
Grande cooperativas 

de táxi poderiam ter 

criado um aplicativo de 

mobilidade como o que 

eu desenvolvi em 2011 

antes que eu o fi zesse 

– inclusive, ofereci a 

eles essa possibilidade 

e recebi seguidos “não” 

como resposta

A maioria das empresas lis-
tadas na Global Fortune 
500, classifi cação das 500 

maiores corporações do mundo, 
nos anos 50 não estavam na 
lista em 2014. A idade média 
de um diferencial competitivo 
caiu de 30 anos, em 1984, para 
cinco anos em 2014. Eu sei 
que é assustador ler isso, mas 
a realidade é essa: existe uma 
boa chance da sua empresa não 
mais existir em apenas 10 anos. 

Estamos na era do cresci-
mento exponencial e o mer-
cado respeita religiosamente a 
conclusão de Charles Darwin, 
descrita em sua obra prima “A 
Origem das Espécies” – aque-
les que sobrevivem não são os 
mais fortes ou os mais rápidos, 
e sim aqueles que detém maior 
capacidade de adaptação. A 
cultura corporativista carrega 
como efeito colateral a cegueira 
seletiva. Alguns executivos pre-
ferem enxergar apenas aquilo 
que lhes convém – afi nal, por 
que se preocupar com algo que, 
no mínimo, lhe trará um enorme 
problema para defender peran-
te seus colegas? 

Sim, estou falando daqueles 
projetos disruptivos que mu-
dam completamente a forma 
como a empresa opera, muitas 
vezes, por décadas. Sabe aquele 
projeto que você engavetou 
porque preferiu não ter que 
enfrentar metade do time exe-
cutivo para aprová-lo? Ou pior, 
você tentou aprová-lo mas foi 
vigorosamente vetado - afi nal, 
a empresa já funciona daquela 
forma, os negócios vão bem e 
não há necessidade de correr 
o risco da mudança.

Se você é um funcionário/líder 
exemplar, provavelmente se 
identifi cou com o parágrafo aci-
ma, mas deixa eu te contar um 
segredo: o único risco que uma 
companhia corre nos tempos 
atuais é o de NÃO MUDAR! Para 
sair do clichê de citar exemplos 
norte-americanos, vou falar do 
Brasil mesmo. Grandes redes 
de pizzaria locais poderiam ter 
antevisto o fenômeno da adoção 
mobile, por exemplo – a Sala Vip 
ou a Parmê poderiam ter criado 
seu app de entrega de pizza, an-
tes que o IFood o fi zesse. A NET 
poderia ter criado seu serviço 
de streaming antes do Netfl ix.

Sabe por que nenhum destes 
exemplos acima se anteciparam 
ao que estava por vir? Por causa 
da cegueira seletiva. Meu avô 
costumava dizer que “a ideia 
vale 10 centavos a bacia” e eu 
não poderia concordar mais. 

Com certeza alguns executivos/
funcionários tiveram a ideia 
de fazer algo disruptivo em 
seus negócios, mas a cegueira 
coletiva impetrada no ambiente 
corporativo podou estes pontos 
fora da curva – e provavelmente 
estas companhia serão penali-
zadas severamente por cometer 
este erro.

Atualmente, temos mais de 
2 bilhões de aparelhos conec-
tados à internet e dentro de 
35 anos este número será de 
1 trilhão. Existe um mundo 
de oportunidades a serem 
aproveitadas e sua companhia 
tem duas opções: se vacinar 
contra a cegueira coletiva ou 
ser atropelada pelos novos 
entrantes, as famosas startups 
que estão ávidas por disruptar 
novos mercado com um time 
extremamente enxuto e um 
propósito transformador debai-
xo dos braços.

Vou listar 3 pontos práticos a 
serem adotados para evitar que 
sua empresa seja atropelada nos 
próximos anos.

