São Paulo, quarta-feira, 30 de outubro de 2019
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Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A. - CNPJ/MF nº 61.082.426/0002-07 - NIRE 35.300.026.136 - Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de abril de 2019 - 1. Data, Horário e Local: Realizada em 29 de abril de 2019, às 11:00 horas, na sede social da Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Bonnard (Green Valley I), nº 980, Bloco 12, Alphaville Empresarial, Município de Barueri, Estado de São
Paulo, CEP 06465-134. 2. Publicações: O Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018, acompanhados das respectivas Notas Explicativas e do Relatório emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (“PwC”),
FORAMPUBLICADOSNASEDI¼ÊESDODIADEABRILDEDO$I¶RIO/lCIALDO%STADODE3»O0AULOEDOJORNAL$I¶RIO#OMERCIAL RESPECTIVAMENTENASP¶GINASA
e 7 a 9. 3. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de publicação de anúncios de convocação em virtude da presença de acionistas representando a
TOTALIDADEDOCAPITALSOCIALDA#OMPANHIA NOSTERMOSDO!RTIGO e DA,EIN DEDEDEZEMBRODE CONFORMEALTERADAEEMVIGORAh,EIDAS
Sociedades por Açõesv CONFORMEASSINATURASCONSTANTESDO,IVRODE0RESEN¼ADE!CIONISTASDA#OMPANHIA0RESENTE AINDA PARAOSlNSDODISPOSTONO!RTIGO 
e DA,EIDAS3OCIEDADESPOR!¼ÊES A3RA*ULIANA!GUINAGA$AMI»O3ALEM $IRETORA*URÁDICAEDE Compliance da Companhia. 4. Composição da Mesa: Assumiu a
PRESID¾NCIADOSTRABALHOSO3R*O»O0AULO-ELLODE-ACEDO#OSTA QUECONVIDOUAMIM 'ABRIELA%LIAN,UZ PARASECRETARI¶ LO5. Ordem do Dia: Analisar, discutir e
votar sobre: I) Em Assembleia Geral Ordinária: (a) as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia,
acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2018; (b) a proposta dos administradores para
destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (c)AlXA¼»ODAREMUNERA¼»OGLOBALEANUALDOSADMInistradores da Companhia para o exercício social de 2019; e (d) a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e, II) Em Assembleia Geral
Extraordinária: (a) o aumento do capital social da Companhia; (b)AALTERA¼»ODO!RTIGODO%STATUTO3OCIALDA#OMPANHIA (c) a consolidação do Estatuto Social
da Companhia; e (d) a autorização aos Administradores. 6. Deliberações: Os acionistas autorizaram a lavratura da presente ata na forma de sumário, bem como sua
PUBLICA¼»OCOMAOMISS»ODASASSINATURASDOSACIONISTAS NOSTERMOSDO!RTIGO eeE DA,EIDAS3OCIEDADESPOR!¼ÊES EDADOINÁCIO¹DISCUSS»ODASMAT½RIASINDICADASNA/RDEMDO$IA OSACIONISTASDECIDIRAM PORUNANIMIDADEDEVOTOS SEMRESERVASEOURESSALVAS OQUANTOSEGUEI) Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Demonstrações FinanceirasA !PROVARASCONTASDAADMINISTRA¼»O ORELATÆRIODAADMINISTRA¼»OEASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA#OMPANHIAREFERENTES
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas das respectivas notas explicativas, bem como do Parecer dos Auditores Independentes
emitido pela PwC, arquivados na sede da Companhia. (b) Destinação de Resultados do exercício de 2018 (b.1) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício, no
MONTANTETOTALDE2 CINQUENTAESETEMILHÊES QUINHENTOSEQUATORZEMIL SETECENTOSETRINTAECINCOREAIS EOITENTAEUMCENTAVOS DASEGUINTE
forma: (i) ARETEN¼»O PARAFORMA¼»ODARESERVALEGAL DOMONTANTEDE2 DOISMILHÊES OITOCENTOSESETENTAECINCOMIL SETECENTOSETRINTAESEISREAIS
ESETENTAENOVECENTAVOS CORRESPONDENTEACINCOPORCENTO DOLUCROLÁQUIDODOEXERCÁCIO EMATENDIMENTOAODISPOSTONOARTIGODA,EIDAS3OCIEDADESPOR
Ações; (ii) 2 QUINZEMILHÊES SEISMIL NOVEREAISETRINTAEDOISCENTAVOS PAGOSPELA#OMPANHIAATÁTULODEDIVIDENDOSINTERCALARES CONFORME
APROVADOEM!SSEMBLEIA'ERAL%XTRAORDIN¶RIAREALIZADAEMDEAGOSTODE CORRESPONDENTEA APROXIMADAMENTE VINTEESETEPORCENTO DOLUCROLÁQUIDO
AJUSTADODOEXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODE CONFORMEPREVISTONOeDOARTIGODO%STATUTO3OCIALDA#OMPANHIAEARTIGODA,EIDAS3OCIEDADES
por Ações; e (iii) o montante de R$ 39.632.989,70 (trinta e nove milhões, seiscentos e trinta e dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e setenta centavos), corresPONDENTEA APROXIMADAMENTE SETENTAETR¾SPORCENTO DOLUCROLÁQUIDOAJUSTADO SER¶DESTINADO¹2ESERVADE,UCROSDA#OMPANHIAB #ONSIGNARQUEA
DESTINA¼»ODOLUCROLÁQUIDO½ORAAPROVADACOMMODIlCA¼ÊES¹PROPOSTAORIGINALMENTEAPRESENTADAPELA!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIA TENDOEMVISTAQUEAPARCELA
DOLUCROLÁQUIDOORIGINALMENTEPROPOSTACOMODIVIDENDOADICIONAL NOVALORDE2 TRINTAENOVEMILHÊES SEISCENTOSETRINTAEDOISMIL NOVECENTOSE
OITENTAENOVEREAISESETENTACENTAVOS FOIDESTINADAINTEGRALMENTE¹CONTADERESERVADELUCROSDA#OMPANHIA CONFORMEITEMBIII ACIMA!INDA OSACIONISTAS
CONSIGNAMQUEN»OSER¶NECESS¶RIAAREPUBLICA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA#OMPANHIAREFERENTESAOEXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODENOSTERMOS
DOARTIGO eDA,EIDAS3OCIEDADESPOR!¼ÊES VISTOQUEI N»OHOUVEMODIlCA¼»ONOMONTANTEDOLUCROLÁQUIDODOEXERCÁCIOOUNOVALORDASOBRIGA¼ÊESDA
#OMPANHIAII AMODIlCA¼»ODAPROPOSTADEDESTINA¼»ODERESULTADOSCONSTA DEMANEIRADETALHADA NOITEMBACIMAEIII ASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASFORAM
APROVADASPELOSACIONISTASNOSTERMOSDOITEMAACIMA SEMQUALQUERMODIlCA¼»OOURESSALVA(c) Fixação da Remuneração dos Administradores da Companhia
C !PROVARAlXA¼»ODAREMUNERA¼»OGLOBALANUALDOSADMINISTRADORESDA#OMPANHIAPARAOEXERCÁCIOSOCIALDEEMAT½2 TREZENTOSMILREAIS 
cabendo ao Conselho de Administração a distribuição dessa verba entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, em reunião do
Conselho de Administração a ser oportunamente convocada. (d) Eleição dos membros do Conselho de Administração (d.1) Aprovar, em virtude do término do mandato dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia, a reeleição dos atuais membros, todos com mandato até a data de realização da Assembleia
Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021, podendo se estender até a posse de seu substituto: (i)
Presidente do Conselho de Administração: Sr. Breno Toledo Pires de Oliveira, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº
28.852.238-2, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 248.302.438-64, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
-AGALH»ESDE#ASTRO N ANDAR #ONJUNTO %DIFÁCIO#ONTINENTAL4OWER "AIRRO#IDADE*ARDIM #%0 II Membro efetivo do Conselho de Administração: Sr. Maurício Christovam, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.112.671-0, expedida pela SSP/SP e
INSCRITONO#0&-&SOBON  RESIDENTEEDOMICILIADONA#IDADEDE3»O0AULO %STADODE3»O0AULO NA!VENIDA-AGALH»ESDE#ASTRO N 
ANDAR #ONJUNTO %DIFÁCIO#ONTINENTAL4OWER "AIRRO#IDADE*ARDIM #%0 EIII Membro efetivo do Conselho de Administração: Sr. Adalmario Ghovatto
Satheler do Couto, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.874.283-X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF
SOBON  RESIDENTEEDOMICILIADONA#IDADEDE3»O0AULO %STADODE3»O0AULO NA!VENIDA-AGALH»ESDE#ASTRO N ANDAR #ONJUNTO 
%DIFÁCIO#ONTINENTAL4OWER #IDADE*ARDIM #%0 D #ONSIGNARQUEOSMEMBROSDO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»OORAELEITOSDECLARAM SOBASPENASDALEI 
que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação a pena que vede,
AINDAQUETEMPORARIAMENTE OACESSOACARGOSPËBLICOS OUPORCRIMEFALIMENTAR DEPREVARICA¼»O PEITAOUSUBORNO CONCUSS»O PECULATO OUCONTRAEECONOMIAPOPULAR CONTRAOSISTEMAlNANCEIRONACIONAL CONTRAASNORMASDEDEFESADACONCORR¾NCIA CONTRAASRELA¼ÊESDECONSUMO AF½PËBLICAOUAPROPRIEDADE$ECLARAM AINDA 
QUEATENDEMAOREQUISITODEREPUTA¼»OILIBADAESTABELECIDOPELOPAR¶GRAFODO!RTIGODA,EIDAS3OCIEDADESPOR!¼ÊES0ORlM DECLARAM NOSTERMOSDOPAR¶GRAFODO!RTIGODA,EIDAS3OCIEDADESPOR!¼ÊES N»OOCUPAREMCARGOEMSOCIEDADEQUEPOSSASERCONSIDERADACONCORRENTEDA#OMPANHIA BEMCOMON»OTEREM 
NEMREPRESENTAREM INTERESSESCONmITANTESCOMODA#OMPANHIA NAFORMADOSINCISOS)E))DOPAR¶GRAFODO!RTIGODA,EIDAS3OCIEDADESPOR!¼ÊESD 
#ONSIGNARQUEOSMEMBROSDO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»OORAELEITOSSER»OINVESTIDOSEMSEUSCARGOSMEDIANTEAASSINATURA DENTRODOPRAZOLEGAL DOSSEUSTERMOS
DEPOSSE LAVRADOSNO,IVRODE!TASDO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIAII) Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Aumento do capital social da Companhia (a.1) Aprovar, neste ato, o aumento do capital social da Companhia, mediante a capitalização do montante de R$ 39.632.989,70 (trinta e nove milhões, seiscenTOSETRINTAEDOISMIL NOVECENTOSEOITENTAENOVEREAISESETENTACENTAVOS DA2ESERVADE,UCROSDA#OMPANHIA NOSTERMOSDOeDOARTIGODA,EIDAS3OCIEdades por Ações, sem emissão de novas ações. Desta forma, o capital social de R$ 453.452.200,19 (quatrocentos e cinquenta e três milhões, quatrocentos e
cinquenta e dois mil, duzentos reais e dezenove centavos), para R$ 493.085.189,89 (quatrocentos e noventa e três milhões, oitenta e cinco mil, cento e oitenta e nove
reais e oitenta e nove centavos), dividido em 1.525.000.947 (um bilhão, quinhentos e vinte e cinco milhões, novecentas e quarenta e sete) ações, todas ordinárias,
NOMINATIVASESEMVALORNOMINALA %MVIRTUDEDASDELIBERA¼ÊESTOMADASACIMA O!RTIGODO%STATUTO3OCIALDA#OMPANHIAPASSAAVIGORARCOMASEGUINTENOVA
redação: “Artigo 4º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 493.085.189,89 (quatrocentos e noventa e três milhões, oitenta e cinco mil, cento e
oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos), dividido em 1.525.000.947 (um bilhão, quinhentas e vinte e cinco milhões, novecentas e quarenta e sete) ações, todas
ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” (b) Alteração do Artigo 16 do Estatuto SocialB !PROVARACRIA¼»ODOCARGODE$IRETORDE0LANEJAMENTOE0ROJETOS 
com a consequente ampliação do número máximo de membros na Diretoria de 5 (cinco) para 6 (seis) membros. (b.2) Aprovar a ampliação do prazo de mandato dos
diretores de 1 (um) paraAT½TR¾S ANOSB 4ENDOEMVISTAASAPROVA¼ÊESDASMAT½RIASDOSITENSBEBACIMA O!RTIGODO%STATUTO3OCIALPASSAR¶AVIGORAR
COMASEGUINTENOVAREDA¼»O“Artigo 16. A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 6 (seis) Diretores, acionistas ou não, residentes no país,
sendo 1 (um) Diretor Geral de Operações, 1 (um) Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento, 1 (um) Diretor Financeiro, 1 (um) Diretor Tributário, 1 (um) Diretor Jurídico e
de Compliance, e 1 (um) Diretor de Planejamento e Projetos, podendo o mesmo Diretor acumular mais de um cargo. Parágrafo 1º. Os Diretores serão eleitos pelo
Conselho de Administração e por este destituíveis a qualquer tempo, para um mandato de até 3 (três) anos, permitida a reeleição. Parágrafo 2º. A posse dos Diretores
será condicionada à assinatura do termo respectivo, lavrado no Livro de Atas de Reunião da Diretoria, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis,
permanecendo no exercício de seus respectivos cargos até a posse dos novos membros. Parágrafo 3º. No caso de vacância de cargo da Diretoria, a respectiva substituição será deliberada pelo Conselho de Administração, dentro de 30 (trinta) dias contados da data da vacância.” (c) Consolidação do Estatuto Social da Companhia
C !PROVARACONSOLIDA¼»ODO%STATUTO3OCIALDA#OMPANHIAEMDECORR¾NCIADASDELIBERA¼ÊESAPROVADASACIMA/%STATUTO3OCIALCONSOLIDADO REmETINDOAALTERA¼»O
ORAAPROVADAINTEGRAAPRESENTEATANAFORMADOSEU!NEXO)(d) Autorização aos Administradores D /SADMINISTRADORESDA#OMPANHIAlCAM DESDEJ¶ AUTORIZADOS PORSIOUPORSEUSPROCURADORESPORELADESIGNADOS NOSTERMOSDOSEU%STATUTO3OCIAL AASSINARTODOSOSDOCUMENTOSEPRATICARQUAISQUERATOSNECESS¶RIOS¹
efetivação da deliberação prevista acima. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, o Sr. Presidente deu por
encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Presidente da Mesa: João Paulo Mello de Macedo Costa.
3ECRET¶RIA'ABRIELA%LIAN,UZ!CIONISTAPRESENTE(YPERA3!. REPRESENTADAPORSEU$IRETOR4RIBUT¶RIO 3R!RMANDO,UIS&ERREIRA EPORSUA$IRETORA%XECUTIVA*URÁDICA
e de Compliance 3RA*ULIANA!GUINAGA$AMI»O3ALEM"ARUERI30 DEABRILDE#ONFERECOMAORIGINALLAVRADAEMLIVROPRÆPRIOJoão Paulo Mello de Macedo
Costa - Presidente da Mesa, Gabriela Elian Luz - Secretária. JUCESP nº 297.540/19-1 em 04/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Anexo I à Ata de
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de abril de 2019 - Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto Social e Duração - Artigo 1º. Cosmed
)NDËSTRIADE#OSM½TICOSE-EDICAMENTOS3!½UMASOCIEDADEPORA¼ÊES COMPRAZODEDURA¼»OINDETERMINADO REGIDAPELODISPOSTONESTE%STATUTO3OCIALEPELAS
DISPOSI¼ÊESLEGAISAPLIC¶VEIS EMESPECIALA,EIN DEDEDEZEMBRODEh,EIDAS3OCIEDADESPOR!¼ÊES”), e suas alterações posteriores, utilizando a
expressão “Mantecorp Farmasa” como nome fantasia (“Companhia”). Artigo 2º. A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de Barueri, no Estado de São Paulo, na
Rua Bonnard (Green Valley I), nº 980, Bloco 12, Alphaville Empresarial, CEP 06465-134. Parágrafo Único. Por deliberação da Diretoria, poderão ser abertas, transfeRIDASOUEXTINTASlLIAIS SUCURSAIS ESCRITÆRIOS AG¾NCIASOUREPRESENTA¼ÊESEMQUALQUERPONTODOTERRITÆRIONACIONALOUDOEXTERIORArtigo 3º. A Companhia tem por
OBJETOI INDUSTRIALIZA¼»O COMERCIALIZA¼»O EXPORTA¼»OEIMPORTA¼»ODECOSM½TICOS PRODUTOSDEPERFUMARIAEDEHIGIENEPESSOAL TOUCADOR ARTIGOSPARACABELEIREIROS 
ARTEFATOSPL¶STICOS APARELHOSEL½TRICOSEPRODUTOSQUÁMICOSII IMPORTA¼»O TRANSPORTEEEXPORTA¼»ORELACIONADOSCOMOSOBJETIVOSACIMAIII INDUSTRIALIZA¼»OECOMERCIALIZA¼»ODEPRODUTOSDECONFEC¼»ODEROUPASEACESSÆRIOSDOVESTU¶RIOEMGERALEARTIGOSDEVIAGEMIV PARTICIPA¼»OEMOUTRASSOCIEDADES NAQUALIDADEDE
SÆCIA QUOTISTAOUACIONISTASV IMPORTA¼»O TRANSPORTE EXPORTA¼»O FABRICA¼»OECOMERCIALIZA¼»ODEMEDICAMENTOSALOP¶TICOS lTOTER¶PICOSEPSICOTRÆPICOSPARAUSO
humano; (vi) importação, transporte e exportação de insumos e matérias primas para sua fabricação; (vii) PESQUISASTECNOLÆGICASECIENTÁlCASPARASEUDESENVOLVImento; (viii) importação, transporte, exportação e fabricação de produtos para saúde e correlatos; (ix) escritório administrativo; (x) fabricação de produtos de limpeza
SANEANTESEDOMISSANIT¶RIOS EHIGIENEDOM½STICAXI FABRICA¼»ODEPRODUTOSALIMENTÁCIOSEMGERAL(xii) depósito fechado; (xiii) a realização de testes físicos e
QUÁMICOSPARATERCEIROSAlMDEATESTARAQUALIDADEDEPRODUTOS(xiv) CONFEC¼»O COMERCIALIZA¼»O IMPORTA¼»OEEXPORTA¼»ODECAL¼ASPL¶STICAS FRALDASDEALGOD»OE
CONG¾NERES FRALDASDESCART¶VEIS ABSORVENTESHIGI¾NICOS ABSORVENTESHOSPITALARES HASTESmEXÁVEISCOMALGOD»ONASEXTREMIDADESEALGOD»OPARAHIGIENEFACIALE
corporal; (xv) exploração do comércio, industrialização, importação e exportação de artefatos de látex; (xvi) a Companhia poderá, ainda, licenciar o direito de uso de
marcas próprias para terceiros; (xvii) pesquisas com consumidores; e (xviii) prestação de serviços a terceiros. Capítulo II - Capital Social e Ações - Artigo 4º. O capiTALSOCIAL TOTALMENTESUBSCRITOEINTEGRALIZADO ½DE2 QUATROCENTOSENOVENTAETR¾SMILHÊES OITENTAECINCOMIL CENTOEOITENTAENOVEREAISEOItenta e nove centavos), dividido em 1.525.000.947 (um bilhão, quinhentas e vinte e cinco milhões, novecentas e quarenta e sete) ações, todas ordinárias, nominativas
e sem valor nominal. Artigo 5º.#ADAA¼»OORDIN¶RIACONFEREAOSEUTITULARODIREITODEUMVOTONAS!SSEMBLEIAS'ERAISDE!CIONISTAS CUJASDELIBERA¼ÊESSER»OTOMADAS
NAFORMADALEGISLA¼»OAPLIC¶VELArtigo 6º.!PROPRIEDADEDASA¼ÊESSER¶COMPROVADAPELAINSCRI¼»ODONOMEDO!CIONISTANOLIVRODEh2EGISTRODE!¼ÊES.OMINATIVASv
-EDIANTESOLICITA¼»ODEQUALQUER!CIONISTA A#OMPANHIAEMITIR¶CERTIlCADOSDEA¼ÊES QUEPODER»OSERAGRUPADOSEMTÁTULOSMËLTIPLOS E QUANDOEMITIDOS SER»O
assinados por 2 (dois) Diretores. Artigo 7º. Por deliberação dos Acionistas que representem a maioria do capital da Companhia, em Assembleia Geral especialmente
CONVOCADAPARAESTElM PODER»OSERCRIADASA¼ÊESPREFERENCIAISNOMINATIVAS SEMDIREITOAVOTO AT½OLIMITEDECINQUENTAPORCENTO DOTOTALDASA¼ÊESEMITIDAS COMASPREFER¾NCIASEVANTAGENSQUELHESFOREMATRIBUÁDASNAEMISS»OCapítulo III - Assembleias Gerais - Artigo 8º. As Assembleias Gerais de Acionistas
REALIZAR SE »OORDINARIAMENTEUMAVEZPORANO NOSQUATRO PRIMEIROSMESESSEGUINTESAOENCERRAMENTODECADAEXERCÁCIOSOCIAL AlMDEQUESEJAMDISCUTIDOSOS

