
O mercado fi nanceiro vem 

passando por diversas 

transformações em um 

curto período de tempo

E será assim nas próximas 
décadas, seguindo o rit-
mo contínuo de desenvol-

vimento das novas tecnologias 
e a demanda crescente dos 
novos clientes, sempre ávidos 
por novidades - principalmente 
aquelas que facilitem seu dia a 
dia e a maneira com a qual lidam 
com suas fi nanças.

Atualmente, o setor tem se be-
nefi ciado com o uso de soluções 
específi cas nas áreas de Risco e 
Fraude, com as quais o Analytics 
vem sendo aplicado para obser-
var padrões de comportamento 
dos clientes e detectar ou não 
indícios de atividades fraudu-
lentas. Isso é necessário pelo 
simples fato de que não vivemos 
mais em um mundo que aceita 
esperar dias ou semanas para 
identifi car atos ilícitos, uma vez 
que eles ocorrem em tempo real 
e exigem respostas imediatas.

Hoje, é possível perceber 
uma demanda cada vez maior 
por todo tipo de tecnologia que 
dê resultados em tempo real, 
o que inclui soluções com foco 
em Customer Intelligence. Estas 
ferramentas buscam melhorar 
cada vez mais a experiência dos 
clientes, na medida em que os 
aplicativos móveis vão se po-
pularizando e a transformação 
digital segue avançando.

Nos últimos anos, as empresas 
do setor fi nanceiro passaram a 
lidar com um volume crescente 
de dados, dos quais extraíam 
pouco ou nenhum valor. Até 
então, os dados estavam atrela-
dos apenas a informações tran-
sacionais, limitando e muito o 
potencial ali existente. Com o Big 
Data Analytics, bancos e outras 
empresas do setor conseguem 
detectar insights valiosos para 
tomar decisões mais efi cazes, 
baseadas não apenas nos dados 
demográfi cos dos clientes, mas 
também em seu padrão de com-
portamento.

Nesse cenário, os bancos fa-
zem uso dos dados não apenas 
para calcular melhor os riscos na 
hora de conceder um emprésti-
mo, por exemplo, ou melhorar 
a experiência dos clientes. Eles 
também visam os ganhos obtidos 
em termos de aprendizado, que 
levem a oferta de novos serviços 
e produtos, além da geração de 
novas receitas.

Em diversos países, a de-
manda por novos produtos e 
serviços é, em grande parte, 
resultante da pressão gerada 
com o surgimento das fi ntechs. 
Há uma transformação digital 
em curso que obriga as grandes 
empresas do setor a se adaptar 
à nova realidade. Do contrário 
estarão fora do mercado em 

pouco tempo, nocauteadas pela 
forte concorrência.

Na região do Ásia-Pacífi co, por 
exemplo, houve um processo 
de maturidade muito rápido e 
diversos países. Atualmente, 
eles são considerados nativos 
digitais, com um grande núme-
ro de dispositivos móveis em 
detrimento dos aparelhos fi xos.

Além disso, o comporta-
mento dos usuários se mostra 
prioritariamente orientado 
para o ambiente digital, o que 
favorece a inovação nessa área. 
Isso está relacionado também à 
pouca idade dos novos clientes. 
Grande parte deles está abrindo 
uma conta pela primeira vez, 
iniciando a vida profi ssional e, 
provavelmente, nunca entraram 
em uma agência bancária. E 
85% das grandes empresas do 
setor têm todas as suas intera-
ções feitas em modo digital, em 
decorrência da maior presença 
do mobile.

Na Europa, alguns avanços 
também já são observados no 
que diz respeito à inovação, 
principalmente se considerar-
mos o pioneirismo diretamente 
atrelado à adoção das novas 
regras da Regulação Geral de 
Proteção de Dados (GDPR), em 
vigor desde o fi nal de maio. Vale 
destacar também os chatbots, 
que vêm ganhando força entre 
os bancos e, no futuro, serão 
cada vez mais intuitivos, com o 
uso cada vez mais forte da Inte-
ligência Artifi cial e de técnicas 
de deep learning.

