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Atacadão S.A.  –  CNPJ nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154  –  Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16/12/2016

1. Data, Hora e Local: Realizada ao 16/12/2016, às 10 horas, na sede social da subsidiária da Atacadão S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, 
CEP 05690-000 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos acionistas representantes do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 
nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada. 3. Mesa: Sebastien Durchon - Presidente da Mesa; e Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda - Secretária. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a: (a) aprovação da 1ª (primeira) emissão de no-
tas promissórias comerciais em 2  (duas)  séries de emissão da Companhia (“Emissão”), no montante total de R$  750.000.000,00, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº  566, de 
31/07/2015 (“Instrução CVM 566”), para distribuição pública com esforços restritos de distribuição nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”, respectiva-
mente); e (b) autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos que forem necessários à efetivação e fiel cumprimento da deliberação acima, inclusive para firmar quaisquer instrumentos, contratos e documen-
tos, da mesma forma que seus eventuais aditamentos. 5. Deliberações Tomadas: Examinadas e discutidas todas as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer restri-
ções: (a) Aprovar, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 566, a Emissão, as quais terão as seguintes características: (i) Número da Emissão: 1ª (primeira) Emissão; (ii) Valor Total da Emissão: R$ 750.000.000,00, na Data de 
Emissão (conforme abaixo definido), sendo R$ 360.000.000,00 para as notas promissórias da primeira série (“Notas Promissórias da Primeira Série”) e R$ 390.000.000,00 para as notas promissórias da segunda série (“Notas 
Promissórias da Segunda Série” e, em conjunto com as Notas Promissórias da Primeira Série, “Notas Promissórias”); (iii) Valor Nominal Unitário: R$ 5.000.000,00 para as Notas Promissórias da Primeira Série e para as Notas 
Promissórias da Segunda Série, ambas na Data de Emissão (conforme abaixo definido) (“Valor Nominal Unitário”); (iv) Série: 2 (duas) séries; (v) Quantidade de Notas Promissórias: serão emitidas 72 (setenta e duas) Notas 
Promissórias da Primeira Série e 78 (setenta e oito) Notas Promissórias da Segunda Série, totalizando 150 (cento e cinquenta) Notas Promissórias; (vi) Data de Emissão: será a data da efetiva subscrição e integralização das Notas 
Promissórias, conforme previsto nas Cártulas, conforme definido abaixo (“Data de Emissão”); (vii) Prazo e Data de Vencimento: até 180 (cento e oitenta) dias, contados da Data de Emissão, para as Notas Promissórias da 
Primeira Série e até 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da Data de Emissão, para as Notas Promissórias da Segunda Série, ressalvadas, em ambos os casos, as hipóteses de resgate antecipado facultativo, oferta de resgate 
antecipado e vencimento antecipado previstas nas respectivas cártulas das Notas Promissórias (“Cártulas”, e “Data de Vencimento”); (viii) Forma e Comprovação de Titularidade: as Notas Promissórias serão emitidas sob a for-
ma cartular, e serão mantidas em custódia na instituição financeira contratada para a prestação de serviços de custodiante de guarda física das Notas Promissórias (“Custodiante”). As Notas Promissórias circularão por endosso em 
preto, sem garantia, de mera transferência de titularidade. Para todos os fins e efeitos, a titularidade das Notas Promissórias será comprovada pela posse das Cártulas. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titu-
laridade o relatório em nome do respectivo titular da Nota Promissória emitido pela CETIP S.A. - Mercados Organizados (“CETIP”) quando esta Nota Promissória estiver registrada eletronicamente na CETIP em nome do respectivo 
titular; (ix) Distribuição, Negociação e Colocação: as Notas Promissórias serão distribuídas publicamente com esforços restritos de distribuição nos termos da Instrução CVM 476, sob o regime de garantia firme de colocação, por 
instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenador Líder” e, em conjunto, “Coordenadores”) tendo como público alvo investidores profissionais, assim definidos nos termos do arti-
go 9º-A da Instrução CVM nº 539, de 13/11/2013, conforme alterada inclusive pela Instrução CVM nº 554, de 17/12/2014 (“Instrução CVM 539”, “Instrução CVM 554” e “Investidores Profissionais” respectivamente). As Notas 
Promissórias poderão ser ofertadas a no máximo 75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais, podendo ser subscritas por no máximo 50 (cinquenta) Investidores Profissionais. As Notas Promissórias serão depositadas para dis-
tribuição no mercado primário através do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo a distribuição liquidada financeiramente, e as Notas Promissórias depositadas eletroni-
camente na CETIP. As Notas Promissórias não serão depositadas para negociação em mercados de balcão organizado e não-organizado. Adicionalmente, as Notas Promissórias serão registradas em nome do respectivo titular na 
CETIP para fins de pagamento dos valores devidos pela Companhia; (x) Subscrição e Integralização: As Notas Promissórias serão subscritas na Data de Emissão, pelo seu Valor Nominal Unitário, e sua integralização se dará à vis-
ta, no ato de subscrição, em moeda corrente nacional, exclusivamente por meio do MDA, administrado e operacionalizado pela CETIP, observado o disposto no artigo 8º parágrafo 2ª, da Instrução CVM 476. Concomitantemente à li-
quidação, as Notas Promissórias serão registradas em nome do titular no Sistema Eletrônico da CETIP. Todas as Notas Promissórias da mesma série serão subscritas e integralizadas na mesma data. Para fins de colocação das Notas 
Promissórias, os Coordenadores terão a faculdade de colocar as Notas Promissórias junto ao mercado com ágio ou deságio em relação ao Valor Nominal Unitário, restando claro, contudo, que eventual deságio na colocação não afe-
tará o direito de a Companhia receber integralmente o Valor Nominal Unitário, por força da garantia firme de colocação assumida pelos Coordenadores; (xi) Destinação dos Recursos: os recursos captados por meio da Emissão se-
rão utilizados para o reforço do capital de giro da Companhia e gestão ordinária de seus negócios na forma prevista em seu objeto social; (xii) Vencimento Antecipado: na ocorrência de qualquer dos eventos de vencimento ante-
cipado previstos nas Cártulas, as obrigações decorrentes das Notas Promissórias poderão ser declaradas vencidas antecipadamente tornando-se imediatamente exigível o pagamento pela Companhia do Valor Nominal Unitário das 
Notas Promissórias, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento, e dos encargos moratórios, se houver bem como de quaisquer outros valores devidos pela 
Emissora; (xiii) Atualização Monetária e Remuneração: o Valor Nominal Unitário das Notas Promissórias não será atualizado monetariamente. As Notas Promissórias da Primeira Série farão jus ao pagamento de juros remunerató-
rios, a partir da Data de Emissão, correspondente a 104,70% (cento e quatro inteiros e setenta centésimos por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo 
(“Taxa DI”), expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela CETIP no seu informativo diário, disponibilizado em sua página na Internet 
(http://www.cetip.com.br) (“Remuneração das Notas Promissórias da Primeira Série”). As Notas Promissórias da Segunda Série farão jus ao pagamento de juros remuneratórios, a partir da Data de Emissão, correspondente a 
105,20% (cento e cinco inteiros e vinte centésimos por cento) da variação acumulada da Taxa DI, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela 
CETIP no seu informativo diário, disponibilizado em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) (“Remuneração das Notas Promissórias da Segunda Série” e, em conjunto com a Remuneração das Notas Promissórias da 
Primeira Série, “Remuneração”). A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa “pro rata temporis”, por dias úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário desde a Data de Emissão até a data do seu 
efetivo pagamento de acordo com os critérios definidos no “Caderno de Fórmulas de Notas Comerciais e Obrigações - CETIP21”, disponível para consulta na página da CETIP na Internet (www.cetip.com.br), reproduzidos nas 