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 21/11/2019 às 08h50/2º Público Leilão: 26/11/2019 às 14h00
HENRI ZYLBERSTAJN OHLORHLUR R¿FLDO ± PDW -XFHVS Q  FRP HVFULWyULR j$Y (QJHQKHLUR /XtV
&DUORV %HUULQL  ±$QGDU %URRNOLQ 3DXOLVWD 6mR3DXOR 63 (GLItFLR %HUULQL 2QH DX
WRUL]DGR SRUBANCO INTER S/A&13-VREQ YHQGHUi HPRX/HLOmR 3~EOLFR
([WUDMXGLFLDO QRVWHUPRV GRDUWLJRGD/HL HUHJXODPHQWDomR FRPSOHPHQWDU FRP6LVWHPD GH
)LQDQFLDPHQWR,PRELOLiULRRVHJXLQWHLPyYHOXUEDQR8PSUpGLRVLWRjUXD2OHJiULR0DFLHOQSDUWH
GRORWHGDTXDGUD4-DUGLP6mR&DUORQR'LVWULWRGH6mR0LJXHO3DXOLVWDHVHXWHUUHQRPHGLQGR
P GH IUHQWH LJXDO PHGLGD QRV IXQGRV  SRU P GD IUHQWH  DRV )XQGRV GH DPERV RV ODGRV
HQFHUUDQGRD iUHDGHPðFRQIURQWDQGRSHORODGRGLUHLWRGHTXHPGDUXDROKDSDUDRLPyYHOFRP
RSUpGLRQSHORODGRHVTXHUGRFRPRSUpGLRQFRQVWUXtGRVREUHSDUWHUHPDQHVFHQWHGRPHVPR
ORWHVHQGRDPERVRVSUpGLRVFRQIURQWDQWHVGDPHVPD5XD2OHJiULR0DFLHOHQRVIXQGRVFRPRORWH
&RQIRUPH$YSRUUHTXHULPHQWRGHGHVHWHPEURGHILFDFRQVWDQGRTXHRLPyYHOREMHWRGHVWD
PDWUtFXODGHQDWXDOPHQWHHVWDFDGDVWUDGRSHOD3UHIHLWXUDGR0XQLFtSLRGH6mR3DXORSHORFRQWULEXLQ
WHQFRPRVHYHUL¿FDGDFHUWLGmRH[SHGLGDSHOD3063DRVVREQH
UHFLERGHLPSRVWRH[HUFtFLRGHVREQ,PRYHOGHYLGDPHQWHUHJLVWUDGRVREDPDWUtFXODQGR
2ItFLRGH5HJLVWURGH,PyYHLVGH6mR3DXOR631º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 337.895,86 (Trezentos
e trinta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos); 2º PÚBLICO LEILÃO: R$
168.947,93 (Cento e sessenta e oito mil, novecentos e quarenta e sete reais e noventa e três centavos),
2DUUHPDWDQWHSDJDUijYLVWDRYDORUGDDUUHPDWDomRGHFRPLVVmRGROHLORHLURHDUFDUiFRPGHVSHVDV
FDUWRULDLVLPSRVWRVGHWUDQVPLVVmRSDUDODYUDWXUDHUHJLVWURGHHVFULWXUDHFRPWRGDVDVGHVSHVDVTXH
YHQFHUHPDSDUWLUGDGDWDGHDUUHPDWDomR2LPyYHOVHUiHQWUHJXHQRHVWDGRHPTXHVHHQFRQWUD9HQGDad
corpus,PyYHORFXSDGRGHVRFXSDomRDFDUJRGRDUUHPDWDQWHQRVWHUPRVGRDUWGDOHL)LFD
R)LGXFLDQWHETEVALDO OLIVEIRA SILVA, &3)QH&,Q66363VALDELICY
APARECIDA DE MOURA OLIVEIRA SILVA, &3)QH&,Q66363LQWLPDGR V 
GDGDWDGRVOHLO}HVSHORSUHVHQWHHGLWDO2 V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V VHUi mR FRPXQLFDGR V QDIRUPDGR
SDUiJUDIR$GRDUWGDOHLLQFOXtGRSHODOHLGDVGDWDVKRUiULRVHORFDLVGD
UHDOL]DomRGRVOHLO}HV¿GXFLiULRVPHGLDQWHFRUUHVSRQGrQFLDGLULJLGDDRVHQGHUHoRVFRQVWDQWHVGRFRQWUDWR
LQFOXVLYHDRHQGHUHoRHOHWU{QLFRSRGHQGRR V ¿GXFLDQWH V UHDGTXLULU HP RLPyYHO HQWUHJXHHPJDUDQWLD
¿GXFLiULDVHPFRQFRUUrQFLDGHWHUFHLURVH[HUFHQGRRVHXGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDHPRXOHLOmRSHORYDORU
GDGtYLGDDFUHVFLGDGRVHQFDUJRVGHVSHVDVHFRPLVVmRGHGR/HLORHLURFRQIRUPHHVWDEHOHFLGRQR
SDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HLDLQGDTXHRXWURVLQWHUHVVDGRVMiWHQKDPHIHWXDGRODQFHVSDUDR
UHVSHFWLYRORWHGROHLOmR/HLOmRRQOLQHRVLQWHUHVVDGRVGHYHUmRREULJDWRULDPHQWHWRPDUFRQKHFLPHQWRGR
HGLWDOFRPSOHWRDWUDYpVGRVLWHZZZVROGFRPEU.

2ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0015545-56.2013.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) ARCANJO, JONATHANS, ROBERTO DE LIMA, ANA PAULA PIRES DA SILVA,
VANIRA CONCEIÇÃO GOMES BARBOSA, REGINA BRAZ DE OLIVEIRA, que lhe foi proposta uma
ação de Imissão Na Posse por parte de Firochi Mifune e outro, objetivando o terreno constante do
lote 16, quadra “B”, das Chácaras Florida, no 32° Subdistrito, Capela do Socorro, medindo 3,00 metros
de frente para Rua 4, daí num ângulo de 45° deflete à esquerda e segue 4,00 metros, daí reflete 45° à
esquerda e segue 3,00 metros, daí em ângulo à direita segue 10,00 metros, confrontando nestas 3
últimas linhas com a Praça 4, por 62,00 metros de frente aos fundos do lado esquerdo de quem olha da
rua, confrontando com o lote 15, lado direito mede 55,50 metros, confrontando com o lote 17 e 15
metros nos fundos, dividindo com o lote 10, encerrando a área de 863,15 metros quadrados, estando
em cadastrado pelo contribuinte n° 255.009.0016-1, pela Prefeitura do Município de São Paulo, e
objeto de matrícula n° 98.002, do 11° Cartório de Registro de Imóveis da Capital. Encontrando-se o réu
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de junho de 2019.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004692-06.2019.8.26.0704. A
MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra.
Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANGELA MARIA MINUTELLA DA
COSTA ME, CNPJ 10.424.741/0001-53, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento
de Sentença, movida por SQUANETTO TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES LTDA.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 40.392,19 (31.08.2019), devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%
(artigo523 e parágrafos, do CPC). Fica ainda advertida de que, nos termos do artigo 525 do CPC,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis
para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADAMAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de outubro de 2019.

