação em sentido contrário.
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9. ANEXOS
Esta política não possui anexos.

10. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES
Data: 14/06/2022
Revisão: 00
Motivo da Revisão: Criação do Documento

Páginas: 8

11. ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO
Elaborador
Aprovação

Diretor Supply Chain e Sustentabilidade
Conselho de Administração
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Registro Digital

Anexo
Identificação do Processo
Número do Protocolo

Número do Processo Módulo Integrador

Data

22/084.510-7

MTN2269683668

21/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF

Nome

Data Assinatura

047.874.697-03

ALINE MELLO BRANDÃO FELTRIN

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial
036.264.808-52

José Arimatéa de Angelo Calsaverini

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital
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Anexo XVII
à Ata da Reunião do Conselho de Administração da Usinas Itamarati S.A. realizada
em 14 de junho de 2022.
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POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE
INFORMAÇÕES
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1. OBJETIVO
1.1. A presente Política tem por objetivo estabelecer as regras e as diretrizes quanto ao tratamento,
manutenção de sigilo e à divulgação de informações ao mercado, nos termos das disposições
legais e regulamentares concernentes à divulgação de informações, a serem especialmente
observados pela Companhia e pelas Pessoas Sujeitas, atendendo aos princípios de
transparência e boas práticas de conduta e governança no uso e divulgação de informações
relevantes da Companhia.
1.2. As Pessoas Sujeitas deverão aderir à presente Política mediante a assinatura de Termo de
Adesão (Anexo I), quando declararão conhecer os termos desta Política e que se obrigam a
observá-los. No entanto, as obrigações e orientações previstas nesta Política são aplicáveis
independentemente de adesão expressa das Pessoas Sujeitas.
1.3. A Companhia manterá arquivada em sua sede a relação sumária atualizada dos signatários do
Termo de Adesão e respectivas qualificações, indicando o seu vínculo, cargo ou função, endereço
e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia – CPF/ME ou
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia – CNPJ/ME, ficando
estes documentos arquivados na sede da Companhia enquanto mantido o vínculo da pessoa
com a Companhia e durante ao menos 5 (cinco) anos após o seu término.
1.4. Quaisquer dúvidas acerca das disposições desta Política, da regulamentação aplicável e/ou da
possibilidade de se realizar ou não determinada negociação deverão ser esclarecidas junto à
Diretoria de Relações com Investidores.

2. APLICAÇÃO
2.1. Aplica-se a Companhia e suas Sociedades Controladas e Coligadas, diretas ou indiretas, e a
todas as Pessoas Sujeitas, Pessoas Ligadas e Terceiros Relevantes, conforme definição nesta
Política.

3. REFERÊNCIA
3.1. Deverão ser observadas as legislações em vigor, e nas normas listadas a seguir, sem prejuízo
das demais disposições apresentadas nesta Política:
•
•
•
•
•
•
•
•

Instrução CVM 358/2002, conforme alterada;
Lei Federal n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada;
Lei Federal n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada;
Regras de governança corporativa do Estatuto Social da Companhia
Regulamento do Novo Mercado, conforme alterado.
Código Brasileiro de Governança Corporativa das Companhias Abertas (“CBGC”)
GTI.NP-004 Política de Segurança da Informação
CPL.NP.013 Código de Ética e Conduta

4. DEFINIÇÕES:
4.1.

Os termos e expressões iniciados em letra maiúscula listados a seguir, quando utilizados nesta
Política, terão o seguinte significado:
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a)

Acionista(s) Controlador(es): Significa qualquer pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de
pessoas vinculadas por acordo de acionistas, ou sob controle comum, que: (a) é titular de direitos
de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da
assembleia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da Companhia; (b) usa
efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos
da Companhia. Os termos “Controlado”, “Controlador”, “Sociedades Controladoras” e “Controle”
têm significado correlato à definição de Acionistas Controladores.

b)

Administradores: Significa os diretores estatutários ou celetistas, e membros titulares e suplentes
do conselho de administração da Companhia.

c)

Ato ou Fato Relevante: Significa qualquer decisão de Acionista(s) Controlador(es), deliberação
da assembleia geral ou dos órgãos de administração da Companhia ou qualquer outro ato ou fato
de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou
relacionado aos seus negócios que possa influir de modo ponderável (a) na cotação dos Valores
Mobiliários; (b) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter tais Valores Mobiliários;
ou (c) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular
dos Valores Mobiliários.

d)

Bolsas de Valores e Mercado de Balcão: Significa outras bolsas de valores, além da B3, e
entidades do mercado de balcão organizado em que os Valores Mobiliários de emissão da
Companhia sejam ou venham a ser admitidos à negociação, no Brasil ou no exterior.

e)

B3: Significa a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

f)

Companhia: é o termo utilizado para referir-se às Usinas Itamarati S.A.

g)

Conselho de Administração: Significa o conselho de administração da Companhia e seus
membros.

h)

Conselho Fiscal: Significa o conselho fiscal da Companhia e seus membros.

i)

CVM: significa a Comissão de Valores Mobiliários.

j)

Diretor de Relações com Investidores: significa o diretor estatutário da Companhia responsável
pela prestação de informações ao público investidor, à CVM e à B3, dentre outras atribuições
previstas em regulamentação editada pela CVM.

k)

Ex-Administradores: significa os ex-diretores e ex-membros do Conselho de Administração da
Companhia.

l)

Informação Privilegiada: Significa todo Ato ou Fato Relevante que ainda não tenha sido divulgado
ao mercado, aos órgãos reguladores, à CVM, à B3 e aos acionistas e investidores em geral. São
relevantes, ainda, (a) a partir do momento em que iniciados estudos ou análises relativos à
matéria, as informações acerca de operações de incorporação, cisão total ou parcial, fusão,
transformação, ou qualquer forma de reorganização societária ou combinação de negócios,
mudança no controle da companhia, inclusive por meio de celebração, alteração ou rescisão de
acordo de acionistas, decisão de promover o cancelamento de registro da companhia aberta ou
mudança do ambiente ou segmento de negociação das ações de sua emissão; e (b) as
informações acerca de pedido de recuperação judicial ou extrajudicial e de falência efetuados
pela própria companhia, a partir do momento em que iniciados estudos ou análises relativos a tal
pedido.
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m) Lei das Sociedades por Ações: Significa a Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada.
n)

Negociação de Participação Acionária Relevante: Significa a operação ou conjunto de operações
por meio da(s) qual(ais) a participação direta ou indireta de (a) Acionistas Controladores, diretos
ou indiretos; (b) acionistas que elegerem membros do Conselho de Administração ou do Conselho
Fiscal; (c) qualquer pessoa natural ou jurídica, grupo de pessoas, agindo em conjunto ou
representando um mesmo interesse, ultrapassar, para cima ou para baixo, os patamares de 5%
(cinco por cento), 10% (dez por cento), 15% (quinze por cento), e assim sucessivamente, de
qualquer espécie ou classe de ações representativas do capital social da Companhia.

o) Órgãos com Funções Técnicas ou Consultivas: Significa quaisquer órgãos com funções técnicas
ou consultivas, criados por disposição estatutária da Companhia.
p)

Pessoas Sujeitas: Significa (a) a Companhia; (b) Acionistas Controladores, diretos e indiretos,
Sociedades Controladas, Sociedades Coligadas ou Sociedade Controladora; (c) Administradores
e membros do Conselho Fiscal da Companhia, das Sociedades Controladas e das Sociedades
Coligadas; (d) membros de Órgãos com Funções Técnicas ou Consultivas; (e) qualquer pessoa
que, em virtude de seu cargo ou posição na Companhia, em Sociedades Controladas, Sociedades
Coligadas ou Sociedade Controladora, tenham acesso a qualquer Informação Privilegiada; e (f)
Terceiros Relevantes.

q)

Pessoas Ligadas: Significa as seguintes pessoas que mantenham vínculo com as Pessoas
Sujeitas: (a) o cônjuge, (b) o(a) companheiro(a); (c) parentes de primeiro grau e qualquer
dependente incluído na declaração anual do imposto sobre a renda; e (d) as Sociedades
Controladas direta ou indiretamente pelas referidas Pessoas Sujeitas, ou, ainda, por outras
Pessoas Ligadas.

r)

Poder de Controle: Tem o significado atribuído pela Lei das Sociedades por Ações.