Cártulas. O cálculo dos juros remuneratórios obedecerá ao disposto na fórmula das Cártulas; (xiv) Pagamento do Valor Nominal Unitário e da Remuneração: O Valor Nominal Unitário e a Remuneração serão integralmente pagos 
pela Companhia (i) na Data de Vencimento, (ii) na data do Resgate Antecipado Facultativo (conforme definido abaixo), (iii) na data da Oferta de Resgate Antecipado (conforme definido abaixo), ou (iv) na data da liquidação ante-
cipada resultante da declaração de Vencimento Antecipado (conforme definido nas Cártulas); (xv) Garantias Reais ou Fidejussória: não haverá aval ou quaisquer garantias reais ou fidejussórias; (xvi) Resgate Antecipado 
Facultativo: a Companhia poderá resgatar antecipadamente de forma facultativa as Notas Promissórias nos termos da Instrução CVM 566, de forma unilateral, a partir do 90º (nonagésimo) dia contado da Data de Emissão a seu ex-
clusivo critério, sem necessidade de anuência prévia dos titulares das Notas Promissórias, desde que a totalidade das Notas Promissórias da mesma série seja resgatada antecipadamente na mesma data (“Resgate Antecipado 
Facultativo”), mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário das Notas Promissórias objeto do Resgate Antecipado facultativo, acrescido da Remuneração da respectiva série, calculada pro rata temporis desde a Data de 
Emissão até a data do efetivo resgate (“Valor do Resgate Antecipado Facultativo”). Não será permitido o resgate parcial das Notas Promissórias de uma mesma série. Em caso de Resgate Antecipado Facultativo, a Companhia deve-
rá enviar notificação (1) à CETIP, (2) ao agente de notas, (3) aos titulares das Notas Promissórias, individualmente com cópia ao agente de notas ou por meio de publicação em jornal, sendo que a escolha do modo de notificação 
aos titulares das Notas Promissórias ficará a critério da Companhia, (4) ao Custodiante e (5) ao Banco Mandatário (conforme abaixo definido), com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis de antecedência da data do resgate, indicando na 
notificação a data, a informação de que o valor devido a título de resgate será o Valor do Resgate Antecipado Facultativo, o local da realização, o procedimento de resgate e quaisquer outras informações necessárias à operacionali-
zação do Resgate Antecipado Facultativo (“Notificação de Resgate Antecipado Facultativo”). Para tanto, termo de expressa e antecipada anuência para o Resgate Antecipado Facultativo, pelos subscritores em mercado primário, 
de forma irrevogável e irretratável, constará das Cártulas; (xvii) Oferta de Resgate Antecipado: A Companhia poderá realizar, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, oferta de resgate antecipado total das Notas Promissórias, 
mediante comunicação, endereçadas a todos os titulares das Notas Promissórias, sem distinção, sendo assegurado a todos os titulares das Notas Promissórias, igualdade de condições para aceitar ou não o resgate das Notas 
Promissórias por eles detidas, nos termos da Cártula (“Oferta de Resgate Antecipado”). O valor a ser devido a título de Oferta de Resgate Antecipado será correspondente ao Valor Nominal Unitário acrescido da respectiva 
Remuneração calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data do efetivo resgate antecipado, e de eventual prêmio, a exclusivo critério da Companhia (“Valor da Oferta de Resgate”). No comunicado de Oferta de 
Resgate Antecipado deverão constar os termos e condições da Oferta de Resgate Antecipado, incluindo: (i) a data efetiva de realização do resgate antecipado e a data do pagamento das Notas Promissórias; (ii) a informação de 
que o valor a ser pago a título de Oferta de Resgate Antecipado será correspondente ao Valor da Oferta de Resgate; (iii) a forma e o prazo de manifestação dos titulares das Notas Promissórias à Companhia que aceitarem a Oferta de 
Resgate Antecipado. A Companhia deverá enviar notificação (1) à CETIP, (2) ao agente de notas, (3) aos titulares das Notas Promissórias, individualmente com cópia ao agente de notas ou por meio de publicação em jornal, sendo 
que a escolha do modo de notificação aos titulares das Notas Promissórias ficará a critério da Companhia, (4) ao Custodiante e (5) ao Banco Mandatário, com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis de antecedência, indicando na notifica-
ção a data, o local da realização, o procedimento de resgate e o valor a ser resgatado. A liquidação antecipada resultante da Oferta de Resgate Antecipado implica a extinção da Nota Promissória resgatada, sendo vedada sua manu-
tenção em tesouraria, conforme disposto no artigo 5º, parágrafo 4º da Instrução CVM 566; (xviii) Encargos Moratórios: ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos titulares das Notas Promissórias, 
sem prejuízo da Remuneração, os valores em atraso ficarão sujeitos (i) à multa moratória convencional, irredutível e de natureza não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago; e (ii) aos juros de mora 
não compensatórios calculados desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, sobre o montante devido e não pago, independentemente de aviso, notifica-
ção ou interpelação judicial ou extrajudicial; (xix) Prorrogação de Prazos: considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação pecuniária relativa às Notas Promissórias, até o primeiro dia útil 
subsequente, se o vencimento coincidir com dia em que não haja expediente comercial ou bancário no Local de Pagamento das Notas Promissórias sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos, ressalvados os casos em que os 
pagamentos devam ser realizados por meio da CETIP, hipótese em que somente haverá prorrogação quando a data de pagamento coincidir com feriado declarado nacional, sábado ou domingo; e (xx) Local de Pagamento: os paga-
mentos referentes às Notas Promissórias, à Remuneração, ao Valor Nominal Unitário e quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Companhia, serão efetuados em conformidade com os procedimentos adotados pela 
CETIP quando a Nota Promissória estiver registrada no Sistema Eletrônico da CETIP, ou na sede da Companhia e/ou em conformidade com os procedimentos do prestador de serviços de banco mandatário das Notas Promissórias 
(“Banco Mandatário”), conforme aplicável, nos casos em que as Notas Promissórias não estiverem registradas no Sistema Eletrônico da CETIP (“Local de Pagamento”). (b) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os 
atos que forem necessários à efetivação da deliberação (a) acima, tais como, (i) a contratação dos Coordenadores, incluindo o Coordenador Líder, outras instituições intermediárias integrantes do sistema de distribuição de valores 
mobiliários e demais prestadores de serviços para a efetivação da Emissão e da Oferta Restrita, estes dois últimos conforme aplicável, incluindo, mas não se limitando, ao agente de notas, ao assessor legal, ao Banco Mandatário, 
ao Custodiante; e os sistemas de distribuição e negociação das Notas Promissórias no mercado primário, dentre outros prestadores de serviços que se fizerem necessários, podendo, para tanto, negociar e fixar o preço e as condi-
ções para a respectiva prestação do serviço e assinar os respectivos contratos; (ii) discutir, negociar e definir os termos e condições em especial as hipóteses de vencimento antecipado, bem como celebrar as Cártulas, o contrato 
de distribuição e quaisquer outros documentos relacionados à Emissão, à Oferta Restrita e às Notas Promissórias; e (iii) estabelecer condições adicionais, praticar todos os atos necessários e firmar todos os documentos requeridos 
para efetivação da deliberação prevista no item (a) acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos 
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após a reabertura da sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. São Paulo, 16/12/2016. Assinaturas - Presidente: Sebastien Durchon; 
Secretária: Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda; Acionistas Presentes: Carrefour Nederland B.V., por procuração Sebastien Durchon; Carrefour S.A., por procuração Sebastien Durchon; e Península II Fundo de Investimento em 
Participações, neste ato pelos Diretores do seu gestor O3 Gestão de Recursos Ltda., os Srs. Walter Vannini e Flavio de Moraes Correia. Confere com o original lavrado em livro próprio. Mesa: Sebastien Durchon - Presidente da Mesa; 
Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda - Secretária da Mesa. JUCESP sob nº 555.196/16-1, em 30/12/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Flint Group Tintas de Impressão Ltda. - CNPJ/MF N° 33.084.922/0001-83 - NIRE 35.216.184.486
Ata de Reunião de Sócios realizada em 29 de abril de 2016

