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Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 03 de Abril de 2019. Dia de São Ricardo, Santa Irene, São 
Sixto I, São Gandolfo de Binasco e Dia do Anjo Hariel, cuja virtude é a 
pureza. Hoje aniversaria a cantora e atriz Dóris Day que completa 97 
anos, o ator Eddie Murphy que nasceu em 1961, o ator e cantor Maurício 
Mattar que faz 56 anos e o Padre Fabio de Melo que nasceu em 1971.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau possui grande facilidade em con-
vencer os outros da validade dos assuntos espirituais e das diferenças 
de opinião. É uma pessoa espirituosa e engraçada, uma companhia 
agradável. Possuidora de fortes traços dramáticos pode se deixar levar 
pelas emoções e fazer muitas cenas teatrais. Vivem radicalmente todas 
as suas experiências, retirando das mesmas o que a média das pessoas 
não consegue perceber. No lado negativo precisa vencer a melancolia e 
a tristeza e encarar a vida com clareza e simplicidade. 

Dicionário dos sonhos
NÚ - Estar sem roupa, problemas em família. Ver 
alguém, negócios lucrativos. Ver sua mulher, traição. 
Ver seu marido, ciúmes. Ver noivo ou noiva, intrigas. 
Ver criança, nascimento. Ver pessoa de cor oposta 
à sua, sorte no jogo durante a fase em que sonhou.
Números da sorte: 09, 16, 18, 46 e 71

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta quarta é o vigésimo nono dia da lunação. A Lua faz bons aspectos com Saturno e Plutão que trazem mais estabi-

lidade e segurança. Porém, durante a tarde poderemos perder a medida e cometer alguns excessos. A Lua em tensão 

com Júpiter pode nos fazer exagerar na expressão das nossas emoções. Após este aspecto a Lua vai fi car fora de curso 

e sem fazer aspectos com outros planetas, até ingressar em Áries um pouco antes da meia-noite. Não vai adiantar 

ter pressa nem forçar a barra para tomar decisões durante este período. Com a Lua solta não teremos o controle das 

situações e tudo poderá sair ao contrário do que se esperava. 
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O Sol em seu signo o levará a con-
tatos sociais muito alegres nesta 
metade de semana. Este é um dia 
em que a compreensão das neces-
sidades dos outros. A tarde a Lua 
vai fi car fora de curso e sem fazer 
aspectos com outros planetas, até 
ingressar em Áries um pouco antes 
da meia-noite. 67/467 – Marrom.

O dia é ótimo para reorganizar os 
seus valores e ver o outro lado de 
uma situação. A lida diária com o 
ambiente em que vive será benéfi -
ca. Empenho em suas atividades 
aumentará sua confi ança para uma 
nova fase promissora depois do 
aniversário. 69/469 - Azul.

Mudanças podem tumultuar sua 
vida afetiva e devem ser reali-
zadas com cuidado. Os ânimos 
fi cam exaltados, precisa evitar as 
explosões e a brabeza exagerada 
e fi carmos afastados de provoca-
ções. Comece a manter a rotina 
desde a tarde nesta quarta-feira. 
88/488 – Amarelo.

Bem cedo um bom momento para 
clareza nas comunicações. O 
conhecimento através da raciona-
lidade e o senso de liberdade até 
mesmo na lida diária será decisivo. 
Uma boa nova social dará um novo 
ânimo para o trabalho e trará um 
novo ideal de vida. 57/657 – Verde.

É à hora de dar espaço para o novo, 
inédito e fora do comum. Faça tudo 
bem pensado e planejado, no entan-
to. Com a Lua na fase minguante 
aconselha a terminar suas tarefas 
e recuperar bem a sua saúde. Não 
vai adiantar ter pressa nem forçar a 
barra para tomar decisões durante 
este período. 53/353 – Vermelho.