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 0100455-47.2012.8.26.0100. A Drª. Stefânia Costa Amorim
Requena, Juíza de Direito da 36ª VC do Foro da Capital, Faz saber aos corréus Valdir Pedro de
Lima-me, CNPJ/MF Nº 04.626.604/0001-07 e Clayton Henrique de Faria, RG MG Nº 17.394.663.
que Vulcabras/Azaleia - RS, Calçados e Artigos Esportivos S.A ajuizaram ação Ordinária em Geral
c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, no valor de R$ 16.000,00, pois os
requeridos estão reproduzindo suas marcas ``Olympikus´ e variações, para assinalar produtos
falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. Estando os
requeridos em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após
os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na
inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 11 de Setembro de 2019..

O re atór o Perspect vas do
Comérc o nternac ona da
Amér ca Lat na e do Car be
2019 ançado ontem (29) pe a
Com ssão Econôm ca para a
Amér ca Lat na e Car be (Cepa ) ana sa a desace eração
do comérc o nternac ona suas
causas e consequênc as para as
econom as da reg ão
O documento aborda três
pontos pr nc pa s como a desace eração mund a e reg ona do
comérc o tem agravado tensões
como o comérc o pode contr bu r na redução dos mpactos
c mát cos e o pape cruc a da
n raestrutura e da og st ca para
o comérc o exter or
O n orme o apresentado
pe a secretár a-execut va da Cepa A c a Bárcena no Méx co
re atór o aponta que em
2019 o desempenho do comérc o mund a de bens pode ser o
p or dos ú t mos dez anos Para
se ter de a em 2018 o comérc o
mund a de bens cresceu 2 7% e
em 2019 será de apenas 1 2%
A orte desace eração do
comérc o exter or se deve a
d versas razões segundo o documento Entre e as a menor
demanda mund a a crescente
subst tu ção das mportações
pe a produção nac ona em
a gumas econom as como a da
Ch na a menor proporção da
produção ch nesa dest nada
à exportação o dec n o nas
cade as g oba s de va or e o surg mento de novas tecno og as
OMC
As tensões comerc a s refletem segundo a Cepa a compet ção econôm ca e tecno óg ca
entre a Ch na e os Estados Un dos e as crescentes cr t cas ao
unc onamento da Organ zação
Mund a do Comérc o (OMC)
“As pr nc pa s cr t cas que os
Estados Un dos azem à OMC
são as segu ntes pr me ro que
a OMC não consegu u que a
Ch na se a uste ao seu mode o
econôm co ou se a se a uste
às própr as regras da OMC Em
segundo ugar que há pa ses de
a tos ngressos como é o caso
de C ngapura Em rados Árabes
e Core a por exemp o que seguem se autodes gnando como
pa ses em desenvo v mento
e portanto têm tratamento
avorec do E terce ro que o
Órgão de Ape ação (da OMC)
excede suas atr bu ções e que a
sua arb tragem não é tota mente
neutra” A c a Bárcena
Bárcena d sse que uma poss ve re orma na OMC cr a mu tas
ncertezas e “pode chegar ao
ponto em que se para se o
Órgão de Ape ação da OMC
que é o ún co órgão que tem
dentes porque é o que mpõe
as sanções E sso é pre ud c a
para os pa ses em v as de desenvo v mento”
De acordo com a secretár a
-execut va da Cepa Estados
e Ch na começaram a se “desacop ar” e sso tem enormes
mpactos na econom a mund a
A Ch na á começa a subst tu r
mportações o que s gn fica que
tem nvest do ma s na produção
de seus própr os bens ntermed ár os em vez de mportar
(ABr)

Raposo acei ou um pedido iminar ei o pe a de esa de Lu a

atados poderem apresentar as
a egaçõesfina s ú t mafaseantes
dasentença apósaman festação

da defesa dos de atores A questãopodeanu arvár assentenças
da Operação Lava Jato (ABr)