s)

Política: significa a presente Política de Divulgação de Informações de Informações, conforme
aprovada e alterada pelo Conselho de Administração da Companhia.

t)

Resolução CVM 44: Significa a Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, que dispõe sobre
a divulgação de informações sobre ato ou fato relevante, a negociação de valores mobiliários na
pendência de ato ou fato relevante não divulgado e a divulgação de informações sobre a
negociação de valores mobiliários.

u)

Sociedades Coligadas: Significa as sociedades nas quais a Companhia tenha influência
significativa, nos termos da Lei das Sociedades por Ações.

v)

Sociedades Controladas: Significa as sociedades nas quais a Companhia exerça Poder de
Controle, diretamente ou indiretamente, através de outras sociedades nas quais detenha
participação societária.

w)

Terceiros Relevantes: Significa as pessoas naturais ou pessoas jurídicas que tenham relação
comercial, profissional ou de confiança com a Companhia, tais como auditores independentes,
analistas de valores mobiliários, consultores, assessores, advogados, contadores, trabalhadores
terceirizados e instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários e
fornecedores que, contratados pela Companhia, suas Sociedades Controladas ou suas
Sociedades Coligadas, tenham conhecimento, ou possam vir a ter conhecimento, de Ato ou Fato
Relevante ainda não divulgado ao mercado.
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x)

Termo de Adesão: Significa o instrumento formal constante no Anexo I desta Política, a ser
firmado por cada uma das Pessoas Sujeitas e reconhecido pela Companhia, por meio do qual
cada Pessoa Sujeita manifesta sua ciência quanto às regras contidas nesta Política e assume a
obrigação de cumpri-las e de zelar para que as regras sejam cumpridas pelas Pessoas Ligadas.

y)

Valores Mobiliários: Significa qualquer valor mobiliário emitido pela Companhia ou título a ele
referenciado, negociado no Brasil ou no exterior, como por exemplo quaisquer ações, American
Depositary Receipts (ADRs), debêntures, bonds, warrants, bônus de subscrição, recibos e direitos
de subscrição, derivativos com valor referenciado ou derivado daquele dos valores mobiliários
ou títulos emitidos pela Companhia, notas promissórias, opções de compra de acordo com plano
de outorga de opção de compra de ações aprovado em Assembleia Geral da Companhia,
contratos de investimento coletivo de emissão da Companhia ou a eles referenciados, que, por
determinação legal, sejam considerados valor mobiliário, dentre outros.

5. SIGILO DE INFORMAÇÕES
5.1.

As disposições abaixo visam garantir a preservação do sigilo de Informação Privilegiada até
que seja divulgada aos órgãos competentes e ao mercado.

5.2.

As Pessoas Sujeitas e os Terceiros Relevantes manterão as Informações Privilegiadas em
absoluto sigilo até sua divulgação ao mercado e zelarão pela manutenção desse sigilo,
abordando o assunto tão somente com pessoas que tenham conhecimento ou estrita
necessidade de conhecê-las, bem como garantindo que subordinados e terceiros de sua
confiança também o façam, sendo solidariamente responsáveis, em caso de não cumprimento
desta obrigação.

5.3.

As Pessoas Sujeitas e os Terceiros Relevantes deverão utilizar meios seguros para o
armazenamento e transmissão das Informações Privilegiadas envidando seus melhores
esforços para (a) impedir qualquer tipo de acesso não autorizado; e (b) permitir o envio de
informações a terceiros somente quando esse terceiro tiver a necessidade de receber a
informação e de forma adequadamente protegida, inclusive comprometendo-se a não discutir
Informações Privilegiadas em locais públicos e de acesso irrestrito.

5.4.

Os procedimentos a seguir exemplificativos também devem ser observados pelas Pessoas
Sujeitas e os Terceiros Relevantes: (a) envolver somente pessoas consideradas necessárias às
ações que sejam relacionadas à uma Informação Privilegiada ou que possam resultar em Ato
ou Fato Relevante; (b) não discutir informações confidenciais na presença de terceiros que não
estejam cientes delas, mesmo que se possa esperar que esses terceiros não possam intuir o
significado do tema abordado; (c) não discutir sobre informações confidenciais em
conferências telefônicas nas quais não se possa ter certeza de quem são os participantes; e
(d) tomar as medidas necessárias e adequadas para manter a confidencialidade dos
documentos, em formato físico ou eletrônico, que contenham informações confidenciais.

5.5.

Quando informações confidenciais e potencialmente caracterizadas como Informações
Privilegiadas precisarem ser divulgadas aos colaboradores da Companhia, a pessoa
responsável pela transmissão da informação deverá se certificar de que o colaborador que a
receberá tem conhecimento das disposições da presente Política de Divulgação de
Informações.

5.6.

A Pessoa Sujeita e/ou o Terceiro Relevante que, inadvertidamente ou sem autorização,
comunicar, pessoalmente ou por meio de terceiros, Informação Privilegiada, por qualquer meio
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de comunicação, inclusive à imprensa ou em reuniões de entidades de classe, investidores,
analistas ou com público selecionado, no país ou no exterior, deverá informar o ocorrido
imediatamente ao Diretor de Relação com Investidores, para que este tome as providências
cabíveis.
5.7.

As Pessoas Sujeitas e os Terceiros Relevantes devem orientar as Pessoas Ligadas sobre o
tratamento e sigilo das informações da Companhia, dando-lhes ciência sobre as obrigações
contidas nesta Política.

5.8.

O Administrador que se afastar da administração após ter conhecimento de informação
referente a Ato ou Fato Relevante ainda não divulgado ao mercado, deve manter a
confidencialidade e observar as vedações à negociação de Valores Mobiliários: (a) pelo prazo
de 3 (três) meses após o seu afastamento; ou (b) até a divulgação, pela Companhia, do Ato ou
Fato Relevante ao mercado de que tinha conhecimento, o que ocorrer primeiro.

5.9.

Os contratos comerciais celebrados com Terceiros Relevantes pela Companhia devem prever
regras que assegurem a confidencialidade de informações que possam constituir Ato ou Fato
Relevante, bem como o cumprimento das normas definidas pela CVM relativas à esta Política.
No caso de Terceiros Relevantes que atuem em profissão sujeita a regras de confidencialidade
e sigilo profissional, nos termos das normas aplicáveis ao exercício da profissão, poderá ser
dispensada, a critério da Companhia, cláusula expressa nos correspondentes contratos
comerciais versando sobre o disposto na primeira parte deste item.

5.10. Nenhuma cláusula de confidencialidade será oponível à Companhia ou ao Diretor de Relações
com Investidores em relação à obrigação de divulgação de Ato ou Fato Relevante.

6. DEVERES DO DIRETOR DE RELAÇÃO COM INVESTIDORES
6.1.

Compete ao Diretor de Relações com Investidores a administração geral desta Política de
Divulgação de Informações, podendo contar com o auxílio de outras áreas e profissionais da
Companhia para implementação e verificação do seu cumprimento.

6.2.

São deveres do Diretor de Relações com Investidores, além de outros previstos na legislação e
nessa Política:
a)

Decidir se determinado evento deve ser considerado como Ato ou Fato Relevante;

b)

verificado um Ato ou Fato Relevante, solicitar à área de relações com investidores da
Companhia, apoiada pela área jurídica, que elabore o respectivo texto a ser divulgado e
publicado, o qual deverá ser claro e preciso e utilizar linguagem de fácil compreensão pelo
público investidor;

c)

aprovar o texto do Ato ou Fato Relevante a ser divulgado;

d)

divulgar ao mercado e comunicar aos órgãos reguladores e à B3, quando aplicável, qualquer
Ato ou Fato Relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia, imediatamente
após tomar conhecimento deste;

e)

zelar pela ampla, simultânea e imediata disseminação do Ato ou Fato Relevante em todos os
mercados em que os Valores Mobiliários sejam negociados ou venham a ser admitidos à
negociação;
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6.3.

