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OPINIÃO
Como trazer a 

educação do futuro 
para o presente?

Conhecer o passado 

para compreender o 

presente e idealizar o 

futuro

A frase,  creditada a 
Heródoto, encaixa-
-se perfeitamente em 

uma elaboração mais crítica 
dos alicerces da educação no 
país. O embrião do ensino no 
Brasil data de 1549 e tinha 
por foco a catequização con-
duzida pelos primeiros jesu-
ítas que desembarcaram na 
Bahia. Dois séculos depois, a 
tecnologia começou a dar as 
caras na educação brasileira. 

Assim como nos Estados 
Unidos, no Brasil foi o ensi-
no superior quem primeiro 
contou com os benefícios dos 
potentes processadores de 
dados. O debate sobre uso de 
computadores no processo 
de ensino-aprendizagem foi 
protagonizado pela Universi-
dade Federal de São Carlos 
que discutia, em 1971, o 
uso da nova tecnologia para 
ensinar Física. 

A movimentação em favor 
da inclusão das Tecnologias 
da Informação e Comunica-
ção (TIC) no ambiente de 
aprendizagem foi coerente 
com o momento: na década 
de 1990 que houve a massi-
ficação dos computadores, 
que passaram a dominar o 
cotidiano. De lá para cá, a 
forma de ver, se comunicar 
e interagir com o mundo, 
virtual e físico, é outro. 
Hoje devemos pensar – pais, 
educadores e toda a comuni-
dade escolar – qual formação 
queremos garantir para os 
jovens. 

Se queremos promover os 
desenvolvimentos necessá-
rios à realização pessoal, à 
cidadania ativa, à inclusão 
social e ao emprego, preci-
samos pensar nas deman-
das do futuro que já estão 
presentes. Para trazer a 
educação do futuro para o 
presente, devemos traba-
lhar para educar uma nova 
geração de brasileiros autô-
nomos, críticos, inovadores, 
capazes de se reinventarem 
diante das novas demandas 
e das rápidas transformações 
mundiais. 

E isso passa pelo uso da 
tecnologia dentro da sala 
de aula, mas dentro de um 
contexto de intencionalidade 
pedagógica. Não podemos 
correr o risco de ensinar con-
teúdos que ficarão obsoletos; 
buscamos ensinar o aluno a 
aprender cada vez mais.  

Na minha análise, para 

trazer a educação do futuro 
para o presente temos que 
desmistificar a noção de que 
a tecnologia desumaniza; ao 
contrário, ela possibilita que 
o professor foque no que 
realmente importa, porque 
traz tempo, dados e possi-
bilidades de personalização. 

Além disso, pode habilitar 
aprendizagens ativas e sig-
nificativas. O fato é que as 
escolas têm sentido o peso do 
tempo. O desafio educacional 
proposto pelo século XXI tem 
sido pautado pela urgência 
de formar cidadãos prepara-
dos para lidar com comple-
xidades de um contexto no 
qual a tecnologia avança de 
maneira exponencial. E, cabe 
aqui, destacar que o Colégio 
Avance está sendo pioneiro, 
em Tangará da Serra, nesse 
processo inovador. 

Neste cenário e diante 
da impossibilidade de pre-
vermos as profissões que 
surgirão na próxima década 
– 85% das profissões que te-
remos em 2030 não existem 
hoje, de acordo com a Dell 
Technologies –, educadores 
e pais vivenciam a demanda 
de formar indivíduos críticos 
e colaborativos, capazes de 
compreender o ambiente 
local, regional e até inter-
nacional para criar formas 
para impactar positivamente 
a sociedade. 

Despertar no aluno o gosto 
por aprender continuamente 
e desenvolver uma grande 
capacidade de adaptação 
são habilidades que estão 
no cerne de profissões que 
ainda nem existem. 

Levantamento da Funda-
ção Instituto de Administra-
ção (FIA) – que aponta as 45 
profissões do futuro – traz 
atividades como advogado 
especialista em proteção de 
dados; analista de Big Data; 
analista de comunicação 
com máquinas; analista de 
ética; atendente virtual de 
pacientes; cientista de da-
dos; consultor (agricultura 
urbana, de entretenimento 
pessoal, espiritual, financei-
ro de criptomoeda); designer 
instrucional... 