assuntos previstos em lei. Artigo 9º.!S!SSEMBLEIAS'ERAIS%XTRAORDIN¶RIASSER»OREALIZADASPARAADELIBERA¼»ODASMAT½RIASELENCADASASEGUIR ASSIMCOMOSEMPRE
QUENECESS¶RIO QUANDOOSINTERESSESSOCIAISASSIMOEXIGIREM OUQUANDOASDISPOSI¼ÊESDOPRESENTE%STATUTO3OCIALOUDALEGISLA¼»OAPLIC¶VELEXIGIREMDELIBERA¼»O
dos Acionistas. a) APROVARQUALQUERAQUISI¼»O ALIENA¼»OOUONERA¼»ODEBENSOUDIREITOSDA#OMPANHIACUJOVALOR CONSIDERADODEFORMAINDIVIDUALOUAGREGADA SEJA
superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); b) APROVARAOUTORGADEGARANTIASDEOBRIGA¼ÊESDETERCEIROSCUJOVALORSEJASUPERIORA2 
(cinquenta milhões de reais); e c) APROVARQUALQUEROPERA¼»ODENATUREZAlNANCEIRAQUERESULTEEMENDIVIDAMENTODA#OMPANHIA PERANTEINSTITUI¼»OlNANCEIRAOU
semelhante, em montante superior a R$100.000.000,00 (cem milhões de reais). Artigo 10. As Assembleias Gerais de Acionistas, Ordinárias ou Extraordinárias, serão
convocadas pelos Diretores e presididas pelo Acionista indicado entre os presentes que, por sua vez, deverá indicar o Secretário. Capítulo IV - Administração da
Companhia - Artigo 11. A administração da Companhia compete ao Conselho de Administração e à Diretoria, que terão as atribuições conferidas por lei e pelo presenTE%STATUTO3OCIAL ESTANDOOS#ONSELHEIROSEOS$IRETORESDISPENSADOSDEOFERECERGARANTIAPARAOEXERCÁCIODESUASFUN¼ÊESParágrafo 1º. Os membros do Conselho
DE!DMINISTRA¼»OEDA$IRETORIATOMAR»OPOSSEMEDIANTEAASSINATURADOSRESPECTIVOSTERMOSNOLIVROPRÆPRIO PERMANECENDOEMSEUSRESPECTIVOSCARGOSAT½APOSSE
de seus sucessores. Parágrafo 2º. A Assembleia Geral de Acionistas deverá estabelecer a remuneração total dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a sua distribuição aos Conselheiros e Diretores. Seção I - Do Conselho de Administração - Artigo 12. O
Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) Conselheiros, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, sendo um ConSELHEIRO0RESIDENTEEOSDEMAISSEMDESIGNA¼»OESPECÁlCA COMMANDATOUNIlCADODETR¾S ANOS SENDOPERMITIDAAREELEI¼»O Parágrafo 1º. O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente que será eleito pela maioria absoluta de votos dos presentes, na primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer imediaTAMENTEAPÆSAPOSSEDETAISMEMBROS OUSEMPREQUEHOUVERRENËNCIAOUVAC·NCIANESSESCARGOSParágrafo 2º./S#ONSELHEIROSPERMANECER»ONOSSEUSCARGOSE
exercício de suas funções até a investidura dos seus substitutos, exceto se de outra forma deliberado pela Assembleia Geral. Artigo 13. O Conselho de Administração
se reunirá, ordinariamente, uma vez a cada 3 (três) meses e, extraordinariamente, sempre que necessário, mediante convocação pelo Presidente, através de carta
REGISTRADA ENTREGAPESSOAL CORREIOELETRÇNICOOUFAC SÁMILEENVIADOAOSDEMAISCONSELHEIROSCOMPELOMENOSTR¾S DIASËTEISDEANTECED¾NCIADASREUNIÊESParágrafo 1º.)NDEPENDENTEMENTEDASFORMALIDADESDECONVOCA¼»OPREVISTASNESTE!RTIGO SER»OCONSIDERADASREGULARMENTECONVOCADASASREUNIÊESEMQUETODOSOS
Conselheiros em exercício estiverem presentes. Parágrafo 2º. O quórum de instalação das reuniões do Conselho de Administração será de, no mínimo, 3 (três) membros. As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos membros presentes à reunião. Parágrafo 3º. As reuniões do Conselho de Administração poderão ocorrer
ATRAV½SDECONFER¾NCIATELEFÇNICA VÁDEOCONFER¾NCIAOUPORQUALQUEROUTROMEIODECOMUNICA¼»O SENDOCONSIDERADASV¶LIDASEElCAZESDESDEQUESUASATASSEJAM
POSTERIORMENTElRMADASPORTODOSOSPRESENTES Artigo 14.%MCASODEVAC·NCIADOCARGODE#ONSELHEIRO CABER¶AO0RESIDENTEDO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»OESCOLHER
OSUBSTITUTO QUESERVIR¶AT½APRIMEIRA!SSEMBLEIA'ERAL0ARAOSlNSDESTE%STATUTO3OCIAL CONSIDERAR SE ¶OCORRIDAAVAC·NCIAEMCASODEMORTE INCAPACIDADE
PERMANENTE RENËNCIA DESTITUI¼»OOUAUS¾NCIAINJUSTIlCADAPORMAISDETR¾SREUNIÊESCONSECUTIVASParágrafo Único.#ABER¶¹!SSEMBLEIA'ERALELEGER SUBSTITUIR
ou destituir o Conselheiro Presidente, o qual será responsável por convocar as reuniões do Conselho de Administração. Artigo 15. Compete ao Conselho de Administra¼»O AL½MDEOUTRASATRIBUI¼ÊESQUELHESEJAMATRIBUÁDASPORLEIOUPORESTE%STATUTO3OCIALa) lXARAORIENTA¼»OGERALDOSNEGÆCIOSDA#OMPANHIAb) ELEGEREDESTITUIR
os Diretores da Companhia; c) lXARASFUN¼ÊES ATRIBUI¼ÊESELIMITESDEAL¼ADADOS$IRETORESDA#OMPANHIAN»OESPECIlCADOSNESTE%STATUTO3OCIALd) convocar a
!SSEMBLEIA'ERAL QUANDOJULGARCONVENIENTE OUNOCASODOARTIGODA,EIDAS3OCIEDADESPOR!¼ÊESE lSCALIZARAGEST»ODOS$IRETORES EXAMINANDO AQUALQUER
tempo, os livros e papéis da Companhia e solicitando informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos; f) escolher e destituir
OSAUDITORESINDEPENDENTES OBSERVANDO SE NESSAESCOLHA ODISPOSTONALEGISLA¼»OAPLIC¶VELG CONVOCAROSAUDITORESINDEPENDENTESPARAPRESTAROSESCLARECIMENtos que entender necessários; h) apreciar o Relatório da Administração e as contas da Diretoria e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral; i) propor à AsSEMBLEIA'ERALADESTINA¼»OASERDADAAOSALDOREMANESCENTEDOSLUCROSDECADAEXERCÁCIOJ APROVARPROPOSTASPARAOPERA¼ÊESDETRANSFORMA¼»O CIS»O INCORPORA¼»O INCORPORA¼»ODEA¼ÊESEFUS»OQUEENVOLVAMA#OMPANHIAK AUTORIZARAEMISS»ODEA¼ÊESDA#OMPANHIA lXANDOASCONDI¼ÊESDEEMISS»O INCLUSIVEPRE¼OE
PRAZODEINTEGRALIZA¼»OEL APROVARQUALQUERAQUISI¼»O ALIENA¼»OOUONERA¼»ODEBENSOUDIREITOSDA#OMPANHIACUJOVALOR CONSIDERADODEFORMAINDIVIDUALOU
AGREGADA SEJASUPERIORA2 CINCOMILHÊESDEREAIS EIGUALOUINFERIORA2 CINQUENTAMILHÊESDEREAIS M APROVARAOUTORGADEGARANTIASDEOBRIGA¼ÊESDETERCEIROSCUJOVALORSEJASUPERIORA2 CINCOMILHÊESDEREAIS EIGUALOUINFERIORA2 CINQUENTAMILHÊESDEREAIS 
N APROVARQUALQUEROPERA¼»ODENATUREZAlNANCEIRAQUERESULTEEMENDIVIDAMENTODA#OMPANHIA PERANTEINSTITUI¼»OlNANCEIRAOUSEMELHANTE EMMONTANTESUPERIORA2 TRINTAMILHÊESDEREAIS EIGUALOUINFERIORA2 CEMMILHÊESDEREAIS EO EXERCEROUTRASATRIBUI¼ÊESLEGAISOUQUELHESSEJAM
conferidas pela Assembleia Geral, bem como resolver os casos omissos. Seção II - Da Diretoria - Artigo 16. A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no
máximo, 6 (seis) Diretores, acionistas ou não, residentes no país, sendo 1 (um) Diretor Geral de Operações, 1 (um) Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento, 1 (um) DiRETOR&INANCEIRO UM $IRETOR4RIBUT¶RIO UM $IRETOR*URÁDICOEDE#OMPLIANCE EUM $IRETORDE0LANEJAMENTOE0ROJETOS PODENDOOMESMO$IRETORACUMULAR
MAISDEUMCARGOParágrafo 1º. Os Diretores serão eleitos pelo Conselho de Administração e por este destituíveis a qualquer tempo, para um mandato de até 3 (três)
anos, permitida a reeleição. Parágrafo 2º.!POSSEDOS$IRETORESSER¶CONDICIONADA¹ASSINATURADOTERMORESPECTIVO LAVRADONO,IVRODE!TASDE2EUNI»ODA$IRETORIA
BEMCOMOAOATENDIMENTODOSREQUISITOSLEGAISAPLIC¶VEIS PERMANECENDONOEXERCÁCIODESEUSRESPECTIVOSCARGOSAT½APOSSEDOSNOVOSMEMBROSParágrafo 3º. No
CASODEVAC·NCIADECARGODA$IRETORIA ARESPECTIVASUBSTITUI¼»OSER¶DELIBERADAPELO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»O DENTRODETRINTA DIASCONTADOSDADATADA
vacância. Artigo 17.!$IRETORIATEMTODOSOSPODERESPARAPRATICAROSATOSNECESS¶RIOS¹CONSECU¼»ODOOBJETOSOCIAL PORMAISESPECIAISQUESEJAM INCLUSIVEPARA
ALIENAREONERARBENS RENUNCIARADIREITOS TRANSIGIREACORDAR OBSERVADASASDISPOSI¼ÊESLEGAISOUESTATUT¶RIASPERTINENTESEASDELIBERA¼ÊESTOMADASPELA!SSEMBLEIA'ERALEPELO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»O#OMPETE LHEADMINISTRAREGERIROSNEGÆCIOSDA#OMPANHIA ESPECIALMENTEa) CONDUZIRAPOLÁTICAGERALEDEADMINIStração da Companhia, conforme determinado pelo Conselho de Administração; b) cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas; c) ABRIR TRANSFERIREENCERRARlLIAIS AG¾NCIASEQUAISQUEROUTROSESTABELECIMENTOSDA#OMPANHIANO0AÁSOUNOEXTERIOR
D REPRESENTARA#OMPANHIA EMJUÁZOOUFORADELE ATIVAEPASSIVAMENTE PERANTEQUAISQUERREPARTI¼ÊESPËBLICASOUAUTORIDADESFEDERAIS ESTADUAISOUMUNICIPAIS
OBSERVADOODISPOSTONESTE%STATUTO3OCIALEE EXERCEROUTRASATRIBUI¼ÊESLEGAISOUQUELHESEJAMCONFERIDASPELO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»OF APROVARQUALQUER
AQUISI¼»O COMPRA ALIENA¼»OOUONERA¼»ODEBENSOUDIREITOSDA#OMPANHIA OBSERVADOODISPOSTONAALÁNEA@LDO!RTIGODESTE%STATUTO3OCIALG APROVARAOUTORGADEGARANTIASDEOBRIGA¼ÊESDETERCEIROS OBSERVADOODISPOSTONAALÁNEA@MDO!RTIGODESTE%STATUTO3OCIALEH APROVARQUALQUEROPERA¼»ODENATUREZAlNANCEIRAQUERESULTEEMENDIVIDAMENTODA#OMPANHIA PERANTEINSTITUI¼»OlNANCEIRAOUSEMELHANTE OBSERVADOODISPOSTONAALÁNEA@NDO!RTIGODESTE%STATUTO3OCIAL
Artigo 18./BSERVADASASDISPOSI¼ÊESCONTIDASNESTE%STATUTO3OCIAL AREPRESENTA¼»ODA#OMPANHIAEMJUÁZOOUFORADELE ATIVAOUPASSIVAMENTE PERANTETERCEIROS
EREPARTI¼ÊESPËBLICASFEDERAIS ESTADUAISOUMUNICIPAIS BEMCOMOAPR¶TICADETODOSOSATOSNECESS¶RIOSOUCONVENIENTES¹ADMINISTRA¼»ODOSNEGÆCIOSSOCIAIS
respeitados os limites previstos em lei ou presentes neste Estatuto Social, se dará mediante a assinatura de quaisquer 2 (dois) Diretores ou por um procurador em
CONJUNTOCOMQUALQUERDOS$IRETORES EXCETOCOMRELA¼»O¹SMAT½RIASREFERIDASNASALÁNEASF G EH DO!RTIGODESTE%STATUTO3OCIAL PARAASQUAISAREPRESENTA¼»OSEDAR¶OBRIGATORIAMENTEDASEGUINTEFORMAa. %MRELA¼»O¹ALÁNEAF DO!RTIGOACIMAAAQUISI¼»O COMPRA ALIENA¼»OOUONERA¼»ODEBENSOUDIREITOSDA
#OMPANHIACUJOVALOR CONSIDERADODEFORMAINDIVIDUALOUAGREGADA SEJAAT½2 CINCOMILHÊESDE2EAIS SEDAR¶MEDIANTEAASSINATURAA DO$IRETOR
&INANCEIRO DO$IRETOR4RIBUT¶RIOOUDO$IRETOR*URÁDICOEDEComplianceEMCONJUNTOCOMQUALQUEROUTRODIRETOROUB DEQUALQUERDIRETOREMCONJUNTOCOMUMPROCURADOR CUJORESPECTIVOINSTRUMENTODEMANDATOOUTORGADOPELA#OMPANHIASER¶ASSINADOSEMPREPELO$IRETOR&INANCEIRO PELO$IRETOR4RIBUT¶RIOOUPELO$IRETOR*URÁDICO
e de ComplianceEMCONJUNTOCOMQUALQUEROUTRODIRETOR OBSERVADOODISPOSTONO!RTIGODESTE%STATUTO3OCIALb. %MRELA¼»O¹ALÁNEAG DO!RTIGOACIMAA
OUTORGADEGARANTIASDEOBRIGA¼ÊESDETERCEIROSSEDAR¶MEDIANTEAASSINATURAA DO$IRETOR&INANCEIRO DO$IRETOR4RIBUT¶RIOOUDO$IRETOR*URÁDICOEDECompliance
EMCONJUNTOCOMQUALQUEROUTRODIRETOROUB DEQUALQUERDIRETOREMCONJUNTOCOMUMPROCURADOR CUJORESPECTIVOINSTRUMENTODEMANDATOOUTORGADOPELA#OMPANHIA
SER¶ASSINADOSEMPREPELO$IRETOR&INANCEIRO PELO$IRETOR4RIBUT¶RIOOUPELO$IRETOR*URÁDICOEDEComplianceEMCONJUNTOCOMQUALQUEROUTRODIRETOR OBSERVADOO
DISPOSTONO!RTIGODESTE%STATUTO3OCIALEC%MRELA¼»O¹ALÁNEAH DO!RTIGOACIMAAAPROVA¼»ODEQUALQUEROPERA¼»ODENATUREZAlNANCEIRAQUERESULTEEM
ENDIVIDAMENTODA#OMPANHIA PERANTEINSTITUI¼»OlNANCEIRAOUSEMELHANTE SEDAR¶MEDIANTEAASSINATURAA DO$IRETOR&INANCEIRO DO$IRETOR4RIBUT¶RIOOUDO$IREtor Jurídico e de ComplianceEMCONJUNTOCOMQUALQUEROUTRODIRETOROUB DEQUALQUERDIRETOREMCONJUNTOCOMUMPROCURADOR CUJORESPECTIVOINSTRUMENTODE
MANDATOOUTORGADOPELA#OMPANHIASER¶ASSINADOSEMPREPELO$IRETOR&INANCEIRO PELO$IRETOR4RIBUT¶RIOOUPELO$IRETOR*URÁDICOEDEComplianceEMCONJUNTOCOM
QUALQUEROUTRODIRETOR OBSERVADOODISPOSTONO!RTIGODESTE%STATUTO3OCIALParágrafo 1º. A Companhia poderá ser representada por apenas 1 (um) Diretor ou 1
UM PROCURADORNOSCASOSDEATOSQUEN»OCRIEMOBRIGA¼ÊESPARAA#OMPANHIAENAPR¶TICADEATOSDESIMPLESROTINAADMINISTRATIVA INCLUSIVEOSPRATICADOSPERANte repartições públicas, sociedades de economia mista, Secretaria da Receita Federal, Secretarias das Fazendas Estaduais, Secretarias das Fazendas Municipais,
*UNTAS#OMERCIAIS *USTI¼ADO4RABALHO ).33 &'43ESEUSBANCOSARRECADADORESEOUTROSDEID¾NTICANATUREZAParágrafo 2º.!SPROCURA¼ÊESOUTORGADASEMNOMEDA
#OMPANHIAOSER»OSEMPREPORASSINATURACONJUNTADEPELOMENOSDOISDOS$IRETORES OBSERVADOODISPOSTONASALÁNEASACIMA DEVENDOESPECIlCAROSPODERESCONFERIDOSE COMEXCE¼»ODAQUELASPARAlNSJUDICIAIS DEVER»OTERUMPERÁODOM¶XIMODEVALIDADEDEUM ANOParágrafo 3º. Na ausência de determinação de período
DEVALIDADENASPROCURA¼ÊESOUTORGADASPELA#OMPANHIA PRESUMIR SE ¶QUEASMESMASFORAMOUTORGADASPELOPRAZODEUM ANOArtigo 19. São expressamente
VEDADOS SENDONULOSEINOPERANTESCOMRELA¼»O¹#OMPANHIA OSATOSDEQUALQUER$IRETOR PROCURADOROUFUNCION¶RIOQUEAENVOLVEREMEMOBRIGA¼ÊESRELATIVASA
NEGÆCIOSOUOPERA¼ÊESESTRANHOSAOSOBJETIVOSSOCIAIS TAISCOMOlAN¼AS AVAIS ENDOSSOSOUQUAISQUEROUTRASGARANTIASEMFAVORDETERCEIROS SALVOQUANDOEXPRESsamente autorizados pela Assembleia Geral de Acionistas. Artigo 20. As reuniões da Diretoria serão convocadas por qualquer dos Diretores, sempre que o interesse
SOCIALASSIMEXIGIR SENDOASDELIBERA¼ÊESTOMADASPORMAIORIADEVOTOSDOSPRESENTESCapítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 21. O Conselho Fiscal somente será
INSTALADONOSEXERCÁCIOSSOCIAISEMQUEFORCONVOCADOMEDIANTEDELIBERA¼»ODOS!CIONISTAS NOSTERMOSDALEGISLA¼»OAPLIC¶VELArtigo 22. O Conselho Fiscal, quando
INSTALADO SER¶COMPOSTOPORNOMÁNIMOTR¾S ENOM¶XIMOCINCO MEMBROSEPORIGUALNËMERODESUPLENTES ELEITOSPELA!SSEMBLEIA'ERALDE!CIONISTAS SENDO
permitida a reeleição, com as atribuições e prazos de mandato previstos em lei. Parágrafo Único. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será estabelecida
PELA!SSEMBLEIA'ERALDE!CIONISTASQUEOSELEGERCapítulo VI - Exercício Social e Distribuição de Lucros - Artigo 23./EXERCÁCIOSOCIALTER¶INÁCIOEMDEJANEIRO
ET½RMINOEMDEDEZEMBRODECADAANO OCASI»OEMQUEOBALAN¼OEASDEMAISDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDEVER»OSERPREPARADOSParágrafo 1º. Do lucro líquido
APURADONOEXERCÁCIO SER¶DEDUZIDAAPARCELADECINCOPORCENTO PARAACONSTITUI¼»ODARESERVALEGAL QUEN»OEXCEDER¶AVINTEPORCENTO DOCAPITALSOCIAL
Parágrafo 2º. Os Acionistas têm direito a um dividendo anual não cumulativo de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, nos termos do
!RTIGODA,EIDAS3OCIEDADESPOR!¼ÊESParágrafo 3º.5MAPARCELADOLUCROLÁQUIDOAPURADONOEXERCÁCIO PORPROPOSTADOSÆRG»OSDEADMINISTRA¼»O PODER¶SER
DESTINADA¹CONSTITUI¼»ODA2ESERVADE%XPANS»O OBSERVADOODISPOSTONO!RTIGODESTE%STATUTO3OCIALENO!RTIGODA,EIDAS3OCIEDADESPOR!¼ÊESParágrafo 4º./SALDOREMANESCENTE APÆSATENDIDASASDISPOSI¼ÊESLEGAIS TER¶DESTINA¼»ODETERMINADAPELA!SSEMBLEIA'ERALDE!CIONISTAS OBSERVADAALEGISLA¼»OAPLIC¶vel. Parágrafo 5º.!#OMPANHIAPODER¶ AQUALQUERTEMPO LEVANTARBALANCETESEMCUMPRIMENTOAREQUISITOSLEGAISOUPARAATENDERAINTERESSESSOCIET¶RIOS INCLUSIVEPARAADISTRIBUI¼»ODEDIVIDENDOSINTERMEDI¶RIOSOUANTECIPADOS QUE CASODISTRIBUÁDOS PODER»OSERIMPUTADOSAODIVIDENDOMÁNIMOOBRIGATÆRIO ACIMAREFERIDO
Parágrafo 6º./BSERVADASASDISPOSI¼ÊESLEGAISPERTINENTES A#OMPANHIAPODER¶PAGARASEUS!CIONISTAS PORDELIBERA¼»ODA!SSEMBLEIA'ERAL JUROSSOBREOCAPITAL
PRÆPRIO OSQUAISPODER»OSERIMPUTADOSAODIVIDENDOMÁNIMOOBRIGATÆRIOArtigo 24.!2ESERVADE%XPANS»OTEMASSEGUINTESCARACTERÁSTICASA SUAlNALIDADE½
PRESERVARAINTEGRIDADEDOPATRIMÇNIOSOCIALEAPARTICIPA¼»ODA#OMPANHIAEMSUASCONTROLADASECOLIGADAS EVITANDOADESCAPITALIZA¼»ORESULTANTEDADISTRIBUI¼»O
DELUCROSN»OREALIZADOS BEMCOMOASSEGURARRECURSOSPARAlNANCIARAPLICA¼ÊESADICIONAISDECAPITALlXOECIRCULANTEEAEXPANS»ODASATIVIDADESSOCIAISB SER»O
DESTINADOSAESSA2ESERVA EMCADAEXERCÁCIO OSLUCROSLÁQUIDOSN»OREALIZADOSQUEULTRAPASSAREMOVALORDESTINADO¹2ESERVADE,UCROSA2EALIZARPREVISTANO!RTIGO
DA,EIDAS3OCIEDADESPOR!¼ÊESC NAMEDIDAEMQUEOSLUCROSDESTINADOS¹2ESERVADE%XPANS»OFOREMREALIZADOS OSVALORESCORRESPONDENTES¹REALIZA¼»O
SER»OREVERTIDOSECOLOCADOS¹DISPOSI¼»ODA!SSEMBLEIA'ERALQUE PORPROPOSTADOSÆRG»OSDEADMINISTRA¼»O DEVER¶DELIBERARSOBREARESPECTIVADESTINA¼»OI PARA
CAPITALIZA¼»OII PARADISTRIBUI¼»ODEDIVIDENDOSIII PARAARESERVADELUCROSPREVISTANO!RTIGO PAR¶GRAFOPRIMEIRO SEFOROCASO OBSERVADASASDISPOSI¼ÊES
LEGAISEESTATUT¶RIASPERTINENTESED OLIMITEM¶XIMODA2ESERVADE%XPANS»OSER¶OVALORTOTALDOSLUCROSN»OREALIZADOSDA#OMPANHIA OBSERVADOAINDAOLIMITE
DOSALDODASRESERVASDELUCROSPREVISTONO!RTIGODA,EIDAS3OCIEDADESPOR!¼ÊESCapítulo VII - Dissolução e Liquidação da Companhia - Artigo 25. A CompaNHIASER¶LIQUIDADANOSCASOSPREVISTOSEMLEI SENDOA!SSEMBLEIA'ERALOÆRG»OCOMPETENTEPARADETERMINAROMODODELIQUIDA¼»OEINDICAROLIQUIDANTECapítulo
VIII - Disposições Finais e Transitórias - Artigo 26. A Companhia deverá observar, quando houver, os acordos de acionistas arquivados em sua sede, devendo a DiRETORIAABSTER SEDELAN¼ARTRANSFER¾NCIASDEA¼ÊESEO0RESIDENTEDA!SSEMBLEIA'ERALABSTER SEDECOMPUTARVOTOSCONTR¶RIOSAOSSEUSTERMOS NOSTERMOSDOARTIGO
DA,EIDAS3OCIEDADESPOR!¼ÊESArtigo 27.%MTUDOOQUEFOROMISSOOPRESENTE%STATUTO3OCIAL SER»OAPLICADASASDISPOSI¼ÊESLEGAISPERTINENTESMesa: João
Paulo Mello de Macedo Costa - Presidente, Gabriela Elian Luz - Secretária.