f)

atuar como principal porta-voz da Companhia em assuntos referentes ao mercado;

g)

responder prontamente aos órgãos competentes a eventuais solicitações de
esclarecimentos adicionais, correção, aditamento ou republicação sobre Ato ou Fato
Relevante;

h)

receber a comunicação sobre a quantidade, características e forma de aquisição dos Valores
Mobiliários em negociação no mercado, de emissão da Companhia e de Sociedades
Controladas, Sociedades Coligadas ou Acionistas Controladores, que sejam companhias
abertas, de que sejam titulares as Pessoas Sujeitas, bem como as alterações em suas
posições;

i)

acompanhar a negociação dos Valores Mobiliários e, em caso de identificar oscilação atípica
na cotação, preço ou quantidade negociada, averiguar a existência de novas informações
sobre a Companhia que devam ser divulgadas ao mercado;

j)

divulgar comunicado ao mercado com o objetivo de disseminar informação tida como
importante para os negócios da Companhia, mas que não configure Ato ou Fato Relevante; e

k)

zelar para que, no caso de conhecimento de divulgação de Ato ou Fato Relevante por meio
de qualquer tipo de comunicação, inclusive informação à imprensa ou em reuniões coletivas
ou individuais de entidades de classe, investidores, analistas ou com público selecionado no
país ou no exterior, o mesmo Ato ou Fato Relevante seja divulgado simultaneamente ao
mercado.
Caso as Pessoas Sujeitas constatem omissão do Diretor de Relações com Investidores no
cumprimento de algum dever que lhe é atribuído, deverão informar o ocorrido aos outros
membros da Administração a fim de que imediatamente possam ser tomadas providências a
respeito da omissão, conforme o caso.

7. DEVER DE DIVULGAR ATO OU FATO RELEVANTE
7.1.

Cabe originariamente ao Diretor de Relações com Investidores a comunicação à CVM, e, se
aplicável, à B3 e Bolsas de Valores e Mercados de Balcão, de Ato ou Fato Relevante ocorrido ou
relacionado aos negócios da Companhia, bem como zelar por sua ampla e imediata
disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que os Valores Mobiliários sejam
admitidos à negociação, cabendo às Pessoas Sujeitas verificar o cumprimento destas
obrigações e agir na hipótese de omissão. As Pessoas Sujeitas somente se eximirão de
responsabilidade caso comuniquem imediatamente o Ato ou Fato Relevante omitido pelo
Diretor de Relações com Investidores à CVM.

7.2.

O Diretor de Relações com Investidores deverá divulgar concomitantemente ao mercado Ato
ou Fato Relevante veiculado em qualquer meio de comunicação ou em reuniões de entidades
de classe, investidores, analistas ou com público selecionado, no País ou no exterior.

7.3.

Quaisquer reuniões com entidades de classe, investidores, analistas ou com público
selecionado, no País ou no exterior, somente poderão ser realizadas por Administradores da
Companhia quando contarem com a presença do Diretor de Relações com Investidores ou de
outra pessoa por ele nomeada para este fim.

7.4.

Todas as informações sobre Ato ou Fato Relevante serão centralizadas na Diretoria de
Relações com Investidores (ou, na sua ausência, deverão ser endereçadas à pessoa da
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Administração indicada pelo Diretor de Relações com Investidores), devendo as Pessoas
Sujeitas comunicar Ato ou Fato Relevante de que tenham conhecimento ao Diretor de Relações
com Investidores, que promoverá sua divulgação.
a)

Caso, diante da comunicação realizada (e não se configurando a decisão de manter sigilo,
tomada na forma do art. 6º da Resolução CVM 44), as pessoas mencionadas no item 5.4
acima constatem a omissão do Diretor de Relações com Investidores no cumprimento de
seu dever de comunicação e divulgação, os mesmos somente se eximirão de
responsabilidade caso comuniquem imediatamente o Ato ou Fato Relevante à CVM.

7.5.

Caberá ao Diretor de Relações com Investidores, ou na sua ausência ou impedimento, ao
Presidente da Companhia, a prestação de quaisquer informações aos órgãos de imprensa,
sejam de que natureza forem, bem como a confirmação, correção ou esclarecimento de
informação sobre Ato ou Fato Relevante perante a CVM, B3 e às Bolsas de Valores e Mercados
de Balcão, quando aplicável.

7.6.

A divulgação de Ato ou Fato relevante deverá ocorrer, sempre que possível, antes do início ou
após o encerramento dos negócios na B3 e das Bolsas de Valores e Mercado de Balcão em
que os Valores Mobiliários sejam admitidos à negociação.

7.7.

Caso seja imperativo que a divulgação de Ato ou Fato Relevante ocorra durante o horário de
negociação, o Diretor de Relações com Investidores deverá avaliar a necessidade de solicitar,
sempre simultaneamente, à B3 e, quando aplicável, às Bolsas de Valores e Mercado de Balcão,
a suspensão da negociação dos Valores Mobiliários, pelo tempo necessário à adequada
disseminação da Informação Relevante.

7.8.

Ainda que os Acionistas Controladores ou os Administradores decidam pela não divulgação de
Ato ou Fato Relevante, é seu dever divulgar imediatamente o Ato ou Fato Relevante, diretamente
ou através do Diretor de Relações com Investidores, na hipótese de a informação escapar ao
controle ou na hipótese de oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos
Valores Mobiliários.

7.9.

Qualquer Pessoa Sujeita que tomar conhecimento de Informação Relevante de Sociedade
Controladora ou Sociedade Controlada, deverá imediatamente comunicar tal informação ao
Diretor de Relações com Investidores da Companhia e este, por sua vez, deverá, também
imediatamente, comunicar o Diretor de Relações com Investidores da respectiva Sociedade
Controladora ou Sociedade Controlada para que seja tomada a decisão sobre a divulgação do
referido Ato ou Fato Relevante.

7.10. A divulgação de informações referentes a Atos ou Fatos Relevantes será realizada por meio de
publicação eletrônica no website da Companhia, da CVM e, quando aplicável, da B3 e das
Bolsas de Valores e Mercado de Balcão em que os Valores Mobiliários estejam admitidos à
negociação.

8. EXCEÇÃO À IMEDIATA DIVULGAÇÃO DE ATO OU FATO RELEVANTE
8.1.

O compromisso de divulgação de informações ou Ato ou Fato Relevante previsto nesta Política
somente não abrangerá situações excepcionais nas quais o sigilo se tornar imperioso para
proteger interesse legítimo da Companhia, como, por exemplo, as situações que envolvam
questões estratégicas relativas aos negócios da Companhia. O balizamento, nestes casos, será
definido pelo Diretor de Relações com Investidores em conjunto com a área detentora da
informação ou, ainda, em última instância, pelo Conselho de Administração.
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8.2.

Sem prejuízo do exposto no item 6.1. acima, a Companhia, seus acionistas ou Administradores,
poderão requerer à CVM que decida sobre a necessidade de se prestar determinada
informação que tenha deixado de ser divulgada, conforme faculdade prevista no artigo 7º da
Resolução CVM 44.

8.3.

A despeito do disposto neste Capítulo VI, quando determinado Ato ou Fato Relevante não
imediatamente divulgado escapar do controle da Companhia ou ocorra oscilação atípica na
cotação, preço ou quantidade negociada dos Valores Mobiliários, tais Atos ou Fatos Relevantes
devem ser imediatamente divulgados.

9. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
9.1.

Os Administradores, membros do Conselho Fiscal e membros de quaisquer Órgãos com
Funções Técnicas ou Consultivas são obrigados a informar à Companhia, por meio de
comunicado escrito ao Diretor de Relações com Investidores, na forma do Anexo II desta
Política, sobre a titularidade e negociação de Valores Mobiliários de emissão da Companhia, de
Sociedades Controladas, de Sociedades Coligadas ou dos Acionistas Controladores, nos três
últimos casos desde que sejam companhias abertas, assim como os de propriedade de seu
cônjuge (salvo se dele estiver separado de fato ou judicialmente), de sua(seu) companheira(o)
e de qualquer dependente incluído na sua declaração anual de imposto sobre a renda, conforme
segue:
a)

imediatamente após a sua investidura no cargo; e

b)

no prazo de 5 (cinco) dias após a realização de cada negócio e em todo caso no próprio mês
em que ocorrer a realização de uma negociação com Valores Mobiliários de emissão da
Companhia, das Sociedades Controladas, das Sociedades Coligadas ou dos Acionistas
Controladores que sejam companhias abertas.

9.2.

