
Nós, seres humanos, 

somos cheios de 

tendências e fraquezas 

Compramos mais alimentos 
quando vamos ao super-
mercado com fome e nos 

comprometemos com pagamen-
tos de academias de ginástica 
mas não aparecemos nelas por 
meses. O interessante é que nem 
passa pela nossa cabeça que 
uma grande parte da economia 
é movimentada pela exploração 
desses nossas falhas em agir 
racionalmente e fazer aquilo que 
seria o melhor para nós.

“Espere para ser manipulado”, 
falam os prêmios Nobel George 
Akerlof e Robert Shiller em seu 
livro “Phishing for Phools”, que 
tem como subtítulo “A Economia 
da Manipulação e da Decep-
ção”. Se existe alguma forma 
de sermos “fi sgados” por meio 
das nossas fraquezas, alguém 
irá tirar vantagem econômica 
disso, dizem os autores, no que 
se referem a um novo tipo iden-
tifi cado de equilíbrio econômico 
ou social que eles chamam de 
“phishing equilibrium”.

Intencionalmente eles trocam 
as iniciais de “F” para “PH” 
emprestando o termo “phish” 
utilizado em tecnologia para 
a prática de atrair (ou fi sgar) 
pessoas para fraudes na internet. 
“Phool”, segundo eles, em vez de 
uma simples tradução para tolos, 
signifi ca qualquer pessoa que é 
fi sgada com êxito. Não deve soar 
estranho que em grande parte da 
nossa vida agimos e consumimos 
de forma irracional, não fazendo 
o que é melhor para nós, mas 
poucos desenvolveram uma 
teoria acolhendo essa realidade.

Um bom exemplo dessa dinâ-
mica é como a grande parte dos 
usuários de celular interagem 
com os seus aparelhinhos. Al-
gumas pesquisas sugerem que 
o usuário médio abre aplicativos 
150 vezes por dia, ou seja, uma 
vez a cada 7 minutos se excluir-
mos o tempo que dormimos. A 
frequência do hábito e a quan-
tidade de interrupções que isso 
causa obviamente não deve ser 
bom para nós. 

Mas esse hábito, de certa 
forma irracional, gera receitas 
astronômicas para algumas das 
maiores empresas do mundo 
que dependem de acessos de 
indivíduos irracionais como 
nós para gerar visitas em seus 
sites e aplicativos e com isso 
vender publicidade para seus 
clientes. Um bom exemplo do 
“phishing equilibrium”. Mas 
realidades como essas podem 
ser combatidas, não de forma 
fácil, já que mudar hábitos é algo 
bem difícil, ainda mais quando 
setores econômicos inteiros 
dependem delas. 

Um atalho é evidenciar o pa-
drão. É o que está tentando fazer 
Tristan Harris, ex-empregado 

do Google e co-fundador do 
Time Well Spent (tempo bem 
gasto), que pretende estimular 
o “design ético” de softwares, 
para que empresas pensem suas 
tecnologias de forma que esta 
cause um impacto positivo na 
vida dos seus usuários. 

Em uma entrevista para “The 
Atlantic”, Harris comenta que, 
apesar de muitos atribuírem o 
nosso vício tecnológico a falhas 
pessoais como a baixa força de 
vontade, “precisamos reconhe-
cer que há milhares de pessoas 
no outro lado da tela tentando 
quebrar qualquer senso de 
responsabilidade que podemos 
manter”.

Se por um lado é difícil mudar 
o hábito, seria muito mais rápido 
se as empresas adotassem prá-
ticas empresariais mais justas. 
Mas o custo de mudar esse pa-
drão é altíssimo para elas: como 
justifi car seus valores de mer-
cado se as pessoas reduzirem 
acessos aos seus sites e apps? 
Custa muito mais para sociedade 
se não mudarem. Observando 
o que está acontecendo com a 
indústria de alimentos e bebidas, 
podemos ter uma ideia de que 
processos para mudar essas 
realidades são longos. 

Apesar dos conhecidos malefí-
cios de muitos dos ingredientes 
em produtos industrializados, 
o processo de adoção de no-
vos ingredientes é lento. Está 
acontecendo, mas é devagar e 
mesmo as pessoas reconhecen-
do que não é saudável, demoram 
para mudar os seus hábitos de 
consumo gerando custos sociais 
enormes.

Existem vários movimentos, 
como B-Corps (Benefi t Corpo-
rations) ou Capitalismo Cons-
ciente, que suportam e avaliam 
o quanto o modelo de negócio 
de seus membros impactam 
positivamente a sociedade. Isso 
vai além da famosa Responsabi-
lidade Social Corporativa, que 
apesar de bem intencionada 
em muitos dos casos, não ne-
cessariamente compromete o 
modelo de negócio da empresa 
a um impacto positivo.

Mark Zuckerberg, apesar do 
mérito de ter criado a Chan 
Zuckerberg Initiative, que pre-
tende desenvolver o potencial 
humano e promover oportuni-
dades iguais para todos, ainda 
depende do nosso vício em ce-
lulares para manter sua fortuna.

Esses movimentos citados 
acima são bem-vindos e irão 
ajudar no processo de equilíbrio 
de mercado. Mas precisamos, 
como falaram Akerlof e Schiller 
em seu livro, estar atentos. 

Existe uma tendência natural 
de sermos “fi sgados como tolos” 
e alguém de alguma forma irá se 
aproveitar disso.

(*) - É vice-presidente executivo 
de estratégia e desenvolvimento 
corporativo da consultoria LHH, 

baseado em Nova York.