Cuidado com o desgaste que ati-
tude egoísta provoca, afastando 
pessoa que ama. Tende a afastar 
as pessoas de seu convívio por 
atitudes críticas e negativas. Evite 
preocupar-se com as aparências, 
valorize o prático nesta metade de 
semana. 55/255 – Verde.

Em todos os seus atos evite exa-
geros tanto na confi ança como no 
pessimismo. As viagens e passeios 
serão felizes se feitas a dois e esti-
verem programadas. Final da noite 
com falta de contentamento, mas 
mantenha a rotina em tudo que 
fi zer. 50/450 – Cinza.

Este é um dia em que a compreen-
são das necessidades coletivas 
refl ete seu grau de maior impacto 
em nossa maneira de ser. Precisa 
planejar as situações antes de agir 
preparando o futuro. A Lua em 
tensão com Júpiter pode nos fazer 
exagerar na expressão das nossas 
emoções. 53/153 – Azul.

O dia não é bom para assuntos de 
dinheiro, mas benefi cia a saúde 
e as viagens. A comunicação não 
está favorecida pela falta de cla-
reza e compreensão das palavras. 
Dedique-se ao que mais importa 
a grande riqueza que é a interior. 
45/745 – Amarelo.

Com a Lua fora de curso cultive a 
paciência e evite ser rude em seus 
atos. Use de atos de compreensão e 
tolerância até o irracional na busca 
pela liberdade. Mantenha-se alerta 
a uma boa chance que surgirá em 
sua vida, pois depois ela não se 
repetirá tão cedo. 34/134 – Verde.

Este é um dia em que deve or-
denar o pensamento evitando o 
vagar sem rumo defi nido. Tudo 
que envolva relacionamento e 
amizade terá destaque. Difi cul-
dades podem ocorrer no amor, 
até desentendimentos conjugais 
podem perturbar. 29/829 – Branco.

Com a Lua solta será melhor dia 
ater-se a atividades corriqueiras, 
evitando alterações naquilo que 
já foi programado. Sozinho poderá 
menos e será difícil chegar onde 
pretende. O conhecimento assume 
papel preponderante e benéfi co. 
52/652 – Azul.

Simpatias que funcionam
Livrar-se de problemas: Escreva em papel uma lista 
de todas as difi culdades que tem enfrentado ultima-
mente. Em seguida, pique a folha em pedacinhos e os 
coloque em um saco de papel que deve ser descartado 
num coletor de lixo (recipiente) bem distante de 
onde você mora.  Ao chegar em casa, tome banho, 
vista roupas de cor clara e faça uma outra lista, desta 
vez citando todas as coisas positivas que você deseja 
conquistar ao longo do ano. Por fi m, dobre o papel 
guardando-o entre as páginas de um livro. 
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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, 

consulte sua agência de 
confi ança, ou ligue para

3106-4171

netjen@netjen.com.br

Ativo  2018/R$ 2017/R$
Circulante  8.846.048,17 9.115.122,40
Caixa e Equivalentes a Caixa  919.055,02 1.184.250,48
Clientes  1.005,10 -
Imóveis à Venda  7.925.166,91 7.925.166,91
Adiantiantamento a Empregados  174,11 338,13
Tributos a Recuperar  647,03 5.366,88
Não Circulante  23.952.329,35 23.738.384,95
Créditos a Receber  592.104,00 592.104,00
Depositos e Cauções  371.955,97 125.692,02
Investimentos  384.319,69 384.319,69
Imobilizado  22.603.949,69 22.636.269,24
Total do Ativo  32.798.377,52 32.853.507,35

Passivo  2018/R$ 2017/R$
Circulante  50.311,77 82.719,89
Financiamentos  9.581,01 40.835,40
Obrigações Trabalhistas e Sociais  24.780,10 24.818,18
Obrigações Tributárias  15.950,66 17.066,31
Não Circulante  24.295.754,08 24.278.922,87
Fornecedores  21.264.076,78 21.264.076,78
Créditos de Pessoas Ligadas  1.351.677,30 1.334.846,09
Adiantamento para Futuro 
 Aumento de Capital  1.680.000,00 1.680.000,00
Patrimônio Líquido  8.452.311,67 8.491.864,59
Capital Social  952.901,00 952.901,00
Reservas de Lucros  7.499.410,67 7.538.963,59
Total do Passivo  32.798.377,52 32.853.507,35