A comunicação de que trata o item 7.1 deverá conter no mínimo: (a) nome e qualificação do
comunicante, e se for o caso, das pessoas naturais mencionadas na parte final do caput do
item 7.1, indicando o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Economia - CNPJ/ME ou no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Economia – CPF/ME; (b) quantidade, por espécie e classe, no caso de ações, e demais
características, no caso de outros Valores Mobiliários, além da identificação da companhia
emissora e do saldo da posição detida antes e depois da negociação; e (c) forma, preço e data
das transações.

9.3.

Os Acionistas Controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem membros da
Administração, bem como qualquer pessoa natural ou entidade, ou grupo de pessoas, agindo
em conjunto ou representando um mesmo interesse, que realizarem uma Negociação de
Participação Acionária Relevante deverão enviar à Companhia, imediatamente após ser
alcançada a participação mencionada na definição de Negociação de Participação Acionária
Relevante, as seguintes informações, na forma constante no Anexo II à presente Política: (a)
nome e qualificação do comunicante, indicando o número de inscrição no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia CNPJ/ME ou no Cadastro de Pessoas Físicas
do Ministério da Economia – CPF/ME; (b) objetivo da participação e quantidade visada,
contendo, se for o caso, declaração de que os negócios não objetivam alterar a composição do
controle ou a estrutura administrativa da sociedade; (c) número de ações e de outros Valores
Mobiliários e instrumentos financeiros derivativos referenciados em tais ações, sejam de
liquidação física ou financeira, explicitando a quantidade, a classe e a espécie das ações
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referenciadas; (d) indicação de qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do direito de
voto ou a compra e venda de Valores Mobiliários; e (e) se o adquirente ou alienante for residente
ou domiciliado no exterior, o nome ou denominação social e o número de inscrição Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia CNPJ/ME ou no Cadastro de
Pessoas Físicas do Ministério da Economia – CPF/ME do seu mandatário ou representante
legal no Brasil para os efeitos do artigo 119 da Lei das Sociedades por Ações.
9.4.

O Diretor de Relações com Investidores deverá transmitir as informações recebidas à CVM e à
B3, quando aplicável, bem como atualizar a seção correspondente do Formulário de Referência.

9.5.

As disposições desta cláusula também são aplicáveis à aquisição ou alienação de quaisquer
direitos sobre demais Valores Mobiliários e à celebração de quaisquer instrumentos financeiros
derivativos referenciados em ações de emissão da Companhia, ainda que sem previsão de
liquidação física, observadas as regras previstas artigo 12, parágrafo 3º da Resolução CVM 44.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1.Esta Política observa, em tudo quanto aplicável, os preceitos da Política de Negociação de
Valores Mobiliários da Companhia, cuja incidência será subsidiária à interpretação e execução
desta Política
10.2.Dúvidas e esclarecimentos quanto à interpretação ou aplicação desta Política deverão ser
levados ao conhecimento Diretor de Relações com Investidores, que deverá respondê-los no
prazo de 15 (quinze) dias contados de seu recebimento.
10.3.Quaisquer violações desta Política verificadas pelas Pessoas Sujeitas ou pelos Terceiros
Relevantes deverão ser comunicadas imediatamente à Companhia, na pessoa do Diretor de
Relações com Investidores.
10.4.Os casos omissos, exceções, bem como os ajustes na presente Política devem ser submetidos
à aprovação do Conselho de Administração.

11. REVISÃO E APROVAÇÃO
11.1. A Companhia se reserva o direito, a qualquer momento, de revisar, modificar, alterar ou revogar
esta Política, especialmente no caso de qualquer alteração essencial ou relevante às leis ou aos
regulamentos aplicáveis à Companhia.
11.2. Qualquer alteração ou revisão desta Política deverá ser submetida ao Conselho de
Administração da Companhia.
11.3. Esta Política poderá ser alterada de acordo com a deliberação do Conselho de Administração
nas seguintes situações:
a)

quando expressamente determinado nesse sentido pela CVM;

b)

em vista da modificação de normas legais e regulamentares aplicáveis, a fim de implementar
os ajustes necessários; e

c)

quando o Conselho de Administração, no processo de avaliação da eficácia dos
procedimentos adotados, identificar a necessidade de alterações.
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11.4. A alteração à Política de Negociação da Companhia deverá ser notificada à CVM e às Entidades
do Mercado pelo Diretor de Relações com Investidores, conforme exigido por normas legais e
regulamentares aplicáveis, bem como às pessoas mencionadas na lista que consta no item 2.1
desta Política.
11.5. Esta Política não pode ser alterada na pendência de Fato Relevante ainda não divulgado.
Esta Política foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 14 de junho de 2022,
nos termos da legislação e regulamentação vigentes, permanecendo em vigor por prazo
indeterminado, até que haja deliberação em sentido contrário.

12. ANEXOS
•

ANEXO 1 – Termo de Adesão à Política de Divulgação de Informações das Usinas Itamarati S.A

13. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES
Data: 14/06/2022
Revisão: 00
Motivo da Revisão: Criação do Documento

Páginas: 12

14. ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO
Elaborador
Aprovação

Diretor Relações com Investidores
Conselho de Administração
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ANEXO I
Termo de Adesão à Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da
Usinas Itamarati S/A.

[inserir nome e qualificação], residente e domiciliado(a) em [endereço], CPF nº [inserir
CPF] e RG nº [determinar se é RG ou RNE] nº [inserir número e órgão expedidor],
denominado simplesmente “Declarante”, na qualidade de [indicar o cargo, função ou
relação com a companhia] da [companhia], com sede em [inserir endereço], CNPJ nº
[inserir CNPJ], vem, por meio deste Termo de Adesão, declarar (i) ter integral
conhecimento das regras constantes da Política de Negociação de Valores
Mobiliários de Emissão da Usinas Itamarati S/A., cuja cópia recebeu e (ii) assumir
expressamente responsabilidade pessoal pelo cumprimento das regras constantes
da referida Política, obrigando-se a pautar suas ações referentes à Usinas Itamarati
S/A. sempre em conformidade com tais regras, sujeitando-se ainda à penalidades
cabíveis.

[local e data de assinatura]

_____________________________________________
[NOME]
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Registro Digital

Anexo
Identificação do Processo
Número do Protocolo

Número do Processo Módulo Integrador

Data

22/084.510-7

MTN2269683668

21/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF

Nome

Data Assinatura

047.874.697-03

ALINE MELLO BRANDÃO FELTRIN

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial
036.264.808-52

José Arimatéa de Angelo Calsaverini

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital
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Anexo XVIII
à Ata da Reunião do Conselho de Administração da Usinas Itamarati S.A. realizada
em 14 de junho de 2022.

POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

[Restante da página intencionalmente deixado em branco]
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POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES
MOBILIÁRIOS
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1. OBJETIVO
1.1. Esta Política tem por objetivo estabelecer as diretrizes e os procedimentos a serem
observados pela Companhia e pelas Pessoas Sujeitas a esta Política na Negociação de
Valores Mobiliários. As regras desta Política também definem períodos nos quais as Pessoas
Sujeitas deverão abster-se de negociar com Valores Mobiliários, de modo a evitar
questionamento com relação ao uso indevido de Ato ou Fato Relevante não divulgado ao
público, assegurando transparência a todos os interessados na negociação.
1.2. As Pessoas Sujeitas deverão aderir à presente Política mediante a assinatura de Termo de
Adesão (Anexo I), quando declararão conhecer os termos desta Política e que se obrigam a
observá-los.
1.3. As vedações à negociação de Valores Mobiliários previstas nesta Política são aplicáveis
independentemente de adesão expressa das Pessoas Sujeitas. No entanto, para que as
Pessoas Sujeitas se valham das exceções às vedações previstas nesta Política, deverão
previamente celebrar o Termo de Adesão constante no Anexo I.
1.4. A Companhia manterá arquivada em sua sede a relação sumária atualizada dos signatários
do Termo de Adesão e respectivas qualificações, indicando o seu vínculo, cargo ou função,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia
– CPF/ME ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia –
CNPJ/ME, ficando estes documentos arquivados na sede da Companhia enquanto mantido
o vínculo da pessoa com a Companhia e durante ao menos 5 (cinco) anos após o seu término.

2. APLICAÇÃO
2.1. Aplica-se a Companhia e suas Sociedades Controladas e Coligadas, diretas ou indiretas, e a
todas as Pessoas Sujeitas, Pessoas Ligadas e Terceiros Relevantes, conforme definição
nesta Política.