Nossos celulares 
permitem que nos 

fi sguem como tolos
Claudio Garcia (*)
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SEXTA-FEIRA, 19 DE JANEIRO DE 2018

TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS NA NOVA LEI
Com a reforma trabalhista como efetuar a transferência de funcionários, 
podem ser transferidos da matriz, inativa, para a filial ou para outras empre-
sas com mesmo sócio? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE TRABALHA SOMENTE DOIS DIAS POR SEMANA, 
SENDO SÁBADO E DOMINGO, A EMPRESA É OBRIGADA A CONCEDER 
PELO MENOS UM DOMINGO NO MÊS PARA DESCANSO?

Fixada em contrato individual de trabalho jornada aos sábados e domingos, o 
empregador deverá conceder o domingo de descanso, obrigatoriamente, em 
vista do disposto no parágrafo único, do art. 6° da Lei 10.101/2000, o repouso 
semanal remunerado deverá coincidir, pelo menos uma vez no período 
máximo de três semanas, com o domingo, respeitadas as demais normas de 
proteção ao trabalho e outras a serem estipuladas em negociação coletiva.

LICENÇA MATERNIDADE
Licença maternidade é considerado suspensão ou interrupção do con-
trato de trabalho? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

LIMITE DE VALE TRANSPORTE
Existe limite de valor ou de quantidade de vale transporte que a 
empresa deve oferecer ao funcionário, com desconto de 6% sobre o 
salário? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

RETENÇÃO DA PREVIDÊNCIA PELO PRESTADOR
Prestador que emite RPA paro o tomador FF deve recolher previdência? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Quando o aviso prévio é indenizado é devido a dedução de INSS? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

GESTANTE DURANTE CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
Funcionária com contrato determinado que estivesse gestante 
pode ser feita a rescisão contratual no término do contrato? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Citação Prazo 20 dias. Processo nº 0208484-31.2011.8.26.0100  A Drª. Fabiana Marini, Juíza de
Direito da 12ª VC do Foro da Capital - SP, na forma da lei, etc. Faz Saber a Jader Bezerra Xavier,
CPF/MF Nº 232.276.303-97 e Pampa Montagens e Manutenção Ltda, CNPJ Nº 15.118.524/0001-59,
que Banco Fibra S/A, moveu uma ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento
da quantia de R$  7.062.749, (Sete Milhôes sessenta e dois mil setecentos e quarenta e nove reais)
Referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário Nº CG 0648611, ocorre que não
cumpriram com suas obrigações, deixando de efetuar o pagamento da quantia devida na data de seus
respectivos vencimentos. Considerando que os requerentes, encontra-se em lugar ignorado, fica os
mesmos, por meio do presente edital Citados para os termos e atos da ação proposta ficando
Advertidos de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e
passado nesta cidade, aos 12 de Setembro de 2017.                                                                    (18 e 19)

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
CNPJ/MF nº 60.659.463/0029-92 - NIRE 35.300.059.425

Extrato da Ata da AGE Realizada em 21 de Dezembro de 2017
Data, Hora e Local: 21/12/17, às 10h, na sede, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, 20º andar, Alto de Pinheiros, São Paulo/
SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Adalberto Panzenboeck Dellape Baptista, a pedido
da Sra. Paula Regina Depieri, a tudo presente, secretariados pela advogada Luciana Gualda dos Santos Sasso. Deliberações
aprovadas por unanimidade: 1. Deliberaram aprovar a antecipação e o pagamento de dividendos relativos ao exercício de
2017. Nos termos do artigo 368 da Lei nº 10.406/02, conforme alterada, os acionistas acordam com a utilização de parte do
referido valor para quitação dos contratos de mútuo firmados em 18/12/17 entre a Companhia e os acionistas. Os dividendos
deverão ser pagos aos acionistas, na proporção de suas participações no capital social da Companhia. Encerramento:
Formalidade legal registrada na JUCESP nº 1.763/18-0 em 04/01/18. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

CAF - Brasil Indústria e Comércio S.A.
CNPJ/MF Nº 02.430.238/0001-82 - NIRE 35300154479