Data, hora e local: 29/4/16, 10:30 hs, na sede. Presença: Totalidade. Convocação: dispensada. Deliberações tomadas por unanimidade: 
(i) o Protocolo de Incorporação celebrado pelas administrações da Sociedade e da FIH; (ii) a ratificação da contratação dos Avaliadores que 
elaboraram o Laudo de Avaliação do valor contábil da FIH; (iii) o Laudo de Avaliação preparado pelos Avaliadores, com base no balanço 
patrimonial da FIH datado de 31/3/16, segundo o qual o acervo líquido da FIH a ser vertido para a Sociedade, já descontada a participação 
detida pela FIH na Sociedade, foi avaliado no valor negativo de R$ 159.208,07; (iv) as quotas que compõem o capital da Sociedade são 
desdobradas à razão de 100 novas quotas para cada 1 quota existente, com a consequente modificação do valor nominal de cada quota de 
R$ 1,00 para R$ 0,01, todas já subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, de forma que o capital permanece inalterado em R$ 
63.814.910,00, agora dividido em 6.381.491.000 quotas, no valor nominal de R$0,01 cada uma, assim distribuídas entre os sócios: (a) Flint 
Group Incorporated possui 77.560.700 quotas, no valor total de R$ 775.607,00; (b) FIH possui 4.187.320.300 quotas, no valor total de R$ 
41.873.203,00; e (c) Flint Ink Latin America Corporation possui 2.116.610.000 quotas, no valor total de R$ 21.166.100,00; (v) considerando 
os resultados das supracitadas deliberações, foi aprovada a incorporação da FIH pela Sociedade, de acordo com o Protocolo de Incorporação, 
com a consequente extinção da FIH e transferência de todos seus ativos, direitos e obrigações à Sociedade, que se torna sucessora universal 
da FIH, tendo em vista que a incorporação também foi aprovada por Reunião de Sócios da FIH realizada nesta data; (vi) como resultado 
da incorporação aprovada neste ato, e considerando que a FIH é uma das sócias da Sociedade, 4.187.320.222 quotas da Sociedade que 
eram anteriormente detidas pela FIH são transferidas para Flint Group Incorporated, e 78 quotas que eram anteriormente detidas pela FIH 
são transferidas para Flint Ink Latin America Corporation. Desta forma, o capital da Sociedade passa a ser composto da seguinte forma: 
(a) Flint Group Incorporated possui 4.264.880.922 quotas, no valor total de R$ 42.648.809,22; e (b) Flint Ink Latin America Corporation 
possui 2.116.610.078 quotas, no valor total de R$ 21.166.100,78; (vii) como resultado da Incorporação ora aprovada, e tendo em vista que 
o acervo líquido da FIH a ser vertido para a Sociedade, já descontada a participação detida pela FIH na Sociedade, foi avaliado, segundo o 
Laudo de Avaliação, no valor negativo de R$ 159.208,07, o capital social da Sociedade será reduzido, sem qualquer devolução aos sócios, tão 
somente para a absorção do valor negativo acima indicado, com base no artigo 1082, inciso I do Código Civil, passando assim dos atuais R$ 
63.814.910,00 para R$ 63.655.701,93, com o consequente cancelamento de 15.920.807 quotas, da seguinte forma: (a) 15.920.806 quotas 
dentre as detidas por Flint Group Incorporated; e (b) 1 quota dentre das detidas por Flint Ink Latin America Corporation; (viii) tendo em vista a 
redistribuição e a redução do capital acima deliberadas, o capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente 
nacional, passa a ser de R$63.655.701,93, dividido em 6.365.570.193 quotas no valor nominal de R$ 0,01 cada uma, assim distribuídas 
entre os sócios: (a) Flint Group Incorporated possui 4.248.960.116 quotas, no valor total de R$42.489.601,16; e (b) Flint Ink Latin America 
Corporation possui 2.116.610.077 quotas, no valor total de R$ 21.166.100,77; e (ix) na qualidade de sucessora da FIH, a administração da 
Sociedade fica autorizada a executar todos os atos adicionais ou consequentes à incorporação neste ato aprovada, possuindo amplos e gerais 
poderes para realizar todos os registros, transcrições, aprovações ou comunicações necessárias para a implementação da incorporação, de 
acordo com os termos e condições aqui indicadas. A fim de formalizar as resoluções aprovadas nesta Ata, as partes envolvidas na incorpo-
ração resolvem alterar o contrato social da Sociedade nesta data. A referida alteração será levada a registro na JUCESP em conjunto com 
esta Ata de Reunião de Sócios. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais. Cotia, 29/4/2016. Sócias e Parte Incorporada: Flint Group 
Incorporated-Por procuração Marcos Bauer Espíndola, Por procuração Adhemur Araújo Pilar; Flint Ink Latin America Corporation-Por 
procuração Marcos Bauer Espíndola, Por procuraçãoAdhemur Araújo Pilar. Flint Ink Holding so Brasil Ltda.-Por procuração Marcos Bauer 
Espíndola, Por procuração Adhemur Araújo Pilar. Testemunhas: Conceição Ap. Belafronte-RG 9.744.803-4 e Lucia da Silva Felismino -RG 
20.010.135-3. Jucesp nº 550.201/16-6 em 26/12/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Flint Group Tintas de Impressão Ltda.
CNPJ/MF N° 33.084.922/0001-83 - NIRE 35.216.184.486 - Alteração do Contrato Social

