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Serviço de Atendimento ao Cliente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro: Tel.: 0800-2844675 das 9h às 18h

DIÁRIO OFICIAL PARTE V - PUBLICAÇÕES A PEDIDO

Professor Heitor 

ASSINATURAS SEMESTRAIS DO DIÁRIO OFICIAL

ASSINATURA NORMAL   R$ 284,00

ADVOGADOS E ESTAGIÁRIOS   R$ 199,00

  R$ 199,00

  R$ 199,00

A Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro não dispõe de pessoas autorizadas 

para vender assinaturas.

ATENÇÃO: É vedada a devolução de valores pelas assinaturas do D.O.

  R$ 132,00

  R$ 92,40

RECLAMAÇÕES SOBRE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS: 

PREÇO PARA PUBLICAÇÃO:

ENVIO DE MATÉRIAS:  

PARTE I - PODER EXECUTIVO
Assessoria para Preparo e Publicações 

dos Atos Oficiais - 
 

PUBLICAÇÕES

AGÊNCIAS DA IMPRENSA OFICIAL - RJ: 

RI NITERÓI

 

Neumar Rodrigues

José Claudio Cardoso Ururahy

Nilton Nissin Rechtman

Luiz Carlos Manso Alves

Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e
Hospitalar - Hospital Estadual Adão Pereira Nunes

CNPJ nº 24.232.886/0145-40
ERRATA na publicação das Demonstrações Financeiras do exercício
de 2017 publicada no dia 28 de março de 2018 neste jornal na pá-
gina 26: onde se lê: “Jocelmo Pablo Mews - Diretor Geral” leia-se:
“Jocelmo Pablo Mews - Diretor de Operações” onde se lê: “Marcel
Augusto de Oliveira - Diretor Geral do Hospital” leia-se: “Gabriel Gi-
raldi - Diretor Operacional” onde se lê: “Edival Silva de Matos - Di-
retor Financeiro do Hospital” leia-se: “Thiago Vieira Zache - Diretor
Administrativo Financeiro”.

Id: 2103313

Id: 2103428

NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS
CNPJ 04.992.714/0001-84 - NIRE 33.3.0026999-1

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
realizada em 15 de março de 2018

DATA, HORA E LOCAL. Realizada aos 15 dias do mês de março de
2018, às 16:30 horas, na sede da Nova Transportadora do Sudeste
S.A. - NTS ("Companhia"), localizada na Praia do Flamengo nº 200,
23º andar, Flamengo, CEP 22210-901, na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. A convo-
cação da Reunião foi realizada na forma do Parágrafo 1º do Artigo 12
do Estatuto Social da Companhia e instalada com a presença da
maioria dos membros titulares do Conselho de Administração, na for-
ma do Parágrafo 2º do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia.
MESA. A Reunião foi presidida pelo Conselheiro Marcos Pinto Almei-
da, que convidou a Sra. Daniela Russio para secretariar os trabalhos.
ORDEM DO DIA. Apreciação e deliberação a respeito: (i) da realiza-
ção do resgate antecipado da totalidade das debêntures conversíveis
em ações, em série única, da espécie com garantia real, da primeira
emissão da Companhia, nos termos da Cláusula 4.21 do "Instrumento
Particular de Escritura de Emissão Privada de Debêntures Conversí-
veis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, da
Primeira Emissão de Nova Transportadora do Sudeste S.A. - NTS",
celebrado em 20 de março de 2017, conforme aditado ("Debêntures
Privadas" e "Primeira Escritura de Emissão", respectivamente); (ii) da
2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em
ações, da espécie quirografária, em série única, a ser realizada pela