Para que esse desenvolvi-
mento ocorra em larga escala, 
ele vai continuar dependendo 
do perfi l de cada região e do 
quanto o setor fi nanceiro local 
estiver avançado em relação à 
adoção das novas tecnologias. 
No Brasil, isso depende também 
de outros fatores, entre eles a 
desburocratização do setor – o 
que implica em menos interfe-
rência de agentes regulatórios 
- e o compartilhamento de 
infraestruturas que permitam 
uma melhor comunicação entre 
os bancos, por exemplo – algo 
já bem disseminado em outros 
países.

Cabe a nós, profi ssionais de 
tecnologia, investirmos em um 
trabalho intenso que resulte em 
rotinas e transações cada vez 
mais rápidas e simplifi cadas para 
os clientes – algo que, com o uso 
frequente dos dispositivos mó-
veis como meios de pagamento 
e também dos wearable devices, 
não será tão difícil de aconte-
cer. O futuro das instituições 
fi nanceiras no ambiente digital, 
especialmente os bancos, já está 
trilhado. 

Resta saber quando ele será 
uma realidade verdadeiramente 
presente na vida das pessoas.

(*) - É líder global de Práticas de 
Tecnologia do SAS (www.sas.com/br).

Um olhar sobre a 
transformação digital no 

setor fi nanceiro 
Scott Chastain (*)
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ANTECIPAR O AVISO DE FÉRIAS
Empresa pode antecipar o aviso de férias com 02 ou 03 meses de 
antecedência? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESAS DO PORTE ME E EPP, ESTÃO OBRIGADAS A ENTRE-
GAR O E-SOCIAL AGORA OU NO GRUPO 2º ACUMULADO A 
PARTIR DE 01/11/2018?

Esclarecemos que as empresas do 2º grupo (faturamento em 2016 
inferior a 78 milhões) ME ou EPP, seja lucro presumido ou não, poderão 
optar pelo envio de todos os eventos de uma única vez a partir de 
01/11/2018. Base Legal – Resolução CDES nº04/18.

EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL
Na condição de contribuinte emitente do documento fiscal, devo 
considerar a data de emissão da NF ou a data de autorização 
de uso emitida pela SEFAZ? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANTIDADE DE FALTAS EM REUNIÕES DA CIPA
Qual a quantidade de faltas nas reuniões o membro da CIPA 
perde o direito à candidatura? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESAS QUE NÃO POSSUEM FUNCIONÁRIOS, SÓ O PRÓPRIO 
SÓCIO/EMPRESÁRIO INDIVIDUAL COM PRÓ-LABORE, SÃO OBRI-
GADAS A TER O PCMSO E O PPRA?

Não há previsão legal para o sócio de empresa ou empresário que, pelo RGPS, 
é denominado “contribuinte individual” estar submetido a NR7 (PCMSO) ou 
a NR9 (PPRA) já que estas NRs se aplicam somente a empregados.

ATESTADO MÉDICO DURANTE AVISO PRÉVIO
Funcionário durante o aviso prévio apresenta atestado médico, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

GLA - Gestão e Logística Ambiental S.A.
CNPJ/MF nº 28.004.467/0001-29 - NIRE nº 35.300.504.950

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: 10/07/2018, às 17 horas na sede, Avenida Gonçalo Madeira, 300, parte, Jaguaré, São Paulo/SP. Pre-
sença: Totalidade do Conselho de Administração. Mesa: Anrafel Vargas Pereira da Silva - Presidente, e Daniel Fernando 
Mantovani - Secretário. Deliberações Aprovadas: 1. Renúncia do Diretor Administrativo-Financeiro, Sr. Diego Nicoletti, 
por meio de carta datada de 09/01/2018. 2. Eleger para Diretor Administrativo-Financeiro, o Sr. Carlos Alberto Nunes 
Bezerra, brasileiro, casado, economista, RG nº 11.872.528-2 SSP/SP e CPF/MF nº 054.776.088-46, residente em São Paulo/
SP, e 3. O diretor Thiago Fernandes permanece no cargo, ambos com mandato de 2 anos da presente data, os quais declaram, 
que não estão impedidos do exercício de atividades mercantis. Encerramento: Nada mais. São Paulo/SP, 10/07/2018. Anrafel 
Vargas Pereira da Silva - Presidente da Mesa e Conselheiro, Daniel Fernando Mantovani - Secretário da Mesa e Conselheiro. 
Thiago Fernandes - Presidente do Conselho, José Francivito Diniz - Conselheiro. Diretor Eleito: Carlos Alberto Nunes Bezerra. 
Diretor Reeleito: Thiago Fernandes. JUCESP 508.846/18-3 em 24/10/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