Extrato Ata Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 27/11/2017
Data, Hora e Local: Aos 27/11/2017, às 10 horas, na Rua Tabapuã, nº 81, 10º andar, São Paulo - SP. 
Presença: totalidade. Convocação: Dispensada. Mesa: Presidente da mesa - Sr. Agenor Marinho 
Contente Filho, Secretário - Danilo Pereira dos Santos. Ordem do Dia: 1) Deliberar sobre a alteração da 
razão social da acionista Inversiones en Concesiones Ferroviarias, S.A. para CAF Investment Projects 
S.A. 2) Deliberar sobre o pagamento, por meio da conversão em capital, do valor remanescente do 
crédito detido pela acionista CAF Investment Projects S.A., atual denominação de Inversiones en Con-
cesiones Ferroviarias, S.A., no valor total de € 26.900.000,00, equivalente a R$ 102.596.600,00, à taxa 
de conversão de R$3,814000000000, contra a Companhia oriundo dos mútuos financeiros firmados 
nas datas, valores e registros descritos abaixo:
Data                             Valor do Crédito Remanescente     Registro no Banco Central
02/01/2017                                € 11.400.000,00                                    TA789772
07/02/2017                                € 15.500.000,00                                    TA792891
Total                                          € 26.900.000,00
3) Deliberar sobre o aumento de capital da Companhia, mediante emissão de ações ordinárias, que 
serão subscritas pela acionista CAF Investment Projects S.A., atual denominação de Inversiones en 
Concesiones Ferroviarias, S.A., e integralizadas por meio da conversão do crédito supra aludido em 
capital. 4) Deliberar sobre outros assuntos de interesse social. Deliberações: AGE - 1) Foi aprova-
da, por unanimidade de votos, a alteração da razão social da acionista Inversiones en Concesiones 
Ferroviarias, S.A. para CAF Investment Projects S.A., com a sua devida inclusão no estatuto. 2) Foi 
aprovada, por unanimidade de votos, a alteração na forma de pagamento do valor remanescente dos 
empréstimos registrados no Banco Central do Brasil sob operações de números TA789772 e TA792891, 
devido à Acionista CAF Investment Projects S.A., atual denominação de Inversiones en Concesiones 
Ferroviarias, S.A., pela Companhia, no valor total de € 26.900.000,00. A liquidação do empréstimo 
no Banco Central do Brasil ocorreu mediante operações simbólicas de câmbio em 16/11/2017, Tipo 
“Venda”, celebrado entre a Companhia e o Banco Santander S.A., à taxa cambial de 3,814000000000, 
no que resultou o valor em reais total de R$ 102.596.600,00. O pagamento do mútuo financeiro se 
efetivará em ações de emissão da Companhia, de forma a preservar o caixa da Companhia, cujo 
registro no Banco Central como investimento observará os respectivos contratos simbólicos de câmbio 
de 16/11/2017, Tipo “Compra”, celebrado entre a Companhia e o Banco Santander S.A., à taxa cambial 
de R$ 3,814000000000, no que resultou o valor em reais de 102.596.600,00, conferindo à Diretoria 
da Companhia os poderes necessários para praticar todos os atos necessários e ratificando os atos 
praticados até a presente data nesse sentido. 3) Foi aprovada, por unanimidade de votos, o aumento 
do capital social da Companhia nas seguintes condições: (i) valor do aumento: R$ 102.596.600,00, 
passando o capital social, desse modo, de R$ 526.778.120,00 para R$ 629.374.720,00; (ii) número de 
ações e preço de emissão: emissão de 102.596.600,00 ações ordinárias, sendo o preço de emissão 
das ações de R$ 1,00 de acordo com o artigo 5º do Estatuto da Companhia;  (iii)  forma de subscrição 
e integralização: o aumento de capital ora deliberado será subscrito e integralizado nesta data me-
diante capitalização de créditos no valor de R$ 102.596.600,00 detidos pela acionista CAF Investment 
Projects S.A., atual denominação de Inversiones en Concesiones Ferroviarias, S.A., contra a Compa-
nhia, conforme Boletim de Subscrição que segue no Anexo I. 4) As acionistas CONSTRUCCIONES 
Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. e URBANIZACIÓN PARQUE ROMAREDA, S.A. renunciam 
aos seus direitos de preferência para a subscrição do aumento de capital ora deliberado. Em razão 
das deliberações acima, o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Artigo 5º - O Capital Social é de R$ 629.374.720,00, totalmente integralizado, dividido em 
629.374.720,00 ações ordinárias nominativas, com o valor nominal de R$ 1,00 cada uma, conforme a 
seguinte composição: R$7.425.000,00, correspondentes a 7.425.000 ações, pertencentes à acionista 
Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles S.A., R$ 75.000,00, correspondentes a 75.000 ações, per-
tencentes à acionista Urbanización Parque Romareda S.A., e R$ 621.874.720,00, correspondentes a 
621.874.720,00, ações, pertencentes à acionista Caf Investment Projects S.A.. 
Acionista                                                            Número de Ações   Preço de Emissão R$         % de Participação
Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.                      7.425.000           7.425.000,00        1,179742332199171%
Urbanización Parque Romareda,S.A.                                 75.000                 75.000,00          0,011916589214133%
Caf Investment Projects S.A.                                                      621.874.720        621.874.720,00           98,8083410785867%
TOTAL                                                                          629.374.720        629.374.720,00                                   100%
Em razão das modificações estatutárias, as acionistas acordam consolidar a versão vigente do Estatuto 
da CAF – Brasil Indústria e Comércio, S.A., a qual se transcreve integralmente no Anexo II da presente 
Ata. Posteriormente foi dada a palavra aos presentes na Assembleia, a quem dela quisesse fazer uso; 
não tendo ninguém se manifestado, foi encerrada a ordem do dia. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que 
se lavrasse a presente Ata, em livro próprio, que depois de lida e aprovada foi assinada por todos 
os Acionistas presentes. São Paulo, 07 de fevereiro de 2017. Acionistas presentes: Construcciones Y 
Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. p.p. José Rogério Lima de Araújo; Urbanización Parque Romareda, S.A. 
p.p. José Rogério Lima de Araújo; CAF Investment Projects S.A. atual denominação de  Inversiones 
en Concesiones Ferroviarias, S.A. p.p. Agenor Marinho Contente Filho. Diretor presente: Sr. Agenor 
Marinho Contente Filho (Diretor Geral).  Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro 
próprio. Agenor Marinho Contente Filho - Diretor Geral, Danilo Pereira dos Santos - Secretário. Jucesp 
- certifico o registro sob o nº 577.147/17-1 em 22/12/17. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária 
Geral. ESTATUTO SOCIAL - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - Sob 
a denominação de CAF - Brasil Indústria e Comércio S.A., fica constituída uma Companhia Anônima 
que se regerá por este Estatuto e pela legislação vigente que lhe for aplicável. Artigo 2º - A Companhia 
terá sua sede e foro na Cidade de São Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.430.238/0001-
82, na Rua Tabapuã, nº 81, 10º andar, Itaim Bibi, CEP.: 04533-010, podendo abrir filiais, depósitos ou 
escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério da Diretoria. Parágrafo 1º: A Companhia 
possui filial na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.430.238/0002-63, 
situada na Praia de Botafogo, nº 300, 5º andar, Botafogo, CEP.: 22250-040. Parágrafo 2º: A Companhia 
possui filial na Cidade de São Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.430.238/0004-25, situa-
da na Rua Bresser, s/nº, Abrigo Engenheiro São Paulo, Edifício 2, Parte 1 – Brás, CEP.: 03053-000. 
Parágrafo 3º: A Companhia possui filial na Cidade de Porto Alegre - RS, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 02.430.238/0005-06, na Avenida Ernesto Neugebauer, nº1.985, Parte, Humaitá, CEP.: 90250-140. 
Parágrafo 4º: A Companhia possui filial na Cidade de Hortolândia - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
02.430.238/0006-97, situada na Avenida Ytamaraka, s/n°, Gleba A – Sítio Sant’ana, Boa Vista, CEP.: 
13184-852. Parágrafo 5º: A Companhia possui filial na Cidade de Hortolândia, Estado de São Paulo, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.430.238/0007-78 situada na Avenida Ytamaraka, s/n°, Gleba A, parte, 
Jardim Nova Europa, CEP.: 13184-852. Parágrafo 6º: A companhia possui filial localizada na Cidade 
de São Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.430.238/0009-30, situada na Avenida Raimundo 
Pereira de Magalhães, 200 (parte) Pátio da CPTM Lapa BP 420.3730 – Lapa, CEP.: 05092-040. Pará-
grafo 7º: A companhia possui filial localizada na Cidade de Jaboatão dos Guararapes - PE, CNPJ/MF 
sob o n° 02.430.238/0010-73, situada na Rua São José, 860 – Cavaleiro, CEP.: 54210-570. Parágrafo 
8º: A companhia possui filial localizada na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, CNPJ/MF sob o 
n° 02.430.238/0012-35, situada na Rua General Manoel Azambuja Brilhante, nº 55, Parte, Presidente 
Altino, CEP.: 06010-160. Parágrafo 9º: A companhia possui filial localizada na Cidade de Cuiabá - MT, 
CNPJ/MF sob o n° 02.430.238/0011-54, situada na Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Sala 1003C, Edifí-
cio Work Tower, Centro Sul, parte, CEP.: 78020-800. Parágrafo 10º: A companhia possui filial localizada 
na Contagem - MG, CNPJ/MF sob o n° 02.430.238/0013-16, no Pátio de Eldorado, Via Expressa de 
Contagem, 1889 parte, Água Branca, CEP.: 32370-485. Artigo 3º - O objeto da Companhia será: (i) Fa-
bricação, construção, industrialização, transformação, reparação, manutenção, instalação, montagem, 
modernização, compra, venda, aquisição, alienação, importação e exportação, transmissão, cessão, 
distribuição, arrendamento, projetos, exploração ou qualquer outra forma de comercialização: (i.1) de 
todo e qualquer tipo de trem, locomotiva, vagão, veículos, ferroviários e metroviários em geral; (i.2) de 
todo tipo de componentes, elementos, peças, acessórios, equipamentos,  materiais fixos ou móveis e 
bens destinados a realização de atividade de transporte e mobilidade de qualquer tipo, inclusive simula-
dores (cabine e sistemas de informática para treinamento de condutores); (i.3) de todo tipo de comissio-
namento, integrações, sistemas e operação de sistemas ferroviários e metroferroviários em geral, bem 
como de seus componentes, inclusive sinalização e componentes; (i.4) de todo tipo de produtos, bens 
e elementos próprios das indústrias metalúrgicas, siderúrgicas, plásticas, de caldeiraria e carpintaria; 
(i.5) de todo tipo de maquinário industrial, máquinas-ferramentas, maquinário de obras públicas; (i.6) de 
todo tipo de produtos, bens e elementos relacionados a atividade e as industrias elétricas, eletrônicas 
de informática e de defesa; (i.7) de todo tipo de elementos, e bens materiais que tenham o caráter de 
auxiliares, complementares ou derivados das atividades compreendidas nos parágrafos anteriores. (ii) 
Prestação de serviços de todos os tipos e, em geral os de estudo, assessoria, engenharia, treinamen-
tos; (iii) A realização de todos os tipos de atividades industriais, comerciais financeiras, de serviços que 
tenham relação direta ou indireta com as atividades descritas nos itens anteriores; (iv) A participação 
em outras Companhias, comerciais ou civis, como sócia, acionista ou quotista; (v) Aquisição, a qualquer 
título, de direitos para exploração, desenvolvimento, operação, administração, de empresas comerciais 
ou industriais, incluindo todo tipo de fábrica, planta, armazém e negócios em geral; (vi) Representação 
de terceiros, como agente comercial, representante, distribuidor, agente mediador, relativo a todo e 
qualquer tipo de bens e produtos; (vii) Aquisição, a qualquer título, de direitos sobre marcas e patentes, 
desenhos e modelos industriais, nomes comerciais, bem como prestação de serviços e assistência 
técnica relativa aos conceitos deste inciso; (viii) Prestação de serviços, assessoria comercial e assis-
tência técnica dentro e fora do território nacional para todo e qualquer tipo de trem, locomotiva, vagão, 