Companhia ("Debêntures" e "Emissão", respectivamente) a qual será
objeto de oferta pública de distribuição, com esforços restritos de co-
locação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
("CVM") n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Ins-
trução CVM 476"), respectivamente), no valor total de até
R$5.200.000.000,00 (cinco bilhões e duzentos milhões de reais), sob
o regime de garantia firme de colocação ("Oferta") prestado por uma
ou mais instituições financeiras intermediárias integrantes do sistema
de distribuição de valores mobiliários ("Coordenador Líder" e, na even-
tualidade de haver mais de uma instituição financeira intermediária,
em conjunto, "Coordenadores"); (iii) da delegação de poderes para a
adoção, pela Diretoria da Companhia, de todas as providências ne-
cessárias à realização da Emissão e da Oferta, inclusive, mas não
limitado à (a) contratação dos Coordenadores para a realização da
Oferta, mediante a celebração de contrato de distribuição; (b) contra-
tação dos prestadores de serviços da Emissão, incluindo, mas não se
limitando, ao escriturador, banco liquidante, agente fiduciário e asses-
sores legais, entre outros; (c) celebração da escritura de emissão das
Debêntures ("Escritura de Emissão"), bem como de todos os demais
documentos; e (d) a prática de todos os atos necessários à efetivação
da Emissão e da Oferta; (iv) ratificação de todos e quaisquer atos já
praticados pela Diretoria da Companhia, relacionados às matérias
constantes dos itens acima; e (v) caso aprovados os itens acima,
aprovação da submissão dos referidos itens à apreciação da Assem-
bleia Geral de acionistas da Companhia. DELIBERAÇÕES. O Presi-
dente declarou instalada a Reunião, tendo em vista a comprovação
da existência do quórum legalmente exigido. Após o exame dos itens
constantes da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade de vo-
tos e sem ressalvas, decidiram: (i) aprovar o resgate antecipado fa-
cultativo da totalidade das Debêntures Privadas, pela Companhia, sen-
do que, por ocasião do resgate antecipado facultativo, os debenturis-
tas farão jus ao pagamento do ao Valor Atual na data de realização
do resgate, conforme definido na Cláusula 4.16.3 da Primeira Escri-
tura de Emissão; (ii) aprovar a realização da Emissão, a qual terá as
demais características e condições expressamente definidas em As-
sembleia Geral de acionistas da Companhia e na Escritura de Emis-
são, mas que constará com as seguintes: a) Destinação dos Recur-
sos. Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão se-

rão integralmente utilizados para fins de resgate antecipado das de-
bêntures da Companhia emitidas nos termos do "Instrumento Particu-
lar de Escritura de Emissão Privada de Debêntures Conversíveis em
Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, da Primeira
Emissão de Nova Transportadora do Sudeste S.A. - NTS" firmado em
20 de março de 2017, as quais atualmente são 100% (cem por cento)
de titularidade dos acionistas FIP e Itaúsa. b) Valor Total da Emis-
são. O valor total da Emissão será de até R$5.200.000.000,00 (cinco
bilhões e duzentos milhões de reais), na Data de Emissão. c) Con-
versibilidade. As Debêntures não serão conversíveis em ações de
emissão da Companhia. d) Espécie. As Debêntures serão da espécie
quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por
Ações, sem garantia e sem preferência. e) Classificação de Risco
(rating) da Emissão. Para todos os efeitos, a classificação de risco
(rating) da Emissão deverá ser, na Data de Emissão, AAA em escala
local, emitida pela Fitch Ratings. f) Data de Emissão. A ser definida
pela Assembleia Geral de acionistas da Companhia ("Data de Emis-
são"). g) Prazo e Data de Vencimento. Ressalvadas as hipóteses de
resgate antecipado das Debêntures ou de vencimento antecipado das
obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Es-
critura de Emissão, o prazo das Debêntures será de 5 (cinco) anos
contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em data a ser
definida pela Assembleia Geral de acionistas da Companhia ("Data de
Vencimento"). h) Pagamento do Valor Nominal Unitário. Sem pre-
juízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das De-
bêntures, de amortização extraordinária das Debêntures ou de venci-
mento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos
termos previstos na Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário
das Debêntures será amortizado em 1 (uma) única parcela, na Data
de Vencimento. i) Remuneração. O Valor Nominal Unitário das De-
bêntures não será atualizado monetariamente. Sobre o saldo do Valor
Nominal Unitário das Debêntures incidirão juros remuneratórios corres-
pondentes a 109,00% (cento e nove por cento) da variação acumu-
lada da Taxa DI ("Remuneração").A Remuneração será paga semes-
tralmente, em datas a serem definidas pela Assembleia Geral de acio-
nistas da Companhia e na Data de Vencimento. A Remuneração será
calculada de acordo com fórmula constante da Escritura de Emissão.
j) Resgate Antecipado Facultativo. A Companhia poderá, a seu ex-
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