Pelo presente instrumento, os abaixo assinados: (a) Flint Group Incorporated, sociedade devidamente constituída sob as leis do 
Estado de Michigan, Estados Unidos da América, CNPJ/MF nº 05.635.830/0001-09, neste ato representada por seus bastantes 
procuradores, Marcos Bauer Espíndola, e Adhemur Araújo Pilar; (b) Flint Ink Latin America Corporation, sociedade constituída 
e existente de acordo com as leis do Estado da Florida, Estados Unidos da América, CNPJ/MF nº 05.728.374/0001-41, neste 
ato legalmente representada por seus bastantes procuradores Marcos Bauer Espíndola e Adhemur Araújo Pilar; e (c) Flint Ink 
Holding do Brasil Ltda., NIRE 35.215.983.679, neste ato representada por seus administradores, Marcos Bauer Espíndola e 
Adhemur Araújo Pilar (“FIH”), sócias representando a totalidade do capital social da Flint Group Tintas de Impressão Ltda., 
sociedade empresária limitada, com sede em SP/SP, na Rodovia Raposo Tavares, s/n, Km 27,5, CNPJ/MF n° 33.084.922/0001-
83, com seu Contato Social e última alteração contratual devidamente registrados na JUCESP sob os n°s 35.216.184.486 e 
164.235/11-5, em sessões de 16.03.2000 e 03.05.2011, respectivamente (“Sociedade”), têm entre si justo e contratado alterar o 
Contrato Social da Sociedade, procedendo para tanto da seguinte forma: I - Desdobramento de Quotas - 1. Conforme aprovado 
em Reunião de Sócios realizada nesta data, as quotas que compõem o capital da Sociedade são desdobradas à razão de 100 
novas quotas para cada 1 quota existente, com a consequente modificação do valor nominal de cada quota de R$1,00 para 
R$0,01, todas já subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, de forma que o capital permanece inalterado em 
R$63.814.910,00, agora dividido em 6.381.491.000 quotas, no valor nominal de R$0,01 cada uma, assim distribuídas entre os 
sócios: (a) Flint Group Incorporated possui 77.560.700 quotas, no valor total de R$775.607,00 ; (b) FIH possui 4.187.320.300 
quotas, no valor total de R$41.873.203,00 e (c) Flint Ink Latin America Corporation possui 2.116.610.000 quotas, no valor total 
de R$21.166.100,00. II - Incorporação - 2. Como consequência da incorporação da FIH pela Sociedade, com a consequente 
extinção da FIH, e considerando que a FIH era uma das sócias da Sociedade, todas as quotas de propriedade da FIH no capital 
social da Sociedade são transferidas aos sócios, na proporção de suas respectivas participações sociais no capital social da FIH. 
3. Desta forma, 4.187.320.222 quotas da Sociedade são transferidas para Flint Group Incorporated, e 78 quotas são transferidas 
para Flint Ink Latin America Corporation. Desta forma, o capital da Sociedade passa a ser composto da seguinte forma: (a) Flint 
Group Incorporated possui 4.264.880.922 quotas, no valor total de R$42.648.809,22; e (b) Flint Ink Latin America Corporation 
possui 2.116.610.078 quotas, no valor total de R$21.166.100,78. III - Redução do Capital Social - 4. Ainda, como resultado da 
incorporação, e tendo em vista que o acervo líquido da FIH vertido para a Sociedade, já descontada a participação detida pela FIH 
na Sociedade, foi avaliado no valor negativo de R$ 159.208,07 o capital social da Sociedade é reduzido sem qualquer devolução 
aos sócios, tão somente para a absorção do valor negativo acima indicado, passando assim dos atuais R$ 63.814.910,00 para 
R$ 63.655.701,93, com o consequente cancelamento de 15.920.807 quotas, da seguinte forma: (a) 15.920.806 quotas dentre 
as detidas por Flint Group Incorporated; e (b) 1 quota dentre das detidas por Flint Ink Latin America Corporation. 5. Em razão da 
deliberação acima descrita, imediatamente após a incorporação, o capital social da Sociedade passa a ser de R$ 63.655.701,93, 
dividido em 6.365.570.193 quotas no valor nominal de R$0,01 cada uma, todas devidamente subscritas e integralizadas em 
moeda corrente nacional. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 4 vias de um só teor 
e efeito, juntamente com as duas testemunhas abaixo assinadas. Cotia, 29/04/2016. Flint Group Incorporated - Por procuração 
Marcos Bauer Espíndola - Por procuração Adhemur Araújo Pilar. Flint Ink Latin America Corporation - Por procuração Marcos 
Bauer Espíndola - Por procuração Adhemur Araújo Pilar. Flint Ink Holding do Brasil Ltda - por Marcos Bauer Espíndola - por 
Adhemur Araújo Pilar. Jucesp nº 550.203/16-3 em 26/12/2016. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Flint Ink Holding do Brasil Ltda. - CNPJ 03.463.739/0001-28 - NIRE 35.215.983.679
Ata de Reunião de Sócios realizada em 29 de abril de 2016