3. REFERÊNCIA
3.1. Deverão ser observadas as legislações em vigor, e nas normas listadas a seguir, sem prejuízo
das demais disposições apresentadas nesta Política:
•
•
•
•
•
•
•
•

Instrução CVM 358/2002, conforme alterada
Lei Federal n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 6.385/1976”)
Lei Federal n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”)
Regras de governança corporativa do Estatuto Social da Companhia
Regulamento do Novo Mercado, conforme alterado
Código Brasileiro de Governança Corporativa das Companhias Abertas (“CBGC”)
GTI.NP-004 Política de Segurança da Informação
CPL.NP.013 - Código de Conduta Ética e Conduta

4. DEFINIÇÕES:
4.1.

Os termos e expressões iniciados em letra maiúscula listados a seguir, quando utilizados
nesta Política, terão o seguinte significado:
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a)

Acionista(s) Controlador(es): Significa qualquer pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de
pessoas vinculadas por acordo de acionistas, ou sob controle comum, que: (a) é titular de
direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas
deliberações da assembleia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da
Companhia; (b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento dos órgãos da Companhia. Os termos “Controlado”, “Controlador”, “Sociedades
Controladoras” e “Controle” têm significado correlato à definição de Acionistas Controladores.

b)

Administradores: Significa os diretores estatutários ou celetistas, e membros titulares e
suplentes do conselho de administração da Companhia.

c)

Ato ou Fato Relevante: Significa qualquer decisão de Acionista(s) Controlador(es), deliberação
da assembleia geral ou dos órgãos de administração da Companhia ou qualquer outro ato ou
fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou
relacionado aos seus negócios que possa influir de modo ponderável (a) na cotação dos
Valores Mobiliários; (b) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter tais Valores
Mobiliários; ou (c) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à
condição de titular dos Valores Mobiliários.

d)

Bolsas de Valores e Mercado de Balcão: Significa outras bolsas de valores, além da B3, e
entidades do mercado de balcão organizado em que os Valores Mobiliários de emissão da
Companhia sejam ou venham a ser admitidos à negociação, no Brasil ou no exterior.

e)

B3: Significa a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

f)

Companhia: é o termo utilizado para referir-se às Usinas Itamarati S.A.

g)

Conselho de Administração: Significa o conselho de administração da Companhia e seus
membros.

h)

Conselho Fiscal: Significa o conselho fiscal da Companhia e seus membros.

i)

CVM: significa a Comissão de Valores Mobiliários.

j)

Diretor de Relações com Investidores: significa o diretor estatutário da Companhia
responsável pela prestação de informações ao público investidor, à CVM e à B3, dentre outras
atribuições previstas em regulamentação editada pela CVM.

k)

Ex-Administradores: significa os ex-diretores e ex-membros do Conselho de Administração da
Companhia.

l)

Informação Privilegiada: Significa todo Ato ou Fato Relevante que ainda não tenha sido
divulgado ao mercado, aos órgãos reguladores, à CVM, à B3 e aos acionistas e investidores
em geral. São relevantes, ainda, (a) a partir do momento em que iniciados estudos ou análises
relativos à matéria, as informações acerca de operações de incorporação, cisão total ou
parcial, fusão, transformação, ou qualquer forma de reorganização societária ou combinação
de negócios, mudança no controle da companhia, inclusive por meio de celebração, alteração
ou rescisão de acordo de acionistas, decisão de promover o cancelamento de registro da
companhia aberta ou mudança do ambiente ou segmento de negociação das ações de sua
emissão; e (b) as informações acerca de pedido de recuperação judicial ou extrajudicial e de
falência efetuados pela própria companhia, a partir do momento em que iniciados estudos ou
análises relativos a tal pedido.
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m) Lei das Sociedades por Ações: Significa a Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada.
n)

Órgãos com Funções Técnicas ou Consultivas: Significa quaisquer órgãos com funções
técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária da Companhia.

o) Pessoas Sujeitas: Significa (a) a Companhia; (b) Acionistas Controladores, diretos e indiretos,
Sociedades Controladas, Sociedades Coligadas ou Sociedade Controladora; (c)
Administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia, das Sociedades Controladas
e das Sociedades Coligadas; (d) membros de Órgãos com Funções Técnicas ou Consultivas;
(e) qualquer pessoa que, em virtude de seu cargo ou posição na Companhia, em Sociedades
Controladas, Sociedades Coligadas ou Sociedade Controladora, tenham acesso a qualquer
Informação Privilegiada; e (f) Terceiros Relevantes.
p)

Pessoas Ligadas: Significa as seguintes pessoas que mantenham vínculo com as Pessoas
Sujeitas: (a) o cônjuge, (b) o(a) companheiro(a); (c) parentes de primeiro grau e qualquer
dependente incluído na declaração anual do imposto sobre a renda; e (d) as Sociedades
Controladas direta ou indiretamente pelas referidas Pessoas Sujeitas, ou, ainda, por outras
Pessoas Ligadas.

q)

Plano de Investimento: Significa o plano individual de investimento e desinvestimento,
regulado pelo artigo 16 da Resolução CVM 44 e pelas disposições da Política.

r)

Poder de Controle: Tem o significado atribuído pela Lei das Sociedades por Ações.

s)

Política: Significa a presente Política de Negociação de Valores Mobiliários de emissão da
Companhia, conforme aprovada e alterada pelo Conselho de Administração da Companhia.

t)

Resolução CVM 44: Significa a Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, que dispõe
sobre a divulgação de informações sobre ato ou fato relevante, a negociação de valores
mobiliários na pendência de ato ou fato relevante não divulgado e a divulgação de informações
sobre a negociação de valores mobiliários.

u)

Sociedades Coligadas: Significa as sociedades nas quais a Companhia tenha influência
significativa, nos termos da Lei das Sociedades por Ações.

v)

Sociedades Controladas: Significa as sociedades nas quais a Companhia exerça Poder de
Controle, diretamente ou indiretamente, através de outras sociedades nas quais detenha
participação societária.

w) Terceiros Relevantes: Significa as pessoas naturais ou pessoas jurídicas que tenham relação
comercial, profissional ou de confiança com a Companhia, tais como auditores independentes,
analistas de valores mobiliários, consultores, assessores, advogados, contadores,
trabalhadores terceirizados e instituições integrantes do sistema de distribuição de valores
mobiliários e fornecedores que, contratados pela Companhia, suas Sociedades Controladas
ou suas Sociedades Coligadas, tenham conhecimento, ou possam vir a ter conhecimento, de
Ato ou Fato Relevante ainda não divulgado ao mercado.
x)

Termo de Adesão: Significa o instrumento formal constante no Anexo I desta Política, a ser
firmado por cada uma das Pessoas Sujeitas e reconhecido pela Companhia, por meio do qual
cada Pessoa Sujeita manifesta sua ciência quanto às regras contidas nesta Política e assume
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a obrigação de cumpri-las e de zelar para que as regras sejam cumpridas pelas Pessoas
Ligadas.
y)

Valores Mobiliários: Significa qualquer valor mobiliário emitido pela Companhia ou título a ele
referenciado, negociado no Brasil ou no exterior, como por exemplo quaisquer ações,
American Depositary Receipts (ADRs), debêntures, bonds, warrants, bônus de subscrição,
recibos e direitos de subscrição, derivativos com valor referenciado ou derivado daquele dos
valores mobiliários ou títulos emitidos pela Companhia, notas promissórias, opções de
compra de acordo com plano de outorga de opção de compra de ações aprovado em
Assembleia Geral da Companhia, contratos de investimento coletivo de emissão da
Companhia ou a eles referenciados, que, por determinação legal, sejam considerados valor
mobiliário, dentre outros.

5. RESPONSABILIDADES
a) Conselho de Administração:
•

Revisar e aprovar esta Política, bem como apoiar a sua efetiva implementação.

b) Diretoria Relações com Investidores:
•

O Diretor de Relações com Investidores deverá cumprir e garantir o cumprimento das diretrizes
estabelecidas nesta Política de Negociação, além de esclarecer dúvidas sobre o seu conteúdo
e aplicação.

c) Pessoas Vinculadas:
•

As Pessoas Vinculadas deverão observar e garantir o cumprimento desta Política de
Negociação, bem como da legislação aplicável, e, se necessário, deverão entrar em contato
com o Diretor de Relações com Investidores para consulta sobre situações de conflito com
esta Política ou na ocorrência de situações ora descritas.