veículos ferroviários em geral, bem como de seus componentes, peças, acessórios e equipamentos; e 
(ix) Prestação de serviços de locação por conta própria ou por conta de terceiros. Artigo 4º - A Com-
panhia terá duração por prazo indeterminado. Capítulo II - Do Capital Social e Ações - Artigo 5º - O 
Capital Social é de R$ 629.374.720,00, totalmente integralizado, dividido em 629.374.720,00 ações 
ordinárias nominativas, com o valor nominal de R$ 1,00 cada uma, conforme a seguinte composição: 
R$7.425.000,00, correspondentes a 7.425.000 ações, pertencentes à acionista Construcciones Y Au-
xiliar de Ferrocarriles S.A., R$75.000,00, correspondentes a 75.000 ações, pertencentes à acionista 
Urbanización Parque Romareda S.A., e R$ 621.874.720,00, correspondentes a 621.874.720,00, ações, 
pertencentes à acionista Caf Investment Projects S.A..
ACIONISTA                                                     Nº de Ações              Preço de Emissão R$                % de Participação
Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles S.A        7.425.000                        7.425.000,00          1,4095118453287316%
Urbanización Parque Romareda,S.A.            75.000                            75.000,00     0,014237493387158904%
Caf Investment Projects S.A.                                 621.874.720                  621.874.720,00               98,8083410785867%
TOTAL                                                                   629.374.720                  629.374.720,00                                        100%
§ Primeiro: As ações poderão ser representadas por certificados, assinados por 2 diretores em exercí-
cio, podendo haver certificado múltiplo de ações. § Segundo: Adotado o sistema de emissão de certifi-
cados para representar as ações, fica estabelecido que as ações ordinárias serão sempre nominativas. 
§ Terceiro: Caberá ao Conselho de Administração, se houver, autorizar a manutenção das ações ordi-
nárias em conta de depósito na instituição financeira que designar. § Quarto: Os acionistas terão direito 
de preferência para a subscrição do aumento de Capital Social, na proporção do número total de ações 
que possuírem. Tal direito deverá ser exercido no prazo de 30 dias a contar da primeira publicação da 
deliberação do aumento. Não sendo observado o prazo, o acionista decairá nesse direito. Artigo 6º - As 
ações são indivisíveis e cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias 
Gerais. Capítulo III - Da Administração da Companhia - Artigo 7º - A Companhia será administrada 
por 3 membros, acionistas ou não, todos residentes no país, eleitos e destituíveis a qualquer tempo por 
Assembleia Geral, na forma da lei, para um mandato de 2 anos, permitida a reeleição, sendo um Diretor 
Presidente, um Diretor Geral e um Diretor sem designação específica, observados os poderes indica-
dos no artigo 9º a seguir. § Primeiro: Os Diretores poderão ser reeleitos e a investidura no cargo será 
feita por termo lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, assinada pelo respectivo Diretor. § 
Segundo: Os Diretores poderão receber uma remuneração, a título de honorários ou pró-labore, a ser 
fixada pela Assembleia Geral. Artigo 8º - Ocorrendo vacância do cargo de Diretor da Companhia, o 
substituto, acionista ou não, será designado pelos demais Diretores, servindo até o término do manda-
to do Diretor substituído. Artigo 9º – Compete ao Diretor Presidente: (i) a representação da Companhia 
de forma institucional; (ii) disseminar os valores e a cultura da Companhia para todos os níveis funcio-
nais; (iii) zelar e responder pela imagem institucional da Companhia dentro e fora do seu segmento. § 
Primeiro - Compete ao Diretor Geral, nos limites deste Estatuto Social, a representação da Companhia, 
em juízo ou fora dele, em todos os tribunais, ordinários ou especiais, em todas as instâncias, ativa ou 
passivamente, perante quaisquer terceiros e Administrações públicas federais, estaduais e municipais, 
autarquias da administração pública direta ou indireta, empresas públicas em geral, inclusive perante a 
empresas privadas, podendo assinar escrituras de qualquer natureza, letras de câmbio, cheques, or-
dens de pagamento, contratos em geral, assumir obrigações, emitir, endossar, caucionar, descontar, 
sacar, avalizar títulos de emissão da Companhia, abrir e encerrar contas bancárias, efetuar saques e 
movimentação bancária, assinar, enfim, todos os papéis de interesse social, inclusive emitir cheques e 
quaisquer outros documentos ou atos que importem em responsabilidade ou obrigação para a Compa-
nhia ou que exonerem a Companhia de obrigações para com terceiros, outorgar procurações com 
cláusula “ad judicia” a advogados, para representação da Companhia nas esferas judicial e administra-
tiva junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, sempre mediante autorização expressa 
das acionistas detentoras da maioria do Capital Social, por carta, e-mail ou fac-símile; outorgar procu-
rações “ad negotia” aos agentes aduaneiros, sempre mediante autorização expressa das acionistas 
detentoras da maioria do Capital Social, por carta, e-mail ou fac-símile; receber citações ou intimações 
judiciais ou extrajudiciais. § Segundo – Compete ao Diretor sem designação específica assinar letras 
de câmbio, cheques, ordens de pagamento, emitir, endossar, caucionar, descontar, sacar, avalizar títu-
los de emissão da Companhia, abrir e encerrar contas bancárias, efetuar saques e movimentação 
bancária em operações até o valor de R$ 1.700.000,00 perante ao Banco Santander (033), Ag 0214, 
C.C. nº 13.003.019-2 e nº 13002.904-4; Banco Citibank S.A. 745, Ag 0001, C.C. nº 0146485-0; Banco 
do Brasil S.A. (001), Ag 1914-3, C.C. nº 1867-8 e nº 2072-9; Banco Bradesco S/A 237, Ag 2002-2, nº 
C.C. 82000-8 e nº 81000-2, Banco Safra S.A. Ag 0115, nº C.C. 016694-8, Deutsche Bank S.A (Banco 
Alemão) (487), Ag nº 0001 - C.C. nºs 101481-4 e 101498-5. (i) As operações entre contas bancárias de 
titularidade da Companhia não possuem limite de valor para as transações; (ii) Para valores superiores 