(I) Fazer um hackaton 

por semestre: Hackatons são 
maratonas de desenvolvimen-
to, geralmente adotadas para 
softwares, mas que podem 
facilmente serem adaptadas 
para processos e produtos. 
Recomendo que aconteçam 
dois hackatons por ano na sua 
empresa e que cada projeto 
vencedor seja executado reli-
giosamente; sem dúvida será o 
melhor investimento em R&D 
que sua empresa fará.

(II) Democratize a opi-

nião: Não faz sentido contratar 
pessoas inteligentes e bem for-
madas para que a palavra fi nal 
seja de um diretor/gerente. É 
importante adotar a cultura da 
argumentação; se o estagiário 
tem um ponto, deixe que ele 
explique este ponto. Caso o 
gestor não concorde, ele tem 
o dever de contra-argumentar 
para provar o motivo de o pon-
to apresentado não ser viável. 
Adotando essa cultura, você irá 
incentivar seus funcionários/
colegas a contribuirem.

(III) Sente um dia por mês 

no call center: Todo gestor, do 
CEO ao gerente, deveria obriga-
toriamente sentar pelo menos 
um dia por mês no call center. 
É lá que você encontrará as res-
postas para o próximo grande 
lançamento da sua empresa, ou 
a adaptação no seu produto que 
lhe fará ganhar market share (e 
não na sua planilha de Excel).

O dever do CEO é construir 
uma companhia que irá destruir 
a sua em alguns anos. Lembre-
-se, a verdade é perecível e atu-
almente, sua validade é como 
um cubo de gelo no deserto. 

(*) - É fundador do Easy Taxi, o maior 
aplicativo de táxi do mundo que, sob 

sua gestão, foi expandido para 35 
países em 4 continentes.  Atualmente 

é CEO e fundador da Singu, maior 
aplicativo de serviços de beleza e 

bem-estar do Brasil e é autor do 
“Nada Easy”, best-seller na categoria 

negócios, já em terceira edição.

Como sua empresa vai 
morrer em 10 anos

Tallis Gomes (*) 
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Swift Armour S.A. Indústria e Comércio
CNPJ  60.713.823/0001-96 - NIRE  35 3 0004768 1

Assembléia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a 
realizar-se no dia 26 de novembro de 2018, às 8:00 horas, na sede social localizada na 
rua Cristóvão de Gouveia, 320, em São Paulo, SP, para tratarem da seguinte Ordem do 
Dia: a) Eleição da Diretoria para o Triênio 2018/2021; b) outros assuntos de interesse 
social. São Paulo, 9 de novembro de 2018. aa) Leontina Gioconda Bordon - Presidente.

Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, 
Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI

CNPJ/MF nº 11.282.212/0001-25

Convocação de Assembleia Geral Extraordinária 
A Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI, pessoa jurídica de 
direito privado, CNPJ/MF nº 11.282.212/0001-25, inscrita no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo sob nº 
948.144, com sede na Rua Machado Bittencourt, 361, sala 809, Vila Clementino, São Paulo/SP, convoca todos os sócios para 
Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 28/11/2018, na Rua Machado Bittencourt, 361, auditório 1, São Paulo/SP, 
em 1ª chamada às 18h30, em 2ª chamada às 19h30, e em 3ª e última chamada às 20h30, para, nos termos da cláusula 14ª 
do Contrato Social, deliberar em sede de Assembleia Geral Extraordinária sobre a seguinte ordem do dia: (a) Assuntos internos 
sobre falhas na prestação de serviços; (b) Atuação dos novos sócios; (c) assuntos financeiros de interesse da sociedade; (d) 
assuntos jurídicos de interesse da sociedade; (e) assuntos administrativos da sociedade; (f) demais assuntos de interesse da 
sociedade. Na data desta convocação a Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S 
Ltda. - SAMMEDI conta com 60 sócios. São Paulo, 05/11/2018. Dr. José Maria Correa da Silva - Diretor Presidente.