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro 2018
  2018/R$ 2017/R$
Receita Operacional Bruta
Vendas de Produtos e Arrendamentos  42.169,96 45.949,40
(-) Impostos s/Receitas  1.539,20 1.677,17
Receita Operacional Líquida  40.630,76 44.272,23
Despesas Administrativas  121.217,29 163.181,32
Depreciação  38.458,07 6.489,30
Impostos e Taxas  9.940,99 14.170,16
Despesas Financeiras  (127.425,74) (165.586,67)
Lucro/Prejuízo Antes 
 dos Efeitos Fiscais  (1.559,85) 26.018,12
Imposto de Renda e 
 Contribuição Social  37.993,07 51.334,88
Prejuízo Líquido do Exercício  (39.552,92) (25.316,76)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das atividades  2018/R$ 2017/R$
 operacionais
Prejuízo Líquido do exercício  (39.552,92) (25.316,76)
Ajuste por:Depreciações e Amortizações  38.458,07 6.489,30
Lucro Liquido Ajustado  (1.094,85) (18.827,46)
Redução (Aumento) das contas do ativo
Clientes  (1.005,10) 3.543,80
Tributos a Recuperar  4.719,85 (4.943,64)
Depositos e Cauções  (246.263,95) (116.242,02)
Outros ativos  164,02 146,78
Aumento (Redução) das contas do passivo
Financiamentos  (31.254,39) -
Obrigações Trabalhistas e Sociais  (38,08) (1.580,50)
Obrigações Tributarias  56,92 (783,85)
Imposto de Renda e Contribuição Social  (1.172,57) 2.345,07
Fluxo de Caixa das atividades
 operacionais  (275.888,15) (136.341,82)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(Aumento) Redução na Aquisição 
 de Imobilizado  (6.138,52) (5.807,76)
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Investimentos  (6.138,52) (5.807,76)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Aumento (Redução) de Empréstimos 
 e Financiamentos  16.831,21 (120.718,04)
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Financiamentos  16.831,21 (120.718,04)
Fluxo de caixa do exercício  (265.195,46) (262.867,62)
Saldo no início do exercício  1.184.250,48 1.447.118,10
Saldo no final do exercício  919.055,02 1.184.250,48
Fluxo de caixa do exercício  (265.195,46) (262.867,62)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2018.

A Diretoria Marcial Celso de Lima - CRC 1SP159694/O-5

Agropecuária Oriente S.A.
C.N.P.J. 54.828.736/0001-81

Relatório de Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço, a Demonstração 
do Resultado e demais demonstrativos referente ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2018. Estamos à disposição de V.Sas., na 
Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 11 de Março de 2019.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
  Capital Social Reserva de Lucros Reserva Legal Total do Patrimônio Líquido
Em 31/12/2017  952.901,00 7.348.383,39 190.580,20 8.491.864,59
Resultado do Exercício  - (39.552,92) - 39.552,92
Em 31/12/2018  952.901,00 7.308.830,47 190.580,20 8.452.311,67

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com 
o CPC PME, em concordância com às Leis nº 6404/76, 11638/2007 
e 11941/2009. 2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem depósi-
tos bancários (R$1.324,74 em 2018 e R$903,58 em 2017) e apli-
cações financeiras (R$917.730,28 em 2018 e R$1.183.346,90 em 
2017). 3- Imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição 
(R$22.896.546,63 em 2018 e R$22.890.408,11 em 2017), menos a 
depreciação acumulada (R$ 292.596,94 em 2018 e R$254.138,87 
em 2017). As depreciações foram calculadas pelo método linear as 
taxas permitidas pela legislação tributária. 4- As receitas e despesas 
são reconhecidas no resultado pelo regime de competência. 5- O 
Capital Social é de R$952.901,00 totalmente integralizado e repre-
sentado por 690.450.594 ações ordinárias sem valor nominal. 6- O 
Imposto de Renda e a Contribuição Social são apurados com base 
no lucro presumido.