ao indicado no parágrafo segundo acima, as transações poderão ser realizadas isoladamente pelo Di-
retor Geral, ou pelo Diretor sem designação específica em conjunto com o Diretor Geral. § Terceiro – Os 
atos a seguir relacionados deverão ser previamente submetidos à aprovação dos acionistas em Assem-
bleia: (i) Aprovação do Plano Anual de Negócios que fixará as diretrizes internas da Companhia; (ii) 
Revisão e deliberação anual das contas e demonstrações financeiras preparadas pelos administrado-
res da Companhia; (iii) Aprovação de incorporação, fusão, cisão, transformação, assim como a dissolu-
ção e liquidação, eleição e destituição de liquidantes e julgamento de suas contas; (iv) Elaboração de 
propostas de aplicação dos resultados e divisão de dividendos, incluindo os dividendos percebidos 
como resultado do exercício; (v) Assinatura de contratos entre a Companhia e qualquer dos acionistas 
ou seus familiares; (vi) Prestação de fianças, avais, garantias ou qualquer outro ato em favor de tercei-
ros em nome da Companhia; (vii) Outorga de procurações em nome da Companhia, as quais deverão 
mencionar expressamente os poderes conferidos e terão período de validade indeterminado, salvo 
quando o documento expressamente o dispuser, contado a partir de sua outorga, com exceção daque-
las para fins judiciais, que poderão ser outorgadas pelos membros da Diretoria nos termos do item “(i)” 
do § Primeiro deste artigo; (viii) Compra e venda de imóveis de qualquer natureza, prédios, terrenos, 
casas, apartamentos, independentemente do valor envolvido; (ix) Aquisição e venda de ações ou quo-
tas, bem como qualquer tipo de investimento em outras Companhias; e, (x) Pedido Judicial de Recupe-
ração Judicial ou Falência. Artigo 10º - A Diretoria terá todos os poderes e atribuições que a Lei e o 
Estatuto Social lhe conferirem para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Com-
panhia. Artigo 11° - A Diretoria reunir-se-á todas as vezes que for necessário ou conveniente, lavrando-
-se as atas de suas deliberações nos livros competentes. Capítulo IV - Do Conselho Fiscal - Artigo 
12º – A Companhia terá um Conselho Fiscal não permanente, o qual somente será instalado, pela 
Assembleia Geral, a pedido dos acionistas, na forma da legislação vigente. § Primeiro: No caso de sua 
instalação, a Assembleia Geral elegerá três membros efetivos a três suplentes, acionistas ou não, para 
comporem o Conselho Fiscal, o qual terá as atribuições definidas em lei. § Segundo: As remunerações 
dos membros do Conselho Fiscal serão fixadas pela Assembleia Geral que os eleger. Artigo 13º - Os 
membros do Conselho Fiscal, no exercício das funções que lhes são atribuídas em lei, perceberão os 
honorários fixados pela Assembleia Geral que os eleger. Capítulo V - Da Assembleia Geral - Artigo 
14º - A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á anualmente, dentro dos 4 primeiros meses após o ter-
mino do exercício social, para discutir e deliberar sobre as contas da Diretoria, balanço e parecer do 
Conselho Fiscal, quando houver, relativos ao exercício findo, e eleger os membros da Diretoria, quando 
for o caso. Artigo 15º – A AGE será convocada em todos os casos para os fins previstos em lei, além 
daqueles previstos neste Estatuto, especialmente os do artigo 9º, § 1º. Artigo 16º – As Assembleias 
Gerais serão instaladas e presididas pelo Diretor-Presidente, que convidará para secretário um dos 
acionistas presentes e, no caso de ausência, por quem a Assembleia designar. Capítulo VI - Do Exer-
cício Social, Lucros e sua Distribuição - Artigo 17º – O exercício social terminará em 31 de dezembro 
de cada ano. Artigo 18º – Os lucros líquidos do exercício, regularmente apurados no balanço geral le-
vantado no término do exercício, feitas as necessárias deduções de amortizações e depreciações dos 
bens fixos e das provisões, serão assim distribuídos: (i) 5% para o fundo de Reserva Legal até atingir 
20% do Capital Social; (ii) gratificação à Diretoria, satisfeito o disposto pelos artigos 152 e 202 da Lei nº 
6.404/76; (iii) dividendos anuais nos termos fixados em AG, excluídos o valor constituído para o fundo 
de reserva legal e a gratificação à Diretoria. § Único – A Companhia poderá levantar Balanços interme-
diários em períodos inferiores a um ano, inclusive mensalmente. Os lucros líquidos dos períodos infe-
riores ao exercício, regularmente apurados no balanço geral levantado no término do período, feitas as 
necessárias deduções de amortizações e depreciações dos bens fixos e das provisões, serão distribu-
ídos entre reservas, remuneração de Diretores e dividendos aos acionistas, de acordo com o previsto 
no Artigo 18 do presente estatuto. Capítulo VII - Da Liquidação da Companhia - Artigo 19º – A Cia 
será liquidada nos casos previstos em lei e por determinação da Assembleia Geral. Artigo 20º - A As-
sembleia Geral que decidir a liquidação determinará sua forma, elegendo os liquidantes e o Conselho 
Fiscal que funcionará nesta fase, fixando os respectivos honorários. Capítulo VIII - Disposições Ge-
rais e Transitórias - Artigo 21º -  As questões omissas neste estatuto serão decididas de acordo com 
o disposto na Lei nº 6.404/76 e demais leis em vigor. Capítulo IX - Da Cláusula de Desimpedimento  
- Artigo 22º – Para os efeitos do disposto no Inciso III do Artigo 38, da Lei nº. 4.726, de 13.07.1965, bem 
como do contido no Inciso IV do Artigo 53 do Decreto nº 1.800, de 30/01/1996 e dos §§ 1º e 2º do Arti-
go 147, da Lei 6404, de 15/12/1976, com as alterações propostas pela lei 9.457, de 05/05/1997, os 
acionistas, seus representantes legais e os diretores declaram, através deste instrumento, não estarem 
envolvidos em qualquer ação criminal ou violação legal que impeça o exercício, por qualquer deles, de 
atividade mercantil, firmando, todos, o presente instrumento e a declaração dele constante, cientes de 
que, em caso de sua comprovada falsidade, será nulo de pleno direito perante o registro do comércio o 
ato a que se integra esta declaração, bem como os atos subsequentes, nela baseados, sem prejuízo 
das sanções penais a que estiverem sujeitos os que falsamente declararam seu desimpedimento.

Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.
C.N.P.J. nº 03.546.261/0001-08 - N.I.R.E.: 35.300.175.051

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
1. Data, Hora e Local: 20/12/17, às 9:30 horas, no edifício da sede social da Companhia, na Rua Campos Bicudo, 98, 
2º andar, Chácara Itaim, São Paulo, SP. 2. Presenças: Totalidade 3. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Emmanuel 
Pelege; Secretário: Sr. Marcelo Luis Santilli. 4. Publicações: Dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo
4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia. 5. Ordem do Dia: 
(i) autorizar a venda da totalidade das ações da Cardif Capitalização S/A detidas pela companhia, em transação de valor
superior a R$ 1.500.000,00 nos termos da alínea “e” do Artigo 25º do Estatuto Social da companhia; (ii) outros assuntos 
de interesse social. 6. Resumo das Deliberações: AGE, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, (a) aprovou
(i) a celebração do Contrato de Compra de Ações (Share Purchase Agreement) por meio do qual a companhia concordou, 
mediante a satisfação de determinadas condições precedentes, em ceder todas as ações da Cardif Capitalização S/A de 
sua titularidade para a Icatu Capitalização S.A. (“Operação”), em transação de valor superior a R$ 1.500.000,00 
requerendo, portanto, autorização desta AGE nos termos da alínea “e” do Artigo 25º do Estatuto Social da companhia,  
(ii) que os Diretores ficam autorizados a celebrar todos os contratos, anexos, acordos e quaisquer demais documentos
necessários para a implementação da Operação, incluindo, mas não se limitando aos Contratos Operacionais e Outras
Avenças (Operating Agreement and Other Covenants) e Acordo de Entendimentos (Memorandum of Understanding), 
e (iii) ratificação dos atos relacionados à Operação praticados pela Diretoria até o momento; (b) Como outros assuntos de 
interesse social, os acionistas deliberaram pela publicação desta Ata de AGE na forma de extrato. 7. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, a qual, após ter sido reaberta a sessão,  
foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos acionistas presentes. Emmanuel Pelege - Presidente da Mesa;
Marcelo Luis Santilli - Secretário. JUCESP nº 945/18-3 em 05/01/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