ABACO INCORPORAÇÕES E VENDAS DE IMÓVEIS LTDA.
CNPJ/MF 69.276.897/0001-87 - NIRE 35.211.884.838

Com fundamento no Art. 1.072 da Lei 10.406 de 2002, convoca os Sócios para Reunião
de Sócios a realizar-se aos 16/11/2018, às 9:30h, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua Manduri, nº 119, Jardim Paulistano, CEP 01457-020, para deliberar
sobre: i) encerrar as atividades da filial situada na cidade de Araraquara; ii) alterar o
endereço da sede da sociedade; iii) alterar o objeto social da sociedade; e iv) aprovar a
nova minuta de alteração do contrato social a ser firmada pelos sócios na reunião.

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1077030-37.2013.8.26.0100 (USUC 1273) O(A) Doutor(a) Paulo Cesar 
Batista dos Santos , MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, 
da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) 
Herdeiro de Fuad Samara, Marie Mattar Samara, a saber: Fuad Samara Junior; Adel Samara, 
Felipe Samara, Cloris Razuk Samara, Walter Porfirio dos Santos , réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Vanderlei Porfirio dos Santos e outros, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando 
a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Cel. Antônio Barroso, s/nº, lote 32 da 
quadra 12 setor 113 - Jardim Samara - São Paulo SP, com área de 250,00 m², contribuinte nº 
113.098.0012-9, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a 
fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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. 

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste 
noticar os contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras 
pendentes. A não regularização integral no prazo de 05(cinco) dias a partir da publicação 
deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quais-
quer dúvidas quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”
Empresa: D. L. DA S. I.  CNPJ: **.*80.263/0001-** Contrato: 4500005167;Empre-
sa: L. A. G. DOS S. CNPJ: **.*65.390/0001-** Contrato: 4500017026;Empresa: F. 
S. E S. A. 24 H. LTDA - ME CNPJ: **.*06.833/0001-** Contrato: 4500014540;Em-
presa: S. B. T. LTDA - ME CNPJ: **.*40.910/0001-** Contrato: 4500020485;Empre-
sa: L. C. DE A. LTDA - ME CNPJ: **.*65.453/0001-** Contrato: 4500005067;Em-
presa: F. B. DE M. CNPJ: **.*84.498/0001-** Contrato: 4500025934

Everson Costa (*)

Era mais ou menos essa a impressão 
que eu tinha do Vale do Silício, na 
Califórnia, antes de fazer uma verda-

deira imersão em seus universos acadêmico 
e empresarial e constatar justamente o 
contrário. Na cidade que abriga gigantes 
como Google, Facebook e Tesla – e se or-
gulha de ostentar quase metade de todo 
o investimento de risco mundial em suas 
Startups –, a regra principal é perseguir a 
simplicidade, a diversidade e a rebeldia.

Tudo isso fi ca claro ao visitar os campus 
tecnológicos dessas grandes empresas e se 
sintetiza na experiência de dirigir o Tesla 
– um carro elétrico, sem motor e parcos 
recursos de série, mas que propicia algo 
que nenhuma supermáquina é capaz de 
fazer: locomover-se sozinho na maior parte 
do caminho pelas ruas da cidade. Quer 
rebeldia maior do que essa?

O futuro é simples. E essa talvez seja a 
maior das 10 lições que trago dessa expe-
riência transformadora, cujos melhores 
insights relaciono abaixo:
 • Pense gigante - A cultura da visão de 

negócios é nítida e deixa claro desde o 
início que cada um obtém os resultados 
que merece. Se não for para transfor-
mar a vida de milhões de pessoas ou 
revolucionar um segmento, não tem 
nem por que começar.

 • Todo dia é de aprender - O apren-
dizado no Vale vai muito além daquele 
praticado nas suas universidades. 
Percebe-se na cultura de suas Startups 
a busca diária pelo aprendizado, que 
surge por meio do método de tentati-
va e erro, das experiências relatadas 
pelos clientes, das métricas dos seus 
aplicativos e por novas tecnologias que 

As 7 lições que aprendi 
no Vale do Silício

Uma metrópole futurista, que 
respira sofi sticação em cada 

esquina e impressiona a todos 
pela suntuosidade de suas 

empresas bilionárias

estão sempre buscando novas soluções 
para antigos problemas.