COMPCOMPCOMPCOMPCOMPANHIA INICIADORA PREDIALANHIA INICIADORA PREDIALANHIA INICIADORA PREDIALANHIA INICIADORA PREDIALANHIA INICIADORA PREDIAL
CNPJ Nº. 60.583.507/0001-47

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas, o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas
esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos necessários.

São Paulo, 18 de janeiro de 2019 A Diretoria
 Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais

Ativo      31.12.2018     31.12.2017
Ativo Circulante
Disponibilidades 527.388,22 367.710,29
Aplicações Financeiras 9.382.026,27 6.629.597,22
Contas à Receber 184.124,67 70.524,60
Despesas Antecipadas 3.382,44 4.322,00
Total do Ativo Circulante 10.096.921,60 7.072.154,11
Ativo Não Circulante
Realizável à Longo Prazo 8.310.669,93 7.975.635,85
Imóveis 7.388.705,67 7.199.219,11
Devedores Diversos 618.650,04 503.650,04
Depósitos Judiciais 280.337,09 258.481,49
Impostos à Recuperar 22.977,13 14.285,21
Investimentos 678.026,95 671.783,28
Participação no Capital de Outras Sociedades 370.000,00 370.000,00
Outros Investimentos 308.026,95 301.783,28
Imobilizado 631.470,88 533.280,91
Móveis e Utensílios, Máquinas e Acessórias 57.170,67 62.535,32
Veículos 7.365.847,65 7.249.247,28
Outras Imobilizações 280.880,34 268.051,80
( - ) Depreciações Acumuladas (7.072.427,78) (7.046.553,49)
Total do Ativo Não Circulante 9.620.167,76 9.180.700,04
Total do Ativo 19.717.089,36 16.252.854,15

Passivo e Patrimônio Líquido      31.12.2018     31.12.2017
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas 27.715,74 32.662,59
Impostos à Pagar 267.558,62 250.474,01
Dividendos à Pagar - 27.304,63
Contas à Pagar 557.016,99 499.858,91
Provisão para Contribuição Social 52.647,90 66.932,68
Provisão para Imposto de Renda 137.412,24 146.786,78
Total do Passivo Circulante 1.042.351,49 1.024.019,60
Passivo Não Circulante
Contas à Pagar 352.682,31 176.867,69
Total do Passivo Não Circulante 352.682,31 176.867,69
Patrimônio Líquido
Capital Social 4.134.773,52 4.134.773,52
Reservas de Capital 148.058,05 148.058,05
Reserva Legal 1.397.837,49 1.397.837,49
Reservas de Lucros 12.641.386,50 9.371.297,80
Total do Patrimônio Líquido 18.322.055,56 15.051.966,86

Total do Passivo 19.717.089,36 16.252.854,15

 Demonstração do Resultado do Exercício
encerrado em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais

     31.12.2018      31.12.2017
Receita Operacional Bruta 6.031.853,36 5.745.758,78
Receitas de Locação de Imóveis 6.031.853,36 5.745.758,78
Despesas (Receitas) Operacionais (1.898.873,50) (3.687.275,54)
Despesas Administrativas
  e Encargos Sociais (941.304,25) (971.053,93)
Despesas Financeiras - (86,60)
Despesas Tributárias (253.026,07) (243.010,80)
Despesas Imobiliárias (249.544,57) (308.316,56)
Outras Despesas Administrativas (1.094.425,13) (1.058.181,53)
Despesas Patrimoniais (44.455,69) (1.442.233,25)
Outras Despesas (312,39) (2.637,90)
Receitas Financeiras 684.194,60 299.245,03
Receitas Diversas - 39.000,00
Resultado Antes dos
  Impostos e Contribuições 4.132.979,86 2.058.483,24
Provisão para Contribuição Social (233.294,72) (195.937,24)
Provisão para Imposto de Renda (629.596,44) (520.270,14)
Saldo à Disposição da Diretoria 3.270.088,70 1.342.275,86