PRATIC LINE INDUSTRIAL LTDA. - EPP, torna público que solicitou na Prefeitura Municipal
de Itaquaquecetuba / Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento a Licença de Instalação
para fabricação de caixas, caixotes e semelhantes de material plástico, sito a Rua do
Ferro nº 315 - Parque São Pedro - Itaquaquecetuba - SP. - CEP 08586-200.

Magenta Participações S.A.
CNPJ/MF nº. 07.620.083/0001-60 - NIRE 35.300.350.464

Extrato da Ata da AGE Realizada em 31 de Outubro de 2017
Data, Hora e Local:  31/10/17, às 16h, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, 20º andar, Alto de
Pinheiros, São Paulo/SP.  Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: José Luiz Depieri,
Secretário: Adalberto Panzenboeck Dellape Baptista. Deliberações aprovadas por unanimidade: 1. Ratificam a
outorga de aval/fiança da Companhia, à sua subsidiária; Mafra S.A. Agropecuária (“MAFRA”) na contratação de
Termo de Moeda junto ao Banco Itaú S.A., realizado em 24.10.17 sob o nº 112017100045900. Encerramento:
Formalidade legal registrada na JUCESP nº 578.323/17-5 em 26/12/17. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Cooperativa União de Serviços dos Taxistas
Autônomos de São Paulo - USETAXI

CNPJ nº 59.558.411/0001-40 - NIRE - 35400017856
Convocação de Assembleia Geral Ordinária

Nos termos do Estatuto Social e dos artigos 38 e 44 da Lei nº 5764 de 16 de dezembro
de 1971, convoca os seus sócios-cooperados em condições de votar, para comparece-
rem à Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 03 de fevereiro de 2018,
para melhor acomodação de seus cooperados, na rua Pirapitingui, nº 75, Liberdade,
CEP: 01508-020, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Em primeira convoca-
ção, às 07 horas, com 2/3 (dois terços) dos seus cooperados; em segunda convocação,
às 08 horas, com metade mais um dos seus cooperados e, em terceira convocação, às
09 horas, com o mínimo de 10 (dez) cooperados, para tratar da seguinte Ordem do Dia:
01) Prestação de contas dos órgãos de Administração, acompanhada do parecer do
Conselho Fiscal, Relatório de Gestão, Balanço Geral e Demonstração de sobras ou
perdas apuradas e sua destinação. 02) Eleição dos membros do Conselho de Adminis-
tração para o próximo mandato 2018/2020. 03) Eleição dos membros do Conselho Fiscal,
do Conselho de Ética e do Conselho de Coordenadores para o próximo mandato
2018/2019. 03) Apresentação e deliberação sobre o plano de atividades para o exercício
de 2018. A forma das inscrições das chapas para os cargos do Conselho de Adminis-
tração, Conselho Fiscal e a inscrições dos candidatos aos cargos do Conselho de
Ética e de Coordenadores seguirão o disposto no artigo 69 e seguintes do Estatuto
Social e as inscrições das chapas e dos candidatos ocorrerão até o dia 29/01/2018,
na sede da cooperativa, durante o horário comercial, das 09h às 18 h. O número de
sócios-cooperados para efeito de quorum é de 580 (quinhentos e oitenta Cooperados).