 • Impressione pela simplicidade - 
Como já mencionei, a cultura da simpli-
cidade foi o que mais me impressionou. 
Ao visitar os campus do Google e do 
Facebook, por exemplo, percebe-se 
que não se preocupam em chamar a 
atenção pela aparência pura e simples. 

É um aprendizado muito signifi cativo 
para nós, que muitas vezes temos mania de 
nos preocupar com detalhes que não fazem 
diferença, quando na verdade o resultado 
costuma vir da simplicidade. 
 • Tenha humildade e saia do escritó-

rio para entender o cliente - Sair do 
escritório e ir conversar com as pessoas 
é uma tarefa considerada natural para 
a execução dos seus planos. Enquanto 
isso, no Brasil, o grande erro que a 
maioria das Startups comete é delegar a 
entrega e o atendimento para funcioná-
rios que nem sempre estão com a mente 
preparada para entender o cliente.

 • Não tenha medo de errar - Esse, 
talvez, seja o maior pecado da cultura 
empresarial brasileira. Temos muito a 
aprender com o Vale do Silício neste 
sentido. Por mais que se fale no Brasil 
de que errar faz parte, a sensação que 
tenho é de que ainda não internaliza-

mos isso. E estamos perdendo muito 
com esse costume antiquado.

 • Motive com visão e respeito - Por 
mais que você tenha uma ideia es-
petacular, quem vai executá-la são 
seus funcionários, certo? E eles só 
conseguirão ser produtivos se tiverem 
motivação para isso. 

Trata-se de uma motivação, porém, que 
vai muito além do oba-oba de palco. A regra 
é motivar com a visão da empresa, metas 
alcançáveis, um clima leve e divertido e a 
cultura de compreender que os tropeços 
fazem parte do caminho.
 • Persiga os resultados - Nenhum dos 

aspectos acima se sustenta se não hou-
ver lucro, obviamente. Neste sentido, 
as Startups do Vale são tão conscientes 
e pragmáticas como qualquer empresa 
tradicional. Cada passo é pensado 
em gerar lucro ou outros resultados 
signifi cativos, seja no curto, médio ou 
longo prazos. 

Todas essas são lições valiosíssimas e que, 
espero, possam contribuir para os nossos 
empresários refl etirem sobre como tornar 
as suas empresas mais atrativas para o mer-
cado, os investidores e os colaboradores. 

(*) - É CEO da Donuz – Startup de fi delização de 
clientes – e da recém-lançada Remederia, Startup 

conhecida como o “iFood dos Remédios”.

Divulgação

O confl ito entre o Exército de 
Libertação Nacional (ELN) e o 
governo colombiano registrou 
novos capítulos durante o último 
fi m de semana, distanciando as 
das partes de um acordo de paz. 
No último sábado (10), o grupo 
dinamitou o oleoduto Caño 
Limón-Covenãs, no município 
de Cubará, região central colom-
biana, o que causou vazamentos 
e contaminação nos rios locais. 

Segundo a Ecopetrol, empresa 
petroleira do país, já foram re-
alizados 79 ataques deste tipo 
no país somente em 2018, o que 
representa uma média de um 
atentado a cada quatro dias. No 
mesmo dia, integrantes do ELN 
pararam um ônibus em uma via 
principal do departamento de 
Cesar, fi zeram os ocupantes des-
cerem e incendiaram o veículo.

A polícia local interveio e o con-
fronto com criminosos deixou 
cinco feridos. Pouco depois, na 
mesma região, rebeldes queima-
ram um trator e um ônibus e fi -
zeram pixações em veículos para 
desafi ar o governo, que enviou 
cinco mil militares à área para 
combater as atividades do ELN.

“Nós vamos persistir na moti-
vação de desmobilização indivi-
dual desta organização [o ELN], 
para que deixem esse caminho 
criminoso. Vamos fazê-lo com 
uma grande capacidade de pre-
sença no território, para tirar 
deles lugares do país que nos 
últimos anos funcionaram como 
santuários”, disse o presidente 

colombiano, Iván Duque, que 
estava em Paris participando 
dos eventos que relembraram 
os 100 anos do fi m da Primeira 
Guerra Mundial.