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício
 encerrado em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais

      31.12.2018      31.12.2017
Atividades Operacionais 3.314.544,39 2.784.509,11
Lucro Líquido do Exercício 3.270.088,70 1.342.275,86
Depreciações 44.455,69 1.442.233,25
Acréscimo e Decréscimo de Ativos (596.583,92) 758.398,59
Contas à Receber (113.600,07) (4.834,27)
Despesas Antecipadas 939,56 174,40
Imóveis (189.486,56) 306.258,31
Devedores Diversos (115.000,00) -
Depósitos Judiciais (21.855,60) -
Impostos à Recuperar (8.691,92) -
Acréscimo de Investimentos (6.243,67) 205.685,75
Acréscimo do Imobilizado (142.645,66) 251.114,40
Acréscimo e Decréscimo de Passivos 194.146,51 9.224,32
Contribuições e Encargos à Recolher (4.946,85) (9.101,81)
Impostos à Pagar 17.084,61 18.694,78
Contas à Pagar 205.668,07 (6.826,87)
Contribuição Social sobre Lucro (14.284,78) (5.686,70)
Imposto de Renda (9.374,54) 12.144,92
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa 2.912.106,98 2.016.886,20
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Início do Exercício 6.997.307,51 4.980.421,31
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Fim do Exercício 9.909.414,49 6.997.307,51
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa 2.912.106,98 2.016.886,20

renda são devidas sobre o 4º trimestre de 2018 e serão recolhidas nos
devidos prazos. O contas à pagar registrado no passivo não circulante
refere-se a valores em caução como garantia de alugueis. As receitas e
despesas foram contabilizadas pelo regime de competência. A contribui-
ção social sobre o lucro, foi constituída à alíquota de 9% sobre a receita
ajustada, e o imposto de renda foi constituído à alíquota de 15% sobre a
receita ajustada acrescida do adicional de 10% sobre o excedente em
cada trimestre, conforme previsto na Legislação. O regime tributário adota-
do pela empresa no ano calendário de 2018, foi o de lucro presumido. O
capital social totalmente subscrito e integralizado, está representado por
4.134.773 ações ordinárias, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma. O
lucro líquido apurado em 31 de dezembro de 2018, fica à disposição
da diretoria. 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa - Caixa e equivalentes de
caixa, consistem em numerário disponível na sociedade, saldos em poder
de bancos e aplicações financeiras de curto prazo. Caixa e equivalentes de
caixa incluídos na demonstração dos fluxos de caixa são: Caixa e saldos em
bancos = 527.388,22; Aplicações financeiras de curto prazo = 9.382.026,27;
Caixa e equivalentes de caixa = 9.909.414,49.

São Paulo, 18 de janeiro de 2019

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto a locação de imóveis
próprios. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demons-
trações contábeis referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2018, foram preparadas de acôrdo com as disposições contidas nas prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil, bem como obediência às normas esta-
belecidas pelas Legislações Societárias e Fiscais. 3 - Principais Práticas
Contábeis - As aplicações financeiras estão representadas por aplicações
de curto prazo, registradas ao custo de aquisição. O contas à receber são
valores devidos por terceiros, que serão recebidos nos próximos exercíci-
os. Os imóveis contabilizados no ativo não circulante, estão lançados pelo
seu custo de aquisição. Na conta devedores diversos estão registrados os
valores à receber de terceiros. Os depósitos judiciais estão em garantia de
processos de IPTU sobre imóveis, processos trabalhistas e demais pro-
cessos judiciais. O imobilizado está registrado ao custo de aquisição, e a
depreciação foi calculada pelo método linear, com base em taxas que le-
vam em consideração a vida útil-econômica dos bens, e reconhecida no
resultado do exercício. O contas à pagar, são as obrigações assumidas
com terceiros, cujos pagamentos serão efetuados no próximo exercício.
As provisões para a contribuição social sobre o lucro e para o imposto de