Data, hora e local: 29/4/16, 10 hs, na sede. Presença: Totalidade. Convocação: dispensada. Deliberações tomadas por unanimidade: 
(i) o Protocolo de Incorporação celebrado pela administração da Sociedade e da FGTI; (ii) a ratificação da contratação dos Avaliadores que 
elaboraram o Laudo de Avaliação do valor contábil da Sociedade; (iii) o Laudo de Avaliação preparado pelos Avaliadores, com base no 
balanço patrimonial da Sociedade datado de 31/3/16, segundo o qual o acervo líquido da Sociedade a ser vertido para a FGTI, já descontada 
a participação que a Sociedade detém na FGTI, foi avaliado no valor negativo de R$ 159.208,07; (iv) como resultado das deliberações acima, 
foi aprovada a incorporação da Sociedade pela FGTI, de acordo com o Protocolo de Incorporação, com a consequente extinção da Sociedade 
e transferência de todos seus ativos, direitos e obrigações à FGTI, que se torna sucessora universal da Sociedade, tendo em vista que a 
incorporação também foi aprovada por Reunião de Sócios da FGTI realizada nesta data; e (v) a administração da Sociedade foi autorizada 
a representar a Sociedade e a participar das Reuniões de Sócios da FGTI. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais. Cotia, 29/4/16. 
Sócias: Flint Group Incorporated-Por procuração Marcos Bauer Espíndola, Por procuração Adhemur Araújo Pilar; Flint Ink Latin America 
Corporation-Por procuração Marcos Bauer Espíndola, Por procuração Adhemur Araújo Pilar. Testemunhas: Conceição Ap. Belafronte-RG 
9.744.803-4 e Lucia da Silva Felismino-RG 20.010.135-3. Jucesp nº 550.202/16-0 em 26/12/2016. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.

SERRA PARÁ I PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 22.902.631/0001-39 - NIRE 35.300.479.971

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12/12/2016
Data, Hora e Local: 12/12/16, às 9 hs, na sede. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente da Mesa: 
Robert David Klein e Secretário: Nicolas Paul Antoine Thouverez. Ordem do Dia: (1) Celebração do contrato de financiamento 
mediante abertura de crédito, a ser celebrado entre o Banco Nacional do Desenvolvimento – BNDES (“BNDES”), na qualidade de 
credor, a Companhia, na qualidade de intervenientes prestadoras de garantias reais e fidejussórias, e, na qualidade de beneficiárias 
e devedoras solidárias: (i) Usina de Energia Eólica Vila Pará I SPE S.A. (“Vila Pará I”); (ii) Usina de Energia Eólica Vila Pará II SPE 
S.A. (“Vila Pará II”); (iii) Usina de Energia Eólica Vila Pará III SPE S.A. (“Vila Pará III”); e (iv) Usina de Energia Eólica Vila Amazonas 
V SPE S.A. (“Vila Amazonas V” e, em conjunto com a Vila Pará I, Vila Pará II e Vila Pará III, as “Usinas”), tendo por objeto a aber-
tura de crédito, pelo BNDES, em favor das Usinas (“Contrato de Financiamento”), com as seguintes características: a. Principal: 
R$296.000.000,00, divididos em subcréditos “A1”, “A2”, “A3”, “B1”, “B2”, “C1”, “C2”, “D1” e “D2”; b. Juros: observada a sistemática 
estabelecida no Contrato de Financiamento (i) sobre os subcréditos “A1”, “A2”, “B1”, “B2”, “C1”, “C2”, “D1” e “D2”, incidirá a taxa de 
2,45% acima da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, divulgada pelo Banco Central do Brasil, e (ii) sobre o subcrédito “A3”, incidirá 
a Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, divulgada pelo Banco Central do Brasil; c. Parcelas e datas para pagamento de principal: 
(i) os subcréditos “A1”, “A2”, “B1”, “B2”, “C1”, “C2”, “D1” e “D2” serão pagos em 192 prestações mensais e sucessivas, cada uma 
delas no valor do principal vincendo da dívida, dividido pelo número de prestações de amortização ainda não vencidas, vencendo-se 
a primeira prestação em 15/7/17, comprometendo-se a Companhia a liquidar a última prestação em 15/6/2033; (ii) o subcrédito 
“A3” será pago em 185 prestações mensais e sucessivas, cada uma delas no valor do principal vincendo da dívida, dividido pelo 
número de prestações de amortização ainda não vencidas, vencendo-se a primeira prestação em 15/2/2018, comprometendo-se 
a Companhia a liquidar a última prestação em 15/6/2033; d. Datas de exigibilidade dos juros: (i) os subcréditos “A1”, “A2”, “B1”, “B2”, 
“C1”, “C2”, “D1” e “D2” serão exigíveis mensalmente, a partir do dia 15/7/2017; e (ii) o subcrédito “A3” será exigível mensalmente, 
a partir de 15/2/18; e. Outras obrigações aplicáveis a Companhia: observância das demais Obrigações Especiais da Interveniente 
Serra Pará I, conforme definido no Contrato de Financiamento; f. Possibilidade de aditamento: na hipótese de serem emitidas as 
debêntures, prevista no Contrato de Financiamento, pela Serra Pará, uma vez cumpridas as condições previstas para repactuação 
da amortização do principal e acessórios da dívida até 15/4/17, permitindo-se a prorrogação via aditivo. (2) Outorga, pela Companhia, 
das seguintes garantias previstas no âmbito do Contrato de Financiamento: a. o penhor de ações representativas da totalidade 
do capital social da Serra Pará, de titularidade da Companhia; e b. a fiança corporativa em conjunto com a Serra Pará até a final 
liquidação do Contrato de Financiamento. Deliberações: Pela unanimidade dos presentes e sem abstenções ou reservas, foram 
aprovadas integralmente todas as matérias mencionadas nos itens (1) a (2) acima. Encerramento: Nada mais. SP, 12/12/16. Robert 
David Klein-Presidente e Nicolas Paul Antoine Thouverez-Secretário. Acionistas: Voltalia Energia do Brasil Ltda.-Nicolas Paul 
Antoine Thouverez / Robert David Klein; Voltalia S.A.-por procuração Robert David Klein. Jucesp nº 548.397/16-8 em 22/12/2016. 
Flávia R.Britto Gonçalves-Secretária Geral.