“Se o ELN quer dialogar, deve 
libertar todos os sequestrados 
e pôr fi m a todas as suas ações 
criminosas”, acrescentou o pre-
sidente, sobre a possibilidade de 
retomar negociações com o gru-
po, sob mediação de Cuba. “Eles 
sabem que se querem seguir por 
esta via, o que vão ter em troca 
é toda a contundência do Estado 
colombiano, por meio da Força 
Pública e o Poder Judiciário. Não 
vamos nos deixar chantagear 
pelo ELN”, acrescentou. 

O grupo respondeu pelo Twit-
ter: “não engane a Colômbia [re-
ferência a Duque], seu governo 
não tem vontade de diálogo, 
nem de conciliação. Por que não 
aceitou conversar com os estu-
dantes? Eles não são responsá-
veis por privações de liberdade, 
não utilizam nossos métodos de 
resposta revolucionária à sua 
repressão militar”, escreveu o 
grupo, referindo-se a protestos 
ocorridos em universidades de 
Bogotá, que deixaram oito poli-
ciais feridos.

Após a dissolução das Forças 
Armadas Revolucionárias da Co-
lômbia (Farc), rebatizadas como 
Força Alternativa Revolucionária 
do Comum, o ELN se tornou a 
única guerrilha ativa no país e 
atualmente negocia a paz com 
o governo (ANSA).

ELN é única guerrilha ativa no país.

Novos ataques distanciam 
Colômbia e ELN de paz

ANSA

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

AVISO AOS ACIONISTAS
Conforme deliberado na AGOE, realizada em 13 de novembro de 2018,  às 9h (“AGOE”), foi aprovado o aumento 
do capital social no valor de R$ 4.499.794,08 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, setecentos 
e noventa e quatro reais e oito centavos), mediante a emissão de 8.332.952 (oito milhões, trezentas e trinta 
e duas mil, novecentas e cinquenta e duas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço unitá-
rio de emissão de R$ 0,54 (cinquenta e quatro centavos de real), sendo que, em respeito ao artigo 171, §2º, 
da Lei nº 6.404/76, fica garantido aos acionistas minoritários o direito de preferência na subscrição do referi-
do aumento, na proporção em que participam do capital social, nos seguintes termos: (a) o eventual exercício 
de direito de preferência somente será aceito pela Companhia mediante integralização das ações subscritas à 
vista, em dinheiro, (b) a importância paga pelos acionistas minoritários que exercerem o direito de preferência 
terá o tratamento previsto no § 2º, do Artigo 171, da Lei nº 6.404/76 devendo ser entregue à acionista con-
troladora da Companhia, qual seja OSA Participações S.A. (CNPJ/MF: 11.964.439/0001-50), (c) a intenção de 
exercício de direito de preferência deverá ser comunicada à Companhia, por escrito, em até 30 dias a contar 
desta data, e (d) o silêncio de acionista minoritário, decorrido o prazo aqui estabelecido, será entendido como 
renúncia ao direito de preferência. A ata da AGOE encontra-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. 