6. DIRETRIZES
6.1.

VEDAÇÕES ÀS NEGOCIAÇÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS

As Pessoas Sujeitas deverão abster-se de negociar os Valores Mobiliários quando tiverem acesso
a Ato ou Fato Relevante ainda não divulgado ao mercado e, ainda, durante os períodos de vedação
à negociação previstos na regulação vigente e nesta Política ou quando assim for determinado
pelo Diretor de Relações com Investidores. As Pessoas Sujeitas deverão manter sigilo sobre tais
Atos ou Fatos Relevantes e sobre tais períodos de vedação.
6.2.

VEDAÇÕES PERIÓDICAS SOBRE DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS

É vedada, à Companhia, aos Acionistas Controladores, aos Administradores e membros do
Conselho Fiscal, a negociação de Valores Mobiliários de emissão da Companhia, ou a eles
referenciados, independente da determinação do Diretor de Relações com Investidores nesse
sentido, no período de 15 dias que anteceder a divulgação (a) das informações contábeis
trimestrais e demonstrações financeiras anuais da Companhia, exigidas pela CVM; ou (b) dados
financeiros preliminares da Companhia, independentemente do conhecimento, por tais pessoas,
do conteúdo das informações contábeis trimestrais e das demonstrações financeiras anuais da
Companhia e da avaliação quanto à existência de informação relevante pendente de divulgação
ou da intenção em relação à negociação (“Blackout Period”).
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6.3.

VEDAÇÃO DE EX-ADMINISTRADORES

Não poderão negociar Valores Mobiliários os Ex-Administradores que tenham se afastado da
administração da Companhia, mas que, em decorrência dos cargos ocupados, detenham
conhecimento de Ato ou Fato Relevante ou de outras Informações Privilegiadas antes da sua
divulgação. Esta proibição perdurará até (a) a divulgação de tal Ato ou Fato Relevante de que tenha
conhecimento prévio; ou (b) o término do prazo de 3 meses após o desligamento do cargo
ocupado, o que ocorrer primeiro.
6.4.

VEDAÇÕES DE USO DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

Exceto pela hipótese prevista no parágrafo segundo do item 6.1.4. dessa Política, é vedada a
utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha tido
acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, mediante negociação de
Valores Mobiliários. Para fins dessa vedação, presume-se que:
a)
b)

a pessoa que negociou Valores Mobiliários dispondo de informação relevante ainda não
divulgada fez uso de tal informação na referida negociação; e
que Administradores, membros do Conselho de Administração, Terceiros Relevantes,
Acionistas Controladores e a própria Companhia ao terem tido acesso à informação relevante
ainda não divulgada sabem que se trata de Informação Privilegiada.

É vedada, ainda, a negociação de Valores Mobiliários, por qualquer pessoa, a partir do
conhecimento sobre estudos ou análises relativos às seguintes matérias: operações de
incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação, ou qualquer forma de reorganização
societária ou combinação de negócios, mudança no Controle, inclusive por meio de celebração,
alteração ou rescisão de acordo de acionistas, decisão de promover o cancelamento de registro
da Companhia ou mudança do ambiente ou segmento de negociação das ações de sua emissão,
pedido de recuperação judicial ou extrajudicial e de falência; até a data da efetiva divulgação do
Ato ou Fato Relevante sobre o tema.
6.5.

EXCEÇÕES ÀS VEDAÇÕES

As vedações previstas nos itens 6.2. e 6.3. acima não são aplicáveis caso:
a)

as operações com Valores Mobiliários sejam destinadas a cumprir obrigações assumidas
antes do início do Blackout Period decorrentes de empréstimos de Valores Mobiliários,
exercício de opções de compra ou venda por terceiros e contratos de compra e venda a termo;

b)

as negociações que envolvam Valores Mobiliários de renda fixa, realizadas mediante
operações com compromissos conjugados de recompra pelo vendedor e de revenda pelo
comprador, para liquidação em data preestabelecida, anterior ou igual à do vencimento dos
títulos objeto da operação, realizadas com rentabilidade ou parâmetros de remuneração
predefinidos; e

c)

a aquisição de ações em tesouraria da Companhia seja feita por Pessoa Sujeita por meio de
negociação privada decorrente do exercício de opção de compra, nos termos do plano de
incentivo atrelado a ações, aprovado pela Assembleia Geral da Companhia.

As vedações previstas nos itens 6.1. a 6.3. acima não são aplicáveis caso a Pessoa Sujeita que
tenha aderido formalmente à presente Política possua Plano Individual de Investimento e desde
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que a Companhia tenha aprovado cronograma definindo as datas específicas para divulgação das
suas informações trimestrais e anuais.
As restrições discriminadas nesta Política abrangem igualmente negociações com instrumentos
derivativos e afins.
Não estão abrangidas nas vedações desta Política as negociações realizadas por fundos de
investimento dos quais as Pessoas Sujeitas sejam quotistas, desde que não sejam fundos de
investimento exclusivos ou fundos de investimento cujas decisões de negociação do
administrador ou gestor da carteira sejam diretamente influenciadas pelas Pessoas Sujeitas.
6.6.

DEVERES DAS PESSOAS SUJEITAS QUANTO À NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

As Pessoas Sujeitas deverão:
I.

Guardar sigilo sobre qualquer Informação Privilegiada à qual tenham acesso, ressalvada a
revelação da informação quando necessária para a Companhia conduzir seus negócios de
maneira eficaz e, ainda, somente se não houver motivos ou indícios para presumir que o
receptor da informação a utilizará erroneamente, zelando para que subordinados e terceiros
de sua confiança também o façam e respondendo solidariamente com estes na hipótese de
descumprimento do dever de sigilo.

II.

Abster-se de negociar os Valores Mobiliários enquanto não divulgada ao público investidor a
Informação a que tenham acesso privilegiado.

III.

Abster-se de recomendar ou de qualquer forma sugerir que qualquer pessoa compre, venda
ou retenha os Valores Mobiliários se a informação a que têm acesso privilegiado puder, em
tese, influenciar a tomada de qualquer uma dessas decisões.

IV.

Advertir, de forma clara, aqueles em relação a quem se verificar a necessidade de revelar a
Informação Privilegiada, sobre a responsabilidade de todos pelo cumprimento do dever de
sigilo e pela proibição legal de que se utilizem de tal informação para obter, em benefício
próprio ou alheio, vantagem mediante negociação com os Valores Mobiliários.

V.

Comunicar a Informação Privilegiada a que tiverem acesso ao Diretor de Relações com
Investidores da Companhia, que a manterá sob o devido sigilo e não a utilizará para obter, em
benefício próprio ou de outrem, vantagem mediante negociação com os Valores Mobiliários a
que se refira a Informação Privilegiada.

VI.

Abster-se de negociar com os Valores Mobiliários, até a divulgação ao mercado de Ato ou Fato
Relevante, sempre que iniciados os estudos ou existir a intenção de promover incorporação,
cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização societária, deixando tal vedação
de vigorar após a divulgação pela Companhia do respectivo anúncio de Ato ou Fato Relevante
ao mercado, exceto se a negociação com as ações da Companhia pelas Pessoas Sujeitas,
após tal divulgação, puder interferir nas condições dos negócios da Companhia, em prejuízo
dos acionistas da Companhia ou dela própria.

Os procedimentos a seguir exemplificativos também devem ser observados pelas Pessoas
Sujeitas:
a) envolver somente pessoas consideradas necessárias às ações que possam resultar em Ato
ou Fato Relevante;
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b) não discutir informações confidenciais na presença de terceiros que não estejam cientes
delas, mesmo que se possa esperar que esses terceiros não possam intuir o significado do
tema abordado;
c) não discutir sobre informações confidenciais em conferências telefônicas nas quais não se
possa ter certeza de quem são os participantes; e
d) tomar as medidas necessárias e adequadas para manter a confidencialidade dos
documentos, em formato físico ou eletrônico, que contenham informações confidenciais
(segurança, proteção por senha etc.).
Quaisquer violações desta Política verificadas pelas Pessoas Sujeitas deverão ser comunicadas
imediatamente à Companhia, na pessoa do Diretor de Relações com Investidores.
A observância da presente Política não exime as Pessoas Sujeitas de quaisquer outras obrigações
impostas pela CVM ou por qualquer outra lei ou norma regulamentar.
6.7.