GLA – Gestão e Logística Ambiental S.A.
CNPJ/MF n° 28.004.467/0001-29 - NIRE n° 35.300.504.950

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 10.07.2018
Data, hora, local: 10.07.2018, 16hs, na sede social, Avenida Gonçalo Madeira, 300, parte, São Paulo/SP. Presenças: 
Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Anrafel Vargas Pereira da Silva, Secretário: Thiago Fernandes. Delibe-
rações aprovadas: 1. Destituição do Presidente do Conselho de Administração, André Luis Lima Meira, brasilei-
ro, casado, engenheiro civil, RG 3617076 SSP/PE, CPF/MF nº 665.890.024-87; 2. Aceitar os pedidos de renúncia apre-
sentado por: Lucas Rodrigo Feltre, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 25.593.869 SSP/SP, CPF/MF 
173.624.868-55, membro do Conselho de Administração, recebida em 09.01.2018; Valnei Souza Nunes, brasileiro, 
divorciado, engenheiro civil, RG 57.976.360-2 SSP/SP, CPF/MF 110.105.415-87 ao cargo de membro suplente do Con-
selho de Administração; 3. Eleição de Thiago Fernandes, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 
42.421.464-7 SSP/SP, CPF/MF 313.538838-76, e, como seu suplente, o Julio César de Sá Volotão, brasileiro, casa-
do, advogado, CI MAER nº 433.473, CPF/MF 029.429.037-08, ambos residentes São Paulo/SP, indicados pela acionista 
Estre Ambiental S.A., para o cargo de Presidente do Conselho de Administração e membro suplente do Conselho 
de Administração, respectivamente, com mandato de 2 anos da presente data; 4. Eleição de Ângelo Teixeira de 
Castro Carvalho, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 05760995-03 SSP/BA, CPF/MF 949.174.935-87, e, como seu 
suplente, Ciro Cambi Gouveia, brasileiro, casado, engenheiro, RG 22.289.381-3 SSP/SP, CPF/MF 285.441.418-70, 
ambos residentes São Paulo/SP, indicados pela acionista Vega Valorização de Resíduos S.A. - VVR, para o cargo 
de membro do Conselho de Administração e membro suplente do Conselho de Administração, respectivamente, com 
mandato de 2 anos da presente data. 5. Os Conselheiros Daniel Fernando Mantovani e Anrafel Vargas Perei-
ra da Silva permanecem nos cargos com mandatos de 2 anos da presente data, no entanto, as acionistas decidem al-
terar o suplente do Conselheiro Anrafel Vargas Pereira da Silva, indicando para tanto Ciro Cambi Gouveia. 6. Por 
conseguinte, o Conselho de Administração fi ca da seguinte forma, com mandato unifi cado até 10.07.2020: Presiden-
te: (a) Thiago Fernandes, e, como seu suplente, Julio César de Sá Volotão. Conselheiros: (b) Ângelo Teixeira 
de Castro Carvalho, e, como seu suplente, Ciro Cambi Gouveia. (c) Anrafel Vargas Pereira da Silva, e, como 
seu suplente, Ciro Cambi Gouveia. (d) Daniel Fernando Mantovani, e, como seu suplente, Julio César de Sá 
Volotão, todos acima qualifi cados. 7. Os Conselheiros ora eleitos e reeleitos, declaram que não estão impedidos de 
exercer atividades mercantis. Encerramento: Nada mais. São Paulo/SP, 10.07.2018. Acionistas: Vega Valorização 
de Resíduos S.A. por Anrafel Vargas Pereira da Silva e Carlos Alberto Nunes Bezerra e Estre Ambiental S.A. por 
Júlio César de Sá Volotão e Thiago Fernandes. Conselheiros eleitos: Thiago Fernandes, Ciro Cambi Gouveia (Suplen-
te), Ângelo Teixeira de Castro Carvalho. Conselheiros reeleitos: Anrafel Vargas Pereira da Silva, Daniel Fernando 
Mantovani. JUCESP nº 508.845/18-0 em 24/10/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Expresso Maringá do Vale S.A.
CNPJ/MF nº 15.100.972/0001-25 – NIRE 35.300.435.079