Santana do Parnaíba, 14 de novembro de 2018. A Diretoria

Banco BMG S.A.
CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 17 de Outubro de 2018.
01 - Data, Hora e Local: Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às onze horas, na sede 
da Companhia situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01, Sala 102, Parte, 
Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, 
Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. 
02 - Convocação e Presença: Em atendimento à convocação realizada pelo Sr. Presidente do Conselho de 
Administração, nos termos do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, estiveram presentes, além do Presidente, os 
Conselheiros Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, João Annes Guimarães, Roberto Faldini, Olga 
Stankevicius Colpo. Flávio, Pentagna Guimarães Neto, José Eduardo Gouveia Dominicale. 03 - Composição da Mesa: 
Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Bernard Camille Paul Mencier, Presidente do Conselho de Administração, e 
secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - Ordem do Dia: Deliberar sobre a realização da oferta pública 
de distribuição primária e secundária de ações preferenciais de emissão da Companhia (“Ações” e “Oferta”, 
respectivamente). 05 - Deliberações: Após discussão da matéria constante da ordem do dia, os conselheiros presentes, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram a realização da Oferta, no Brasil, em mercado de 
balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003 (“Instrução CVM 
400”) e as demais disposições legais aplicáveis, sob a coordenação de instituições fi nanceiras autorizadas a operar no 
mercado de capitais brasileiro e com a participação de determinadas instituições consorciadas também autorizadas a 
operar no mercado de capitais brasileiro, com esforços de colocação das Ações no exterior, sendo (a) nos Estados Unidos 
da América, exclusivamente para investidores institucionais qualifi cados (quali  ed institutional buyers), residentes e 
domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme defi nidos na Regra 144A, editada pela U.S. Securities and 
Exchange Commission dos Estados Unidos da América, em operações isentas de registro, previstas no U.S. Securities Act 
de 1933, conforme alterado, e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de 
quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos da América sobre títulos e valores mobiliários, e (b) nos 
demais países, que não os Estados Unidos da América e o Brasil, para investidores que sejam considerados não 
residentes ou domiciliados nos Estados Unidos da América ou não constituídos de acordo com as leis desse país (non-
U.S. persons), nos termos do Regulation S, editado pela SEC, no âmbito do Securities Act, e observada a legislação 
aplicável no país de domicílio de cada investidor. Nos termos do artigo 14, parágrafo 2°, da Instrução CVM 400, a 
quantidade de Ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 20%, nas mesmas condições e no mesmo preço 
das Ações inicialmente ofertadas. Adicionalmente, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de 
Ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% do total 
das Ações inicialmente ofertadas, nas mesmas condições e no mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, com a 
fi nalidade exclusiva de atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta. 
Nos termos do artigo 172, I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por 
Ações”), não será observado o direito de preferência. 06 - Aprovação: Todas as deliberações foram aprovadas por 
unanimidade sem qualquer ressalva ou restrição. 07 – Lavratura da Ata: Foi autorizada a lavratura desta ata em 
forma de sumário. 08 – Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, 
foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada pelos Conselheiros. São Paulo, 17 de 
outubro de 2018.  Bernard Camille Paul Mencier, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, João Annes 
Guimarães, Roberto Faldini, Olga Stankevicius Colpo, Flávio Pentagna Guimarães Neto, José Eduardo Gouveia 
Dominicale.  Bernard Camille Paul Mencier - Presidente da Mesa, Deise Peixoto Domingues - Secretária 
da Mesa. JUCESP nº 524.378/18-6 em 08.11.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

BANCO

CINPAL COMPANHIA INDUSTRIAL DE
PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS

CNPJ/MF 49.656.192/0001-88 - NIRE 35.300.039.092
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30 de Julho de 2018

Aos 30 (trinta) dias do mês de julho de 2018, às 16:00 horas, reuniram-se os membros do Conselho de
Administração da Cinpal Companhia Industrial de Peças para Automóveis, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 49.656.192/0001-88, em sua sede social na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220, na cidade de
Taboão da Serra, estado de São Paulo, atendendo prévia convocação, sob a presidência do Sr. Riccardo
Arduini e secretariada por mim Renata Bonsaver Mammana Milani, com a presença de todos os conselhei-
ros, ficando deliberado por unanimidade, conforme prerrogativa prevista no artigo 19, inciso viii dos Estatu-
tos da Sociedade, aprovados pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/11/2017, registrada na
Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 39.196/18-5, em sessão de 18/01/2018, que a diretoria
executiva da sociedade fica autorizada a praticar os atos necessários no exercício da competência que lhe
foi atribuída pelo artigo 24, inciso vi do diploma estatutário da sociedade para abertura de uma filial que terá
como atividade depósito fechado na rua João Pires de Camargo nº 340, CEP 06790-240, na cidade de
Taboão da Serra, estado de São Paulo devendo, para tanto, representar a sociedade para este desiderato
perante todas as repartições federais, estatuais, municipais além de todas as autarquias, agências regula-
doras e seus departamentos. Não havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação o Sr. Presidente
declarou encerrados os trabalhos, concedeu o tempo necessário à lavratura da presente ata que, na reaber-
tura foi aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração da sociedade. (aa.)
Riccardo Arduini - Presidente da Mesa, Renata Bonsaver Mammana Milani - Secretaria da Mesa,
Alessandro Arduini, Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, Giancarlo Arduini, Harry Eugen Josef Kahn,
Riccardo Arduini, Vítor Luiz Taddeo Mammana. Taboão da Serra, 30 de julho de 2018. Declaramos que
a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.  Taboão da Serra, 30 de julho de 2018.
Riccardo Arduini - Presidente da mesa; Renata Bonsaver Mammana Milani - Secretária da mesa.
JUCESP nº 509.601/18-2 em 25/10/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CINPAL COMPANHIA INDUSTRIAL DE
PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS

CNPJ/MF 49.656.192/0001-88 - NIRE : 35.300.039.092
Ata da Reunião da Diretoria Realizada em 31/07/2018

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho de 2018, às 10:30 horas, reuniram-se, em sua sede social, na Aveni-
da Paulo Ayres n° 240, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo os membros da diretoria da Cinpal
Companhia Industrial de Peças para Automóveis, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 49.656.192/0001-88,
NIRE 35.300.039.092, oportunidade em que, no exercício da competência que lhe foi atribuída pelo artigo 24,
inciso vi dos Estatutos Sociais aprovados pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/11/2017
registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n° 39.196/18-5 em sessão de 19/01/2018 e median-
te aprovação unanime do Conselho de Administração em cumprimento do disposto no inciso viii do artigo
19 dos Estatutos da Sociedade, foi deliberado por unanimidade pela abertura de uma filial que terá a ativida-
de de depósito fechado na rua João Pires de Camargo n° 340, CEP 06790-240, na cidade de Taboão da
Serra, estado de São Paulo, atribuindo-se à referida unidade um capital de R$ 10.000,00 (dez mil re-
ais) a ser destacado do Capital da Matriz da sociedade, nos termos do parágrafo único do artigo 2° do diplo-
ma estatutário da sociedade retro mencionado. A instalação da filial de depósito fechado será realizada
em imóvel que está sendo locado especificamente para esta finalidade. Não havendo outros assuntos a
serem objeto de deliberação o Sr. Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso e,
como ninguém se manifestou, concedeu o tempo necessário à lavratura da presente ata que, na reaber-
tura foi lida, aprovada e assinada por todos os diretores da sociedade. Taboão da Serra, 31 de julho de
2018. (aa.) Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da mesa, Riccardo Arduini - Secretario da Mesa,
Vitor Luiz Taddeo Mammana - Diretor Presidente, Riccardo Arduini - Diretor Vice Presidente. Declara-
mos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Taboão da Serra, 31 de julho de 2018.
Vitor Luiz Taddeo Mammana - Diretor Presidente; Riccardo Arduini - Diretor Vice Presidente. JUCESP
nº 509.602/18-6 e NIRE 3590568119-2 em 25/10/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Madeira Energia S.A. - Mesa
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 29 de novembro de 2018, às 10:00 horas, na 
sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 
6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aumento de capital da 
Companhia no valor de até R$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais), mediante a emissão de até
301.274.623 de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,4315
cada, a serem integralizadas  em moeda corrente do País, para fins de integralização na Santo Antônio Energia 
S.A. (“SAE”), em moeda corrente nacional; e (ii) instrução de voto da Companhia na condição de acionista da 
Santo Antônio Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, para tomar todas as providências
cabíveis para a efetivação do aumento do capital social de sua subsidiária integral, conforme item “i” acima.
Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão depositar os
respectivos instrumentos de mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, 
do Estatuto Social, sob a referência “Assembleia Geral Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de 
antecedência da realização da Assembleia Geral. São Paulo, 14 de novembro de 2018. 

Madeira Energia S.A. - Mesa. Felipe Montoro Jens - Presidente do Conselho de Administração
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