PLANO DE INVESTIMENTOS

As Pessoas Sujeitas poderão formalizar por escrito, perante o Diretor de Relações com
Investidores, Plano de Investimento regulando suas negociações com os Valores Mobiliários, que
deverão atender, plenamente, aos requisitos do artigo 16 da Resolução CVM 44 e observar o que
segue:
a) O Plano de Investimento deve estar arquivado na Companhia 3 meses antes da primeira
negociação nele prevista. O prazo de 3 meses de arquivamento para produção de efeitos
também se aplica a eventuais modificações e cancelamentos;
b) O Plano de Investimento deverá (i) ser formalizado por escrito; (ii) estabelecer em caráter
irrevogável e irretratável as datas e os valores ou quantidades aproximadas dos negócios a
serem realizados; (iii) ser passível de verificação; (iv) prever prazo mínimo de 3 meses para
que o próprio Plano de Investimento, suas eventuais modificações e cancelamento produzam
efeitos.
c) O Plano de Investimento poderá prever a negociação no período de 15 dias que antecederem
à divulgação ou publicação, quando for o caso, das informações trimestrais (ITR) e anuais
(DFP) da Companhia, previsto no item 6.2. acima, desde que, além de observado o disposto
no item b, (i) a Companhia tenha aprovado cronograma definindo as datas específicas para
divulgação dos formulários ITR e DFP; e, (ii) o participante comprometa-se a reverter à
Companhia quaisquer perdas evitadas ou ganhos auferidos em negociações previstas no
plano, decorrentes de eventual alteração nas datas de divulgação dos formulários ITR e DFP,
apurados através de critérios razoáveis definidos no próprio Plano de Investimento.
É vedado aos participantes de Plano de Investimento:
(i)

manter simultaneamente em vigor mais de um plano de investimento; e

(ii)

realizar quaisquer operações que anulem ou mitiguem os efeitos econômicos das
operações a serem determinadas pelo Plano de Investimento.
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O Diretor de Relações com Investidores poderá recusar o arquivamento de Plano de Investimento
na Companhia, caso esse esteja em desacordo com esta Política ou com a legislação e
regulamentação em vigor.
O cancelamento do Plano de Investimento deverá observar o prazo previsto no item 6.1.1 e
ocorrerá mediante a comunicação do participante ao Diretor de Relações com Investidores.
O Diretor de Relações com Investidores monitorará ao menos semestralmente a aderência das
negociações realizadas pelos participantes do Planos de Investimento e comunicará quaisquer
divergências identificadas ao Conselho de Administração para avaliação das providências
cabíveis, sem prejuízo da apresentação semestral ao Conselho de Administração de reporte
contendo as negociações com ações da Companhia realizadas no âmbito dos Planos de
Investimento.
6.8.

DESVINCULAÇÃO

As Pessoas Sujeitas perderão tal qualificação e, consequentemente, deixarão de estar obrigadas
pela presente Política, observado o previsto no item 6.3., nos casos de (a) renúncia ou afastamento,
por qualquer meio ou forma, das funções ou atividades desenvolvidas por quaisquer das pessoas
listadas como Pessoas Vinculadas; e (b) morte da pessoa física ou extinção da pessoa jurídica
enquadrada como Pessoa Sujeita.
6.9.

TERCEIROS RELEVANTES

As disposições da presente Política não elidem a responsabilidade de Terceiros Relevantes não
diretamente ligados à Companhia e que tenham conhecimento sobre Informação Privilegiada,
sendo presumido, desde já, que tais pessoas ao terem tido acesso à informação relevante ainda
não divulgada, sabem que se trata de Ato ou Fato Relevante.
Os contratos comerciais firmados com Terceiros Relevantes pela Companhia deverão prever
regras que assegurem a confidencialidade de informações que possam constituir em Ato ou Fato
Relevante, bem como o cumprimento das normas definidas pela CVM atinente à negociação com
Valores Mobiliários. No caso de Terceiros Relevantes que atuem em profissão sujeita a regras de
confidencialidade e sigilo profissional, nos termos das normas aplicáveis ao exercício da profissão,
poderá ser dispensada, a critério da Companhia, cláusula expressa nos correspondentes contratos
comerciais versando sobre o disposto na primeira parte deste item.
6.10. INFRAÇÕES E SANÇÕES
As infrações à Resolução CVM 44, que embasa a presente Política, são consideradas graves, nos
termos previstos no parágrafo 3º do artigo 11 da Lei das Sociedades por Ações, ficando o infrator
sujeito à aplicação de multa, advertência, entre outras sanções disciplinares, de acordo com as
normas internas da Companhia, sem prejuízo das penalidades administrativas civis e penais
cabíveis.
Em caso de violação dos termos e procedimentos estabelecidos nesta Política, caberá ao Diretor
de Relações com Investidores tomar as medidas que forem legalmente cabíveis no âmbito da
Companhia, após consulta ao Conselho de Administração, sem prejuízo de serem aplicadas as
sanções cabíveis pelas autoridades competentes, nos termos da legislação vigente.
Caso a medida cabível seja de competência legal ou estatutária da Assembleia Geral, deverá o
Conselho de Administração convocá-la para deliberar sobre o tema.
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6.11. DISPOSIÇÕES GERAIS
Sem prejuízo das determinações previstas na Resolução CVM 44, as vedações e obrigações de
comunicação previstas nesta Política: (i) aplicam-se tanto às negociações realizadas em bolsa de
valores e em mercado de balcão, organizado ou não, quanto às realizadas sem a interveniência de
instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários; e (ii) estendemse às negociações realizadas direta ou indiretamente pelas Pessoas Sujeitas, quer tais
negociações se deem através de Sociedade Controlada, quer através de Terceiros Relevantes ou
terceiros com quem for mantido contrato de fidúcia ou administração de carteira de ações.
As disposições da presente Política não elidem a responsabilidade decorrente de prescrições
legais a quaisquer outras pessoas físicas ou jurídicas não referidas expressamente nesta Política.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. Dúvidas e esclarecimentos quanto à interpretação ou aplicação desta Política deverão ser
levados ao conhecimento do Diretor de Relações com Investidores, que deverá respondê-los
no prazo de 15 (quinze) dias contados de seu recebimento.
7.2. Quaisquer violações desta Política verificadas pelas Pessoas Sujeitas ou pelos Terceiros
Relevantes deverão ser comunicadas imediatamente à Companhia, na pessoa do Diretor de
Relações com Investidores.
7.3. Os casos omissos, exceções, bem como os ajustes na presente Política devem ser
submetidos à aprovação do Conselho de Administração.

8. REVISÃO E APROVAÇÃO
8.1.

A Companhia se reserva o direito, a qualquer momento, de revisar, modificar, alterar ou
revogar esta Política, especialmente no caso de qualquer alteração essencial ou relevante
às leis ou aos regulamentos aplicáveis à Companhia.

8.2.

Qualquer alteração ou revisão desta Política deverá ser submetida ao Conselho de
Administração da Companhia.

8.3.

Esta Política poderá ser alterada de acordo com a deliberação do Conselho de
Administração nas seguintes situações:

8.4.

a)

quando expressamente determinado nesse sentido pela CVM;

b)

em vista da modificação de normas legais e regulamentares aplicáveis, a fim de
implementar os ajustes necessários; e

a)

quando o Conselho de Administração, no processo de avaliação da eficácia dos
procedimentos adotados, identificar a necessidade de alterações.
A alteração à Política de Negociação da Companhia deverá ser notificada à CVM e às
Entidades do Mercado pelo Diretor de Relações com Investidores, conforme exigido por
normas legais e regulamentares aplicáveis, bem como às pessoas mencionadas na lista
que consta no item 2.1 desta Política.
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8.5.

Esta Política não pode ser alterada na pendência de Fato Relevante ainda não divulgado.

Esta Política foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 14 de junho de 2022,
nos termos da legislação e regulamentação vigentes, permanecendo em vigor por prazo
indeterminado, até que haja deliberação em sentido contrário.