Técnicas Eletro Mecânicas Telem S.A.
CNPJ 61.529.285/0001-47
Demonstrações Contábeis - Em 31 de Dezembro de 2017
Relatório da Diretoria: Srs. Acionistas: Em cumprimento às normas legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis devidamente acompanhadas das
notas explicativas, correspondentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017 e 2016. A diretoria permanece à disposição dos senhores acionistas para quaisquer esclarecimentos.
Balanço Patrimonial
2017
2016 Demonstração do Resultado do Exercício
Balanço Patrimonial
2017
2016
2017
2016
42.301.798,80 28.420.626,67 Receita bruta de vendas/serviços
Ativo/Circulante
50.156.879,30 47.027.175,46 Passivo/Circulante
19.712.836,73 25.034.663,87
4.868.415,62 3.106.404,02 (–) Impostos faturas/vendas anuladas
Disponível
1.016.544,70
996.472,02 Fornecedores
3.498.655,58 4.396.295,91
14.876.454,28 4.341.616,41 Receita líquida vendas/serviços
Caixa/banco movimento
1.016.544,70
996.472,02 Obrigações tributárias
16.214.181,15 20.638.367,96
19.123.994,99 16.708.001,92 (–) Custo dos produtos vendidos/serviços
Valores a receber a curto prazo
49.140.334,60 46.030.703,44 Adiantamento de clientes
7.000.564,82 10.159.106,65
2.156.296,52 2.863.549,15 Lucro bruto
Duplicatas a receber
1.675.305,61 2.601.986,81 Obrigações trabalhistas
9.213.616,33 10.479.261,31
1.276.637,39 1.401.055,17 (–) Despesas gerais
Estoques
28.282.925,19 26.100.260,71 Empréstimos bancários
7.528.840,57 7.495.912,55
23.879.656,41 23.634.997,85 (–) Despesas administrativas
Impostos a recuperar
2.856.426,20 4.186.607,82 Não circulante/exigível a longo prazo
2.132.385,16 3.927.903,57
1.301.491,63 1.077.326,58 (–) Despesas financeiras
Adiantamento para importação
8.213.067,94 7.679.468,86 Impostos parcelados
788.190,28
5.384.533,48
Adiantamento a fornecedores
8.112.609,66 5.462.379,24 Conta-corrente consórcio cidade da música 3.280.320,58 3.280.320,58 (+/–) Receitas financeiras
143.217,26
38.008,98
3.114.244,21 3.091.055,20 Lucro operacional
Não circulante/realizável a longo prazo
11.672.487,76 5.053.671,64 Empréstimos bancários
(5.688.925,62) (1.694.736,11)
16.183.599,99 16.186.295,49 Receitas/despesas não operacional
Outras obrigações
9.132.140,50 2.513.324,38 Adiantamento clientes
42.634,13
171.703,97
Patrimônio líquido
22.567.469,25 28.213.905,68 (–) Contribuição social
Conta-corrente consórcio
15.000.000,00 15.000.000,00 Lucro líquido antes do imposto de renda (5.646.291,49) (1.523.032,14)
cidade da música urbanização
2.540.347,26 2.540.347,26 Capital social
Permanente
26.919.557,40 28.188.683,10 Adiantamento para aumento de capital
7.000.000,00 7.000.000,00 Provisão para imposto de renda
(5.646.291,49) (1.523.032,14)
Investimentos
20.465.089,10 21.165.138,70 Reservas
1.217.091,44 1.217.091,44 Resultado do período
Ações de outras companhias
20.465.089,10 21.165.138,70 Reservas de lucros
(649.622,19) 4.996.814,24 Fluxo de Caixa da Atividade Operacional
2017
2016
88.748.924,46 80.269.530,20 (+) Recebimentos de clientes
Imobilizado
6.434.727,33 7.003.954,29 Total do passivo
20.841.767,09 20.900.876,68
Imobilizações técnicas
8.294.233,71 8.292.073,71
(+) Juros recebidos
143.217,26
38.008,98
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2017
(–) Depreciação
(1.859.506,38) (1.288.119,42) Nota 1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações (+) Dividendos recebidos
–
191.191,71
Intangível
19.740,97
19.590,11 contábeis foram preparadas em consonância com as práticas contábeis (–) Pagamentos a fornecedores
Intangível
19.740,97
19.590,11 emanadas da legislação societária. Nota 2 - Principais Práticas Contábeis: e empregados
20.125.930,23 22.696.481,53
Total do ativo
88.748.924,46 80.269.530,20 a) Imobilizado: Está demonstrado ao custo de aquisição. b) Estoques: Os (–) Juros pagos
1.702.325,01
788.190,28
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
653.295,33 2.785.379,93
estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição excluídos os (–) Pagamentos de impostos e contribuição
Capital
Reserva
Reserva
Patrimônio impostos. c) Patrimônio Líquido: O Capital Social em 31/12/2017 é de R$ (–) Pagamentos despesas antecipadas
–
–
social
de lucros
legal
líquido 15.000.000,00, por 135.284.040 ações ordinárias e nominativas, cujo valor (=) Caixa gerado (+) consumido
Em 31/12/2015 22.000.000,00 6.519.846,38 1.217.091,44 29.736.937,82 nominal é de R$ 0,110878, totalmente subscrito e integralizado. Nota 3 - (–) Na atividade operacional
(1.496.566,22) (5.139.974,37)
Adiantamento para
Não Circulante/Realizável a Longo Prazo: Correspondem aos valores Fluxo de caixa das atividades de financiamento
aumento de capital
–
–
–
– reconhecidos referente ao contrato de Cessão Onerosa de Crédito Financeiro (+) Recebimentos/Empréstimos de curto prazo
–
–
Reserva legal
–
–
– no valor de R$ 6.000.000,00. Nota 4 - Obrigações Tributárias: Valores (+) Outros recebimentos/Pagamentos
Reserva de lucros
–
–
–
– correspondem à reversão de liquidação de impostos e contribuições com relativos a ativos financeiros
1.624.188,51 5.543.282,32
Lucros a pagar
–
–
–
– créditos financeiros e o reconhecimento das multas e juros do período. Nota (=) Caixa Gerado (+) ou consumido
Prejuízo do exercício
– (1.523.032,14)
–
– 5 - A administração e diretoria da empresa declaram que possuem controles (–) Atividades Financeiras
1.624.188,51 5.543.282,32
Em 31/12/2016 22.000.000,00 4.996.814,24 1.217.091,44 28.213.905,68 internos necessários ao suporte e respaldo da escrituração contábil e das Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adiantamento para
–
–
Demonstrações Contábeis anuais, não praticou atos contrários às normas (+) Recebimento de venda de ativo imobilizado
aumento de capital
–
–
–
– e à legislação vigente aplicável, documentou todas as operações e (–) Pagamentos por aquisição de
Ajuste exercício anterior
–
(144,94)
–
– transações realizadas pela empresa visando os devidos registros contábeis ativo imobilizado
107.549,61
186.662,40
Reserva legal
–
–
–
– por meio de documentação hábil e idônea para a adequada elaboração das (–) Pagamentos por aquisição de participações societárias
Reserva de lucros
–
–
–
– demonstrações contábeis anuais e suas notas explicativas do exercício (=) Caixa gerado (+) ou consumido
Lucros a pagar
–
–
–
– fiscal findo em 31/12/2017
(–) Atividade Investimento
(107.549,61) (186.662,40)
Prejuízo do exercício
– (5.646.291,49)
–
–
Caixa gerado ou consumido
Ariane Jacqueline Breyton - Diretora Presidente
Em 31/12/2017 22.000.000,00 (649.622,19) 1.217.091,44 22.567.469,25
(=) Variação no disponível
20.072,68
216.645,55
Frederic Murilo Breyton - Diretor Gerente
Saldo
disponível
no
início
do
exercício
996.472,02
779.826,47
Danielle
Melanie
Breyton
Diretora
Juliana Aurora Franco - CRC 1SP173200/O-7 - C.P.F.: 131.548.018-20
Saldo disponível no final do exercício
1.016.544,70
996.472,02
Claude Etienne Breyton - Diretor

Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A. - CNPJ/MF nº 61.082.426/0002-07 - NIRE 35.300.026.136 - Ata da Reunião
do Conselho de Administração Realizada em 04 de maio de 2019 - 1. Data, Horário e Local: Realizada em 04 de maio de 2019,
às 15:00 horas, por conf
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Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A. - CNPJ/MF nº 61.082.426/0002-07 - NIRE 35.300.026.136 - Ata da Reunião
do Conselho de Administração Realizada em 03 de abril de 2019 - 1. Data, Horário e Local: Realizada em 03 de abril de 2019 às
10:00 horas, na sede social da Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A., localizada da Rua Bonnard (Green Valley I),
nº 980, Bloco 12, Alphaville Empresarial, Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06465-134. 2. Convocação e Presença:
Dispensadas as formalidades de convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração
da Companhia, por conferência telefônica: Srs. Breno Toledo Pires de Oliveira, Adalmario Ghovatto Satheler do Couto e Maurício
Christovam. 3. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. João Paulo Mello de Macedo Costa, que convidou a
mim, Gabriela Elian Luz, para secretariá-la. 4. Ordem do Dia: Analisar, discutir e votar sobre: (a) as contas da Diretoria, o relatório
DAADMINISTRA¼»OEASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA#OMPANHIAACOMPANHADASDORELATÆRIOANUALDOSAUDITORESINDEPENDENTES
REFERENTESAOEXERCÁCIOSOCIALlNDOEMDEDEZEMBRODE EAPROVARASUBMISS»ODOSREFERIDOSDOCUMENTOS¹APRECIA¼»ODA
Assembleia Geral da Companhia; (b)APROPOSTADA$IRETORIAPARAADESTINA¼»ODOLUCROLÁQUIDODOEXERCÁCIOSOCIALlNDOEMDE
dezembro de 2018, bem como a sua submissão à apreciação da Assembleia Geral da Companhia; (c) a convocação da Assembleia
Geral Ordinária da Companhia; e (d) a autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos que forem
necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presente ata. 5. Deliberações: Instalada a reunião, após a discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas e/ou restrições,
deliberaram o quanto segue: (a) Demonstrações Financeiras: Aprovar as contas da Diretoria, o relatório da administração e as
DEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA#OMPANHIAREFERENTESAOEXERCÁCIOSOCIALENCERRADOEMDEDEZEMBRODE NOSTERMOSDONOS
termos do artigo 15(h) do Estatuto Social, arquivados na sede da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas,
bem como do Parecer dos Auditores Independentes emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, devendo tais documentos ser submetidos ao exame, discussão e votação da Assembleia Geral da Companhia, nos termos da legislação aplicável. (b)
Destinação de Resultados do exercício de 2018: Aprovar, nos termos do artigo 15(i) do Estatuto Social da Companhia, a proposta da
Diretoria, a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral da Companhia, para que o lucro líquido do exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2018, no montante total de R$ 57.514.735,81 (cinquenta e sete milhões, quinhentos e quatorze mil, setecentos e
trinta e cinco reais, e oitenta e um centavos), com a seguinte destinação: (i) a retenção, para formação da reserva legal, do montante
de R$ 2.875.736,79 (dois milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos),
correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, em atendimento ao disposto no artigo 193 da Lei das Sociedades
por Ações; (ii) R$ 15.006.009,32 (quinze milhões, seis mil, nove reais e trinta e dois centavos), pagos pela Companhia a título de
dividendos intercalares, conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de agosto de 2018, correspondente
A APROXIMADAMENTE VINTEESETEPORCENTO DOLUCROLÁQUIDOAJUSTADODOEXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODE CONFORME
previsto no §5º do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia e artigo 204 da Lei das Sociedades por Ações; e (iii) a distribuição de
dividendos adicionais, no montante de R$ 39.632.989,70 (trinta e nove milhões, seiscentos e trinta e dois mil, novecentos e oitenta
e nove reais e setenta centavos), correspondente a, aproximadamente, 73% (setenta e três por cento) do lucro líquido ajustado. (c)
Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia: Aprovar, nos termos do artigo 15(d) do Estatuto Social da Companhia,
a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em assembleia geral ordinária a realizar-se no dia 29 de abril de 2019
para deliberar acerca das matérias previstas no artigo 132 da Lei nº 6.404/76, conforme aplicável. (d) autorização para que os
administradores da Companhia: Autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação e
implementação das deliberações propostas e aprovadas pelos membros do Conselho de Administração da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi
assinada pelos conselheiros presentes. Mesa: João Paulo Mello de Macedo Costa (Presidente da Mesa) e Gabriela Elian Luz (Secretária). Membros Presentes: Adalmario Ghovatto Satheler do Couto, Breno Toledo Pires de Oliveira e Maurício Christovam. Anápolis, 03
de abril de 2019. Confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: João Paulo Mello de Macedo Costa - Presidente da Mesa,
Gabriela Elian Luz - Secretária. JUCESP nº 284.211/19-9 em 24/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