SERRA PARÁ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 22.872.208/0001-33 NIRE 35.300.479.874

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12/12/2016
Data, Hora e Local: 12/12/16, às 09:30 hs, na sede. Convocação: Dispensada. Presença: A presente AGE contou com a presença da única 
Acionista. Mesa: Presidente da Mesa: Robert David Klein e Secretário: Nicolas Paul Antoine Thouverez. Ordem do Dia e Delilebrações: 
(1) Celebração do contrato de financiamento mediante abertura de crédito a ser celebrado entre o Banco Nacional do Desenvolvimento 
– BNDES (“BNDES”), na qualidade de credor, a Companhia e a Acionista, na qualidade de intervenientes prestadoras de garantias reais 
e fidejussórias e, na qualidade de beneficiárias e devedoras solidárias: (i) Usina de Energia Eólica Vila Pará I SPE S.A. (“Vila Pará I”); (ii) 
Usina de Energia Eólica Vila Pará II SPE S.A. (“Vila Pará II”); (iii) Usina de Energia Eólica Vila Pará III SPE S.A. (“Vila Pará III”); e (iv) Usina 
de Energia Eólica Vila Amazonas V SPE S.A. (“Vila Amazonas V” e, em conjunto com a Vila Pará I, Vila Pará II e Vila Pará III, as “Usinas”), 
tendo por objeto a abertura de crédito, pelo BNDES, em favor das Usinas (“Contrato de Financiamento”), com as seguintes características: 
a. Principal: R$296.000.000,00, divididos em subcréditos “A1”, “A2”, “A3”, “B1”, “B2”, “C1”, “C2”, “D1” e “D2”; b. Juros: observada a sistemática 
estabelecida no Contrato de Financiamento (i) sobre os subcréditos “A1”, “A2”, “B1”, “B2”, “C1”, “C2”, “D1” e “D2”, incidirá a taxa de 2,45% 
(dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) acima da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, divulgada pelo Banco Central do 
Brasil, e (ii) sobre o subcrédito “A3”, incidirá a Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, divulgada pelo Banco Central do Brasil; c. Parcelas e 
datas para pagamento de principal: (i) os subcréditos “A1”, “A2”, “B1”, “B2”, “C1”, “C2”, “D1” e “D2” serão pagos em 192 prestações mensais e 
sucessivas, cada uma delas no valor do principal vincendo da dívida, dividido pelo número de prestações de amortização ainda não vencidas, 
vencendo-se a primeira prestação em 15/7/17, comprometendo-se a Companhia a liquidar a última prestação em 15/6/2033; (ii) o subcrédito 
“A3” será pago em 185 prestações mensais e sucessivas, cada uma delas no valor do principal vincendo da dívida, dividido pelo número 
de prestações de amortização ainda não vencidas, vencendo-se a 1ª prestação em 15/2/18, comprometendo-se a Companhia a liquidar 
a última prestação em 15/6/2033; d. Datas de exigibilidade dos juros: (i) os subcréditos “A1”, “A2”, “B1”, “B2”, “C1”, “C2”, “D1” e “D2” serão 
exigíveis mensalmente, a partir do dia 15/7/17; e (ii) o subcrédito “A3” será exigível mensalmente, a partir de 15/2/18; e. Outras obrigações 
aplicáveis a Companhia: observância das demais Obrigações Especiais da Interveniente Serra Pará, conforme definido no Contrato de 
Financiamento; f. Possibilidade de aditamento: na hipótese de serem emitidas as debêntures, prevista no Contrato de Financiamento, 
pela Companhia, uma vez cumpridas as condições previstas para repactuação da amortização do principal e acessórios da dívida até 
15/4/17, permitindo-se a prorrogação via aditivo. (2) Outorga pela Companhia, das seguintes garantias previstas no âmbito do Contrato de 
Financiamento: a. o penhor de ações representativas da totalidade do capital social de cada uma das Usinas, de titularidade da Companhia; 
e b. a cessão fiduciária ao BNDES, até o pagamento integral de todas as obrigações estabelecidas no Contrato de Financiamento, dos 
créditos que venham a ser depositados na “Conta Centralizadora Holding” (conforme definido no Contrato de Financiamento) e os direitos 
creditórios decorrentes dos contratos de mútuo celebrados e a serem celebrados com as Usinas; e c. a fiança corporativa em conjunto 
com a Acionista até a final liquidação do Contrato de Financiamento. (3) Assinar, na qualidade de interveniente anuente, o penhor de 
ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, de titularidade da Acionista; (4) Aprovação e autorização para que a 
Companhia, por meio de seus representantes legais, tome todas as medidas necessárias à liberação da alienação fiduciária em garantia 
celebrada no âmbito do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia, celebrado entre a Companhia e a Pentágono 
S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, referente às ações das Usinas de titularidade da Companhia. Encerramento: Nada mais. 
São Paulo, 12/12/16. Robert David Klein-Presidente e Nicolas Paul Antoine Thouverez-Secretário. Acionista: Serra Pará I Participações 
S.A.-Robert David Klein; Serra Pará I Participações S.A.-Nicolas Paul Antoine Thouverez. Jucesp nº 548.260/16-3 em 22/12/2016. Flávia 
R.Britto Gonçalves-Secretária Geral.
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QUINTA-FEIRA, 05 DE JANEIRO DE 2017