9. ANEXOS
•

ANEXO 1 – Termo de Adesão à Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da
Usinas Itamarati S/A

10. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES
Data: 14/06/2022
Revisão: 00
Motivo da Revisão: Criação do Documento

Páginas: 13

11. ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO
Elaborador
Aprovação

Diretor Relações com Investidores
Conselho de Administração
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ANEXO I
Termo de Adesão à Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão
da Usinas Itamarati S/A.
[inserir nome e qualificação], residente e domiciliado(a) em [endereço], CPF nº
[inserir CPF] e RG nº [determinar se é RG ou RNE] nº [inserir número e órgão
expedidor], denominado simplesmente “Declarante”, na qualidade de [indicar o
cargo, função ou relação com a companhia] da [companhia], com sede em [inserir
endereço], CNPJ nº [inserir CNPJ], vem, por meio deste Termo de Adesão, declarar
(i) ter integral conhecimento das regras constantes da Política de Negociação de
Valores Mobiliários de Emissão da Usinas Itamarati S/A., cuja cópia recebeu e (ii)
assumir expressamente responsabilidade pessoal pelo cumprimento das regras
constantes da referida Política, obrigando-se a pautar suas ações referentes à
Usinas Itamarati S/A. sempre em conformidade com tais regras, sujeitando-se
ainda à penalidades cabíveis.

[local e data de assinatura]

_____________________________________________
[NOME]
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Registro Digital

Anexo
Identificação do Processo
Número do Protocolo

Número do Processo Módulo Integrador

Data

22/084.510-7

MTN2269683668

21/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF

Nome

Data Assinatura

047.874.697-03

ALINE MELLO BRANDÃO FELTRIN

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial
036.264.808-52

José Arimatéa de Angelo Calsaverini

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa USINAS ITAMARATI S.A., de CNPJ 15.009.178/0001-70 e
protocolado sob o número 22/084.510-7 em 23/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número
2539277, em 24/06/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Evanete Ribeiro De Magalhaes
Figueiredo.
Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio
eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/
imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.
Capa de Processo
Assinante(s)
CPF
Nome
Data Assinatura
036.264.808-52
José Arimatéa de Angelo Calsaverini
24/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o
número do protocolo 22/084.510-7.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL
Documento Principal
CPF
111.888.088-93

Assinante(s)
Nome
SERGIO SPINELLI SILVA JUNIOR

Data Assinatura
24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital
265.694.888-64

MARCELO RESCHINI ABUD

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital
006.102.448-17

BERNARDO PARNES

23/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial
005.761.408-30

JOSE ROBERTO MENDONCA DE BARROS

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital
207.955.054-34

VITOR MONTENEGRO WANDERLEY JUNIOR

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital
237.795.780-34

PAULO PIRATINY ABBOTT CALDEIRA

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital
012.252.758-57

JACYR DA SILVA COSTA FILHO

23/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital
036.264.808-52

José Arimatéa de Angelo Calsaverini

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital
047.874.697-03

ALINE MELLO BRANDÃO FELTRIN

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o
número do protocolo 22/084.510-7.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2539277 em 24/06/2022 da Empresa USINAS ITAMARATI S.A., CNPJ 15009178000170 e protocolo 220845107 23/06/2022. Autenticação: 6A6E3039435A5045EB80768F979B6B5487ED3A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL
Anexo
CPF
354.051.488-06

Assinante(s)
Nome
JOSE FERNANDO MAZUCA FILHO

Data Assinatura
24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet
Banking
Anexo
Assinante(s)
CPF
593.167.991-04

Nome
JARI DE SOUZA

Data Assinatura
24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital
Anexo
Assinante(s)
CPF
102.827.888-83

Nome
PAULO CESAR LEITE

Data Assinatura
24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran
Anexo
Assinante(s)
CPF
891.177.605-00

Nome
Anderson Angelo de Souza

Data Assinatura
24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial
Anexo
Assinante(s)
CPF
099.377.718-03

Nome
MARCELO CONTO

Data Assinatura
23/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o
número do protocolo 22/084.510-7.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2539277 em 24/06/2022 da Empresa USINAS ITAMARATI S.A., CNPJ 15009178000170 e protocolo 220845107 23/06/2022. Autenticação: 6A6E3039435A5045EB80768F979B6B5487ED3A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL
Anexo
Assinante(s)
CPF
223.415.988-11

Nome
Marcelo Maniero Speltz

Data Assinatura
24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial
Anexo
Assinante(s)
CPF
305.871.628-13

Nome
Rodrigo Ribeiro Gonçalves

Data Assinatura
23/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking
Anexo
Assinante(s)
CPF
047.874.697-03

Nome
ALINE MELLO BRANDÃO FELTRIN

Data Assinatura
24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial
036.264.808-52

José Arimatéa de Angelo Calsaverini

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital
Anexo
CPF
036.264.808-52

Assinante(s)
Nome
José Arimatéa de Angelo Calsaverini

Data Assinatura
24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital
047.874.697-03

ALINE MELLO BRANDÃO FELTRIN

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o
número do protocolo 22/084.510-7.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2539277 em 24/06/2022 da Empresa USINAS ITAMARATI S.A., CNPJ 15009178000170 e protocolo 220845107 23/06/2022. Autenticação: 6A6E3039435A5045EB80768F979B6B5487ED3A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/084.510-7 e o código de segurança wwUs Esta cópia foi autenticada
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL
Anexo
CPF
036.264.808-52

Assinante(s)
Nome
José Arimatéa de Angelo Calsaverini

Data Assinatura
24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital
047.874.697-03

ALINE MELLO BRANDÃO FELTRIN

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial
Anexo
Assinante(s)
CPF
036.264.808-52

Nome
José Arimatéa de Angelo Calsaverini

Data Assinatura
24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital
047.874.697-03

ALINE MELLO BRANDÃO FELTRIN

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial
Anexo
CPF
036.264.808-52

Assinante(s)
Nome
José Arimatéa de Angelo Calsaverini

Data Assinatura
24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital
047.874.697-03

ALINE MELLO BRANDÃO FELTRIN

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o
número do protocolo 22/084.510-7.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2539277 em 24/06/2022 da Empresa USINAS ITAMARATI S.A., CNPJ 15009178000170 e protocolo 220845107 23/06/2022. Autenticação: 6A6E3039435A5045EB80768F979B6B5487ED3A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL
Anexo
CPF
036.264.808-52

Assinante(s)
Nome
José Arimatéa de Angelo Calsaverini

Data Assinatura
24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital
047.874.697-03

ALINE MELLO BRANDÃO FELTRIN

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial
Anexo
Assinante(s)
CPF
036.264.808-52

Nome
José Arimatéa de Angelo Calsaverini

Data Assinatura
24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital
047.874.697-03

ALINE MELLO BRANDÃO FELTRIN

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial
Anexo
CPF
036.264.808-52

Assinante(s)
Nome
José Arimatéa de Angelo Calsaverini

Data Assinatura
24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital
047.874.697-03

ALINE MELLO BRANDÃO FELTRIN

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o
número do protocolo 22/084.510-7.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2539277 em 24/06/2022 da Empresa USINAS ITAMARATI S.A., CNPJ 15009178000170 e protocolo 220845107 23/06/2022. Autenticação: 6A6E3039435A5045EB80768F979B6B5487ED3A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/084.510-7 e o código de segurança wwUs Esta cópia foi autenticada
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL
Anexo
CPF
036.264.808-52

Assinante(s)
Nome
José Arimatéa de Angelo Calsaverini

Data Assinatura
24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital
047.874.697-03

ALINE MELLO BRANDÃO FELTRIN

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial
Anexo
Assinante(s)
CPF
036.264.808-52

Nome
José Arimatéa de Angelo Calsaverini

Data Assinatura
24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital
047.874.697-03

ALINE MELLO BRANDÃO FELTRIN

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial
Anexo
CPF
036.264.808-52

Assinante(s)
Nome
José Arimatéa de Angelo Calsaverini

Data Assinatura
24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital
047.874.697-03

ALINE MELLO BRANDÃO FELTRIN

24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial
Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 14/06/2022
Documento assinado eletronicamente por Evanete Ribeiro De Magalhaes Figueiredo, Servidor(a)
Público(a), em 24/06/2022, às 16:35.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o
número do protocolo 22/084.510-7.
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO
GROSSO
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF

Nome

955.179.101-06

JULIO FREDERICO MULLER NETO

Cuiabá. sexta-feira, 24 de junho de 2022
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