San ane a – Emp eend men os Come c a s e ndus a s S A
CNP

N RE

F m
m SP SP
m
b
Cm

R C
m

Ed

d Con o
m m AGO

Cm
Cm

P

D

M

E

m
M P

mb

G

O dn

m
m
m
m

m
AGO S

o A
m

mm
m

U

h
m
A
m

ca e u ze o cód go 4A1D CC0D 9F6E 3A4B

do s t o em At ba a (SP) Raposo ace tou um ped do m nar
fe to pe a defesa de Lu a
Ho e a 8 Turma do TRF4
sed ada em Porto A egre u gar a uma questão de ordem
do re ator do processo desembargador João Pedro Gebran
Neto para que fosse d scut da

Es e documen o o ass nado e e on camen e po L an Reg na Mancuso
Pa a ve ca as ass na u as vá ao s e h ps po a deass na u as com b Ve

O m n stro do Super or Tr buna de Just ça (STJ) Leopo do
de Arruda Raposo suspendeu
o u gamento do Tr buna Reg ona Federa da 4 Reg ão
(TRF4) prev sto para ho e
(30) que poder a anu ar a condenação do ex-pres dente Lu z
Inác o Lu a da S va no processo

Comércio mundial
pode ter pior
desempenho em
10 anos

C On n Uo

STJ suspende julgamento que
poderia anular sentença de Lula