DEMISSÃO COM ESTABILIDADE
Qual a incidência de INSS e FGTS no caso de demissão de funcio-
nário com estabilidade na CIPA? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EX-FUNCIONÁRIO PODE PRESTAR SERVIÇOS NA PRÓPRIA EMPRESA 
COM RPA, SEM PERDER SEU DIREITO AO SEGURO DESEMPREGO, 
QUAL A BASE LEGAL?

Informamos que havendo prestação de serviço mesmo que na quali-
dade de autônomo (RPA) este segurado perderá o seguro-desemprego 
uma vez que para recebimento do benefício não poderá possuir renda 
própria de qualquer natureza suficiente à sua manutenção e de sua 
família; além do que haverá a informação deste segurado em SEFIP. 
Base Legal – Art.3º da Lei nº7.998/90.

RECEBER NOVO SEGURO DESEMPREGO
Funcionário recebeu todas as parcelas do seguro desemprego, e volta a 
trabalhar, quando ele terá direito novamente ao seguro desemprego? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AFASTADO EM AUXÍLIO DOENÇA
Empresa tem funcionário com tratamento de doença há dois anos, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

INDENIZAÇÃO POR DISPENSA
O pagamento referente à indenização do adicional por dispensa no 
mês que antecede a data base tem a incidência de INSS e FGTS? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AVISO PRÉVIO DURANTE O ABONO PECUNIÁRIO
Empresa pode conceder aviso prévio ao funcionário durante o período 
de abono pecuniário de férias, qual a base legal? Saiba mais acessando 
a íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

BOAS FESTAS E FELIZ ANO DE 2017
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Vob Cred Securitizadora S.A.
CNPJ/MF 19.215.506/0001-46 – NIRE 353.004.587-45

Ata da 2ª Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 21/12/16, 14 h, na sede social. Convocação: dispensada, § 4º, Artigo 124, Lei 6.404-1976. Presença: 
reuniram-se os acionistas da sociedade, representando a totalidade do capital social da Vob Cred Securitizadora S.A. 
Deliberações: I - O Sr. Presidente pôs em votação a análise da proposta da diretoria para emissão de 25.000 debêntures 
simples, no montante de R$ 25.000.000,00, ao valor unitário de R$ 1.000,00 cada uma, sendo aprovada pelos acionistas 
por unanimidade a referida emissão, conforme Escritura da 2ª Emissão Privada de Debêntures Simples, arquivada na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo, anexo a Ata da 2ª AGE. Esta ata é Extrato da Ata da 2ª AGE, servindo para fins legais 
de publicidade dos atos societários deliberados. Na qualidade de Presidente e Secretário da Assembleia, declaramos que a 
presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio, Monte Alto/SP, 21/12/16. (Assinaturas) Daiane Beatriz Barbizan 
Carnacchioni - Presidente da Assembleia, Valentim Osmar Barbizan - Secretário da Assembleia. Jucesp nº 555.026/16-4 
em 29/12/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Anualmente, cerca de 
100 pessoas morrem 
em decorrência do fe-

nômeno, sendo que 45% dos 
óbitos ocorrem no verão. De 
acordo com o cientista Wilson 
Namen, que junto de Gerson 
Julião e Daniel Ângelo, forma o 
grupo ‘Ciência em Show’, raios 
são gigantescas descargas 
elétricas que se “conectam” 
ao solo. Eles começam a 
formar nas nuvens situadas 
de 2 a 10 km de altitude com 
temperaturas que variam de 
0 a -50 °C. 

Dentro delas existem cris-
tais de água, água líquida 
e granizo participando de 
uma atmosfera bem agitada. 
Correntes de ar ascendentes 
levam os cristais e a água 
líquida para cima junto com 
as cargas positivas. Já o 

Tempestades de raio aumentam no Brasil durante o verão
O Brasil é o país com maior incidência de raios do mundo - por ano, uma média de 100 milhões de descargas elétricas rompem o céu e atingem o solo 
brasileiro, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)

granizo, devido à gravidade, 
se acumula na parte inferior 
da formação, fi cando com as 
cargas negativas. O conjunto 
se assemelha a uma enorme 
pilha com correntes típicas 
de 30.000 Ampères, podendo 
percorrer 5 km até atingir 
o solo. Um raio pode durar, 
quando muito, 2 segundos

O trio de especialistas já rea-
lizou experimentos com raios 
e garante que estar próximo a 
uma descarga ‘pode ser fatal’. 
Alguns pensam que um raio 
não cai duas vezes no mesmo 
lugar. Outros dizem que a 
melhor maneira de se prote-
ger de uma descarga elétrica 
é permanecer dentro de um 
automóvel. Para esclarecer os 
mitos e as verdades - além de 
ajudar a prevenir acidentes, o 
Ciência em Show responde as 

principais dúvidas e explica 
os cuidados que devem ser 
tomados especialmente no 
verão, onde a ocorrênciade 
tempestades é maior do que 
em qualquer outra época do 
ano.