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de novembro de 2018
Data, Hora e Local: Em 01/11/2018, às 9 horas, na sede social da Companhia. Convocação e Presença: Dispensada, 
face a presença da totalidade do capital social. Mesa: Maria Zélia Rodrigues de Souza França – Presidente; Paulo Sérgio 
Coelho – Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a redução do capital social para restituição aos acionistas; (ii) a 
alteração da redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir a deliberação anterior. Deliberações 
Tomadas por Unanimidade: Declarada aberta a sessão, a Presidente iniciou os trabalhos e, depois de discutido o assunto 
previsto na ordem do dia e oferecidos os esclarecimentos necessários, os acionistas, por unanimidade, deliberaram e após 
aprovaram: (i) A redução do capital social da Companhia considerado excessivo, nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76 
(“LSA”), de R$10.225.766,59, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente, para R$1.775.766,59, configurando 
uma redução de R$8.450.000,00, mediante a restituição de capital aos acionistas da Companhia, proporcionalmente às 
suas participações acionárias e sem o cancelamento de quaisquer ações representativas do capital social da Companhia, 
mantendo-se, portanto, inalterado o número de ações e o percentual de participação dos acionistas no capital social da 
Companhia. O montante devido aos acionistas será pago pela diretoria da Companhia em moeda corrente nacional, sendo 
que os acionistas comprometem-se neste ato a restituir ao patrimônio da Companhia o valor total recebido, caso haja a 
oposição de algum credor no decurso do prazo de 60 dias, contados da data da publicação desta ata, nos termos do artigo 
174 da LSA. (ii) Em razão da deliberação e aprovação da matéria constante do item (i) foi aprovada a alteração da 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 e nacional, é de R$1.775.766,59, dividido 
em 10.000 ações ordinárias e nominativas, sem valor nominal”. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Presidente 
deu por encerrado os trabalhos, suspendendo a sessão para que se lavrasse a presente ata, que depois de lida e aprovada 
em sua integralidade, foi assinada pela totalidade dos acionistas da Companhia, sendo eles: Comporte Participações S.A. 
e Expresso Maringá Ltda.; por mim Secretário, Paulo Sérgio Coelho e pela Presidente – Maria Zélia Rodrigues de Souza 
França. A presente é cópia fiel da ata que se encontra lavrada em livro próprio. São José dos Campos (SP), 01/11/2018. 
Assinaturas: Maria Zélia Rodrigues de Souza França – Presidente; Paulo Sérgio Coelho – Secretário.

Ricardo Costa Bruno (*)

Será preciso muita com-
petência, honestidade e 
coragem de Bolsonaro 

no que diz respeito a diversos 
temas que precisam ser trata-
dos com urgência. É inegável 
que o Agronegócio é um dos 
assuntos mais determinantes 
para uma atuação competente 
do governo, e, por isso, o setor 
já espera posicionamentos do 
presidente eleito. 

A relevância do segmento 
para a economia é sabida 
por todos e, inclusive, esse 
reconhecimento é fruto dos 
resultados gerados especial-
mente na balança comercial, 
que, várias vezes, se manteve 
positiva graças às exportações 
do setor, colocando, assim, o 
Brasil em posição de destaque 
no cenário mundial. 

Lendo o plano de governo 
de Bolsonaro no tocante ao 
Agronegócio, percebe-se que 
o projeto começa com uma 
proposta de estabelecer um 
novo modelo institucional para 
a agricultura, visando reunir em 
uma só pasta as instituições 
relacionadas. A nova estrutura 
federal agropecuária teria as 
atribuições da política e econo-
mia agrícola, recursos naturais 
e meio ambiente rural, defesa 
agropecuária e segurança 
militar, bem como da pesca e 
piscicultura, desenvolvimento 
rural sustentável e inovação 
tecnológica. 