São Paulo, 19 de janeiro de  2018. Eder Wilson Sousa da Luz - Presidente.

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ/MF Nº 05.401.842/0001-79 - NIRE Nº 35300384954

Extrato da Ata de AGE realizada em 15/12/2017
Data e horário: às 14 horas do dia 15/12/2017. Local: sede social. Mesa: Presidente: Sr. Francisco 
Coccaro Neto; e Secretária: Sra. Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek. Presença: totalidade. Con-
vocação: dispensada. Ordem do dia e Deliberações Tomadas por Unanimidade: (1) a alteração 
da duração do mandato dos conselheiros eleitos ao Conselho de Administração que passará a ser 
de até 3 anos. Consequentemente, aprovou a alteração do Artigo 14 do Estatuto Social. Diante da 
referida alteração o artigo 14 do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: “O Con-
selho de Administração será composto por 3 a 6 membros, pessoas físicas, residentes ou não no 
país, os quais serão eleitos para um mandato de até 3 anos sendo permitida a reeleição, e serão 
destituíveis, a qualquer tempo, pela Assembleia Geral.”; (2) a alteração do artigo 19 do Estatuto Social 
para permitir que a diretoria seja composta por 3 a 7 membros, bem como criar a denominação de 
Diretor Comercial. Diante da referida alteração o artigo 19 do Estatuto Social passará a vigorar com a 
seguinte redação: “A Diretoria será composta de 3 a 7 membros com prazo de gestão de até 3 anos, 
sendo permitida a reeleição. Os Diretores devem ser designados como Diretor Presidente, Diretor 
Vice Presidente Financeiro e Administrativo, Diretor Financeiro, Diretor de Operações e Engenharia, 
Diretor Técnico, Diretor Comercial e Diretor sem designação específica.” (3) a alteração do artigo 21 
do Estatuto Social para incluir a descrição do cargo de Diretor Comercial. Diante da referida alteração 
o artigo 20 do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 21. Compete aos 
Diretores: (...) VI - o Diretor Comercial será responsável pela originação de novos projetos, bem como 
a coordenação de novas soluções energéticas e prospecção de novos clientes, além das outras 
atribuições que lhe forem determinadas pela Diretoria. (...)”; A Assembleia Geral ratifica as demais 
disposições do Estatuto Social, bem como decide consolidá-lo, o qual passará a vigorar com a reda-
ção constante do Anexo I à presente Ata; (4) a eleição do Sr. Nelson da Silva Cardoso de Oliveira para 
o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia a partir do dia 01/01/18, sendo 
empossado em seu cargo na mesma data, com mandato de 2 anos, e assina o respectivo Termo de 
Posse no devido livro societário, estando a Declaração de Desempedimento anexa à presente Ata. O 
membro do Conselho de Administração aqui eleito, receberá remuneração no valor de R$ 6.400,00. 
A remuneração será reajustada anualmente de acordo com a variação do INPC, calculada pelo IBGE; 
Encerramento: A ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Francisco Coccaro Neto 
- Presidente da Mesa; Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek - Secretária de Mesa; Acionistas Pre-
sentes: Mitsui & CO., Ltd, por seu procurador, Sr. Ryo Miyajima e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda, 
por seu Presidente, Sr. Hiroki Toko. O presente foi extraído do original registrado na Jucesp sob o n° 
3.782/18-9 em 11/01/18. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954
Extrato da Ata de RCA realizada em 20/12/2017

Data e horário: às 14 horas do dia 20/12/2017. Local: sede social. Mesa: Presidente: Sr. Hiroki Toko; 
e Secretária: Sra. Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek. Presença: totalidade. Convocação: dis-
pensada. Ordem do dia e Deliberações Tomadas por Unanimidade: (1) a renúncia do Sr. Nelson 
da Silva Cardoso de Oliveira do cargo de Diretor Presidente da Companhia; (2) a renúncia do Sr. 
Francisco Coccaro Neto do cargo de Diretor sem designação específica da Companhia; (3) a eleição 
do Sr. Francisco Coccaro Neto para ocupar o cargo de Diretor Presidente com mandato de 03 anos 
a contar da presente data, sendo admitida a sua reeleição; (4) a eleição do Sr. Gustavo Marchezin 
para ocupar o cargo de Diretor Comercial com mandato de 03 anos a contar da presente data, sendo 
admitida a sua reeleição; Encerramento: A ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. 
Presidente da mesa - Hiroki Toko, Secretária da mesa, Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek. Pre-
sentes: Koichi Wakana,Taira Nozaki, Hisao Ogawa e Tadaharu Shiroyama. Francisco Coccaro Neto e 
Gustavo Marchezin - Diretores Eleitos. O presente foi extraído do original registrado na Jucesp sob o 
n° 3.783/18-2 em 11/01/18. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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