Segundo Gerson, a chance 
de um raio atingir diretamente 
uma pessoa é de uma em um 
milhão. “Os acidentes com 
seres humanos ocorrem quase 
sempre em locais descampa-
dos onde o ponto mais alto do 
terreno é a pessoa. Existem 
muitas lendas sobre objetos 
que atraem raios, tais como 

espelhos, tesouras, próteses 
humanas, aparelhos dentá-
rios, guarda chuvas, entre 
outros. Porém, raios quase 
sempre procuram objetos 
pontiagudos que estão a me-
nor distância entre o céu e o 
solo. Se você estiver em um 
ambiente ao ar livre e começar 
uma tempestade, a melhor 
atitude é se abaixar junto ao 
solo e sair dali o mais rápido 
possível”, diz o especialista.

Daniel afi rma que mares, 
rios e piscinas são ambientes 
condutores de eletricidade 
e que, caso algum raio caia 

próximo ao seu local de lazer, 
a eletricidade é conduzida 
até o banhista, tornando-se 
potencialmente letal.  A água 
pura não é boa condutora de 
eletricidade, ao contrário do 
imaginário popular. No entan-
to, em mares, rios e piscinas 
existem muitos sais dissolvi-
dos que facilitam a passagem 
de eletricidade.

Quando um temporal se 
aproxima, a melhor atitude 
a se tomar é entrar em casa 
ou em alguma edifi cação para 
evitar acidentes. “Um carro 
também é um local seguro 

para fi car em tempestades de 
raios porque ele é feito de me-
tal e funciona como uma gaiola 
protetora. Como toda a pessoa 
é envolvida pelo material, ela 
está basicamente dentro de 
uma cúpula metálica, onde o 
raio descarrega e pode percor-
rer com segurança até o solo. 
Muita gente acha que o pneu 
do veículo isola tudo, mas na 
verdade o raio percorre toda 
a lataria e descarrega direta-
mente no chão. A borracha 
do pneu não protege contra 
raios”, explica Daniel.

Em uma tempestade de 
raios, nunca se proteja em-
baixo de árvores, pois o local 
é um potencial alvo e você, 
consequentemente, também 
se tornará. No entanto, os 
cientistas alertam existir ris-
cos de acidentes decorrentes 
de descargas elétricas mesmo 
em locais seguros, como den-
tro de casa.

“Nunca devemos fi car próxi-
mos de tomadas ou aparelhos 
conectados a essas redes em 
caso de tempestade com raios. 
Se acontecer um incidente em 
algum poste, apesar deles pos-
suírem sistemas de proteção 
anti-raios, eventualmente a 
sobrecarga pode atingir pes-
soas que estiverem usando 
aparelhos como telefones com 
fi o, chuveiros e outros ligados 
nestas redes. Se precisar ur-
gentemente conversar com 
alguém, prefi ra o celular – mas 
desde que ele não esteja car-
regando”, revela Daniel.

Sobre a lenda de que uma 
descarga elétrica não pode 
cair duas vezes no mesmo 
local, Wil corrige: “O raio viaja 
na velocidade da luz. Então é 
possível que dois raios caiam 
no mesmo lugar sem que a 
gente perceba. Aliás, se dois 
raios não caíssem no mesmo 
lugar, qual seria a necessidade 
dos para-raios?”.

Fonte e mais informações: 
(www.cienciaemshow.com.br).
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Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de dezembro de 2016
Data, Hora e Local: Em 23/12/2016, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada na Estrada Antônio Abdalla nº 
235, Piracicaba-SP. Publicação do Edital de Convocação: Dispensada a publicação do Edital de Convocação, nos termos 
do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. Livro de Presença: Instalou-se a presente Assembleia Geral Extraordinária em primeira 
convocação, reunindo-se a totalidade dos acionistas, representantes da totalidade do capital social da Companhia. Mesa: 
Paulo Sérgio Coelho – Presidente; Maria Zélia Rodrigues de Souza França – Secretária. Ordem do Dia: Deliberar sobre 
o aumento do capital social da Companhia e, uma vez aprovado, deliberar sobre a alteração da redação do Artigo 5º do 
Estatuto Social. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Declarada aberta a sessão, o Presidente iniciou os trabalhos 
e, depois de discutido o assunto previsto na ordem do dia, os acionistas, por unanimidade, aprovaram um novo aumento 
do capital social da Companhia, que se encontra totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, de 
R$51.227.335,00, para R$66.227.335,00, um aumento, portanto, de R$15.000.000,00, sem a emissão de novas ações, 
nos termos do artigo 169, § 1º da Lei 6.404/76, sendo totalmente subscrito e integralizado nesta data, em moeda corrente 
nacional, mediante o aproveitamento de saldo da conta contábil de adiantamento para futuro aumento de capital, apenas 
pela acionista Comporte Participações S.A. Com vistas à eficácia do aumento ora deliberado, a acionista Glarus Serviços, 
Tecnologia e Participações Ltda., renuncia ao seu respectivo direito de preferência para subscrição de novas ações, anuindo 
com o aumento de capital ora deliberado. Em razão da deliberação e aprovação do novo aumento de capital foi aprovada a 
nova redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 
5º – O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$66.227.335,00 
dividido em 51.227.335 ações ordinárias e nominativas, sem valor nominal”. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. Piracicaba (SP), 23/12/2016. Assinaturas: Paulo Sérgio Coelho 
– Presidente; Maria Zélia Rodrigues de Souza França – Secretária. Acionistas Presentes: Comporte Participações S.A. por 
Maria Zélia Rodrigues de Souza França e Paulo Sérgio Coelho; Glarus Serviços, Tecnologia e Participações Ltda. por Maria 
Zélia Rodrigues de Souza França e Paulo Sérgio Coelho. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob 
o nº 12/17-8 em 02/01/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

DINÂMICA QUÍMICA CONTEMPORÂNEA LTDA. Torna público que recebeu da
CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 48004159 válida até 29/12/2018
p/ fabricação de soluções químicas e reagentes para laboratório, na Rua Gema, nº
300 / 314 – Campanário – Diadema - Cep: 09930-290.