Por meio de indicadores seria 
possível, então, monitorar cada 
programa. O plano de governo 
fala ainda sobre segurança no 
campo, solução para a questão 

Jair Bolsonaro (PSL).

Jair Bolsonaro e o Agronegócio
Finalizado o processo eleitoral que culminou com a escolha democrática do deputado Jair Bolsonaro como 
novo presidente do Brasil, o cidadão começa a depositar muitas expectativas em relação ao novo governo

agrícolas, implementação das 
diversas formas do crédito 
rural, do seguro agrícola, das 
garantias, da agricultura fami-
liar e o adequado tratamento 
para os produtores rurais. 

Outro tema que precisará da 
atenção do próximo governo é o 
Plano Safra, já que   a necessida-
de de aumento da produção exi-
girá investimentos compatíveis. 
O seguro agrícola é outro tema 
que precisa de aprimoramento, 
pois a atividade envolve alto 
risco de variáveis como clima, 
logística e até mesmo de mer-
cado. Por isso, essas questões 
devem ser pautadas em uma 
política de longo prazo, menos 
burocrática e mais efi ciente.

O governo deve ter ainda 
um plano social para a agri-
cultura familiar visando seu 
desenvolvimento sustentável.  
Também não se pode esquecer 
das cooperativas agrícolas e das 
agroindústrias, que são grandes 
geradoras de mão de obra e 
responsáveis pela produção em 
escala, além de serem expor-
tadoras para diversos países. 
Sendo assim, necessitam de 
uma elevada contribuição do 
Poder Público, como é o caso 
do fi nanciamento de seus in-
vestimentos, das questões tri-
butárias e do mercado exterior. 

Percebe-se, portanto, que são 
muitos os temas que precisam 
ser tratados pelo próximo 
governo visando o desenvol-
vimento sustentável para que 
o agronegócio se torne mais 
efetivo e contribua diretamente 
para um futuro melhor do país.

(*) - É sócio da área de Agronegócios 
do Martinelli Advogados.

agrária, logística de transporte 
e armazenamento, e uma ins-
tituição única para atender as 
demandas do agro e setor rural, 
além de políticas específi cas 
para consolidar e abrir novos 
mercados externos e diversi-
fi cação. Como se percebe, não 
houve detalhamento sobre 
esses pontos e ainda há muitos 
outros de suma importância que 
não foram mencionados. 

Vale lembrar que o plano 
de governo de um candidato 
é para ser lido por todos os 
eleitores antes da eleição, para 
que assim, possam decidir 
de forma absolutamente livre 
e consciente pelo candidato 
cujo projeto mais se identifi ca. 
Apesar do plano de governo 
ser vago no que diz respeito ao 
Agronegócio, ainda é possível 
ao futuro presidente cuidar do 
setor com seu devido grau de 
importância, cujos resultados 
poderão realmente garantir 
alimentação para uma grande 
parte da população mundial. 

Sem dúvida, políticas adequa-
das permitirão ao Brasil ter um 

peso decisivo no crescimento 
da produção de alimentos. Vale 
recordar o ditado chinês que diz 
que a agricultura é a base do 
Estado. Exatamente por isso, 
para o setor, é muito importante 
que seja elaborado um plano de 
estado e não de governo. Essa é 
a solução para que o futuro do 
agronegócio não fi que restrito a 
esse ou aquele governo, e refl ita 
a segurança jurídica esperada.

A atividade do agronegócio é 
uma das mais competitivas da 
nossa economia. Os alimentos 
são produzidos sem controle 
de preços e sem monopólio, e 
a quantidade tem crescido sen-
sivelmente nos últimos anos, o 
que se traduz em um grande 
desafi o para o futuro. Somente 
com uma produção muito maior 
o Brasil será consolidado de fato 
como o celeiro do mundo.

Para isso, precisaremos ul-
trapassar algumas barreiras, 
como é o caso do aumento da 
área cultivada, investimentos 
para que novas tecnologias 
sejam empregadas no campo, 
a regularização dos defensivos 

O Engenheiro Têxtil
é um profi ssional em falta no mercado
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Fernando Barros de Vasconcelos (*)

De acordo com a Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil e 
de Confecção (Abit), o Brasil 
possui mais de 30 mil empre-
sas neste setor. 