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais
Mutações do Capital Reservas Reserva Reservas
Patrimônio Líquido            Social       de Capital             Legal           de Lucros                Totais
Saldo em 31.12.2016 4.134.773,52 148.058,05 1.397.837,49 8.029.021,94 13.709.691,00
Lucro Líquido do Exercício - - - 1.342.275,86 1.342.275,86
Saldo em 31.12.2017 4.134.773,52 148.058,05 1.397.837,49 9.371.297,80 15.051.966,86
Lucro Líquido do Exercício - - - 3.270.088,70 3.270.088,70
Saldo em 31.12.2018 4.134.773,52 148.058,05 1.397.837,49 12.641.386,50 18.322.055,56

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2018

Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente
Maria José Sales Norte - Contadora - CRC 1SP060707/O-5

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

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e 
Extraordinária, a serem realizadas, em primeira convocação, no dia 18 de abril de 2019, às 10:00 horas, na sede social da
Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa
Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018; (ii) fixar o número de membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da Companhia; (iii) eleger
os membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da Companhia, bem como a indicação do Presidente e do
Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iv) fixar o número de membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal da
Companhia; (v) eleger os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; (vi) atualizar o capital autorizado da
Companhia; e em Assembleia Geral Extraordinária: (vii) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o 
exercício de 2019; (viii) fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2019; (ix) aprovar
a consolidação do Estatuto Social da Companhia; (x) rerratificar o aumento de capital aprovado na Assembleia Geral Extraordinária 
da Companhia de 29 de novembro de 2018; e (xi) instruir o voto da Companhia, na condição de acionista única da Santo Antônio 
Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, para tomar todas as providências cabíveis no sentido de aprovar as
mesmas matérias constantes dos itens “i”, “ii”, “iii”, “iv”, “v”, “vii”, “viii” e “ix” acima no âmbito de sua subsidiária integral. 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 “Assembleias 
Gerais Ordinária e Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral. São Paulo,
03 de abril de 2019. Madeira Energia S.A. - MESA. Felipe Montoro Jens - Presidente do Conselho de Administração.
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Evento gratuito 
e on-line sobre 

o cenário 
econômico do 

Brasil

A Sankhya promoverá no 
próximo dia 10 deste 
mês, o Sankhya Live, 

evento gratuito transmitido ao vivo 
pela Internet a todo Brasil. A live 
contará com a presença de William 
Waack, que ministrará a palestra 
“100 dias do novo governo. Quais 
as perspectivas políticas e econô-
micas?”. O renomado jornalista irá 
abordar como tudo o que acontece 
no Brasil refl ete na gestão dos 
negócios: as reformas, a economia, 
a conjuntura política e como as 
empresas que entendem bem este 
cenário conseguem tomar decisões 
cada vez mais estratégicas e garan-
tir um crescimento sustentável. 
“Será uma oportunidade única 
para os interessados em saber mais 
sobre as expectativas do futuro 
do nosso país, bem como a gestão 
poderá mudar nossa realidade, 
impactando não só o negócio das 
empresas, como também uma 
sociedade como um todo”, afi rma 
Felipe Calixto, CEO da Sankhya, 
ressaltando que aguarda mais de 
2 mil inscritos para participar do 
evento. O Sankhya Live é direcio-
nado qualquer pessoa interessada 
pelo tema, clientes e parceiros da 
empresa. Os interessados podem 
fazer as inscrições por meio do link: 
http://www.sankhya.com.br/live/.
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