Juntas, empregam mais de 
1,5 milhão de trabalhadores e 
geram um faturamento anual 
de US$ 45 bilhões. Ainda 
assim, a Engenharia Têxtil é 
uma área menos conhecida 
e que até o fi nal do século 
passado estava mais focada 
em vestuário e produtos de 
cama, mesa e banho. 

Mas, nos últimos anos, as 
novas aplicações de têxteis passaram a 
crescer exponencialmente, abrindo novos 
mercados e aumentando a procura por 
profi ssionais com esse conhecimento 
específi co. 

Atualmente, o engenheiro têxtil pode 
atuar em empresas de toda a cadeia 
têxtil, produzindo e confeccionando po-
límeros, fi bras, fi os e tecidos. Além disso, 
o mercado de tecidos técnicos cresce a 
cada dia, gerando novas oportunidades 
de trabalho na indústria automobilística, 
médica, esportivos, entre outras.

Em parceria com um engenheiro 
eletricista, também é possível produzir 

transformação dos têxteis, 
suas propriedades e caracte-
rísticas. 

Também são desenvolvidos 
e incentivados projetos multi-
disciplinares em conjunto com 
outras áreas da engenharia 
como elétrica, mecânica, civil, 
química e materiais, para que 
o egresso esteja apto para lidar 
com todos os desafi os de sua 
profi ssão.

Desenvolver tecidos an-
tibacterianos, repelentes a 
insetos ou com proteção aos 
raios UV, projetar estruturas 
que suportem temperaturas 
extremamente altas ou que 

resistam a cargas e impactos, trabalhar 
em materiais que permitam excelência de 
rendimento em atletas ou que monitorem 
suas condições físicas são exemplos de 
alguns dos desafi os típicos do engenheiro 
têxtil atual. 

No futuro esse tipo de atuação deve 
se intensifi car, pois os têxteis estão se 
tornando cada vez mais importantes em 
vários ramos de atividade. A multidisci-
plinaridade e a relação com outras áreas 
da ciência serão primordiais no trabalho 
do engenheiro têxtil.

(*) - É coordenador do curso de Engenharia Têxtil 
do Centro Universitário FEI.

os chamados E-têxteis (tecidos que 
podem funcionar como eletrônicos e se 
comportam fi sicamente como têxtil), 
possibilitando a criação de roupas que 
monitoram batimentos cardíacos ou almo-
fadas capazes de atuar como um controle 
remoto. As possibilidades são infi nitas!

Apesar de todas as possibilidades de 
atuação, ainda existem poucas faculda-
des de Engenharia Têxtil no Brasil. Em 
compensação, o diploma deste curso é 
reconhecido em todo o Mercosul, o que 
expande ainda mais as opções de empre-
go do graduado. Durante a graduação, o 
estudante aprende todo o processo de 

ODONTOCLINIC S.A.
CNPJ/MF Nº 11.519.109/0001-56

CONVOCAÇÃO
Convocamos os Senhores Acionistas da Odontoclinic S.A. (“Companhia”) a se reunirem em AGO/E, que deverá 
se realizar às 9h do dia 13/11/2018, na sede da Companhia, localizada na Cidade de Santana do Parnaíba/SP, na 
Avenida Dr. Yojiro Takaoka, nº 4.384, unidade 106, Alphaville, CEP 06541-038, a fim de deliberarem sobre a seguin-
te ordem do dia: Em AGO: (i) tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstra-
ções Financeiras e o Relatório da Administração referentes aos exercícios de 2013, 2016 e 2017; (ii) destinação do 
lucro líquido do exercício de 2017;  (iii) fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício 
de 2018; e (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Em AGE: (i) aprovação do 
aumento do capital social mediante a capitalização de adiantamentos para futuro aumento de capital (“AFACs”); 
(ii) aprovação do cancelamento de ações mantidas em tesouraria; e (iii) alteração o Artigo 5º do Estatuto Social, 
para refletir as deliberações acima, caso aprovadas. Os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na 
Assembleia Geral estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia. São Paulo, 02/11/2018. A Diretoria.
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