Esses são apenas poucos 
exemplos de profissões que 
nossos jovens vão exercer. 
E para as quais devemos, 
pais e educadores, prepa-
rá-los. Sentiu o peso da 
responsabilidade ?

(*) - É mestre em Educação pela 
Stanford University e cofundador 

da Geekie, empresa referência em 
educação com apoio de inovação no 

Brasil e no mundo.

Claudio Sassaki (*)
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Ciência e Tecnologia

Dez tendências para a 
transformação digital do varejo

Leandro Laporta (*)

No Brasil, segundo dados da Ebit/
Nielsen , só no primeiro semestre de 
2019 o e-commerce chegou à marca 

dos R$ 26,4 bilhões em faturamento, o que 
representa 12% de crescimento em relação 
ao mesmo período em 2018. A pesquisa 
também aponta que houve aumento de 
18% nas pessoas que compraram online 
pela primeira vez. E a tendência é que esse 
processo não pare por aí.

Atrair e levar os clientes à loja física é um 
desafi o para as grandes redes. Não apenas 
pelo fato de o comércio eletrônico ser uma 
opção cada vez mais escolhida, mas também 
porque, muitas vezes, os consumidores 
passam em frente às portas das lojas com 
os olhos fi xos em seus smartphones. Es-
tamos vivendo um momento de mudanças 
profundas no varejo, e aqui eu apresento 
alguns pontos-chave para a transformação 
digital do setor:

Orientação por dados: avançamos 
em direção a um modelo de negócios 
focado no valor analítico dos dados e na 
identifi cação de padrões invisíveis ao olho 
humano. Os dados do cliente obtidos nas 
lojas online e físicas tornam-se informa-
ções capazes de antecipar tendências 
e mudanças no comportamento dos 
consumidores, possibilitando ao varejo 
oferecer produtos, soluções e experiên-
cias personalizadas.

A rede, um aspecto fundamental do 

varejo inteligente: os fundamentos do 
presente e do futuro do varejo passam pela 
rede. Isso signifi ca oferecer mais serviços 
aos consumidores nas lojas, como acesso 
à Internet, e aumentar a inteligência em 
relação às preferências do cliente para 
ofertas cada vez mais personalizadas. Para 
conseguir tudo isso, é preciso migrar cada 
vez mais tráfego para a Internet, serviços de 
gerenciamento e inteligência de negócios 
na nuvem. Portanto, todas as mudanças 
que o varejo está fazendo e aquelas que 
virão exigem uma rede preparada para 
acompanhá-las e que seja fl exível, adap-

tável, sempre disponível e que ofereça 
uma integração simples com soluções 
de segurança e conectividade na nuvem. 
Investir em redes defi nidas por software 
(SD-WAN) é uma etapa essencial para isso.

Inteligência de localização: a análise 
de dados de mobilidade será essencial 
para a localização perfeita da loja e para 
a melhoria no design de interiores com o 
objetivo de maximizar as vendas.

Conectividade de alta qualidade a 

baixo custo: cuidar dos custos e con-
trolar onde investir dinheiro é essencial 
para o varejo. Mas a conectividade é 
algo que não se pode renunciar. Existem 
diferentes métodos para conseguir ter 
conectividade de qualidade 24/7. Por 
exemplo, a adição de links MPLS, 3G 
e 4G - o que pode ser caro. A SD-WAN 
permite equilibrar o tráfego entre as 
diferentes redes, garantindo que elas 
sempre tenham a conectividade ideal e 
sem altos custos envolvidos.

Clique e dispositivos móveis: novos 
conceitos como comércio móvel ou auto-
mação comercial estão revolucionando o 
comércio eletrônico, que já possui dois 
protagonistas: o smartphone e a Inteligên-
cia Artifi cial preditiva.

Varejo "infi nito": nasce a era de um 
varejo omnichannel, onipresente e infi ni-
to, que satisfaz um cliente que exige um 
processo de compra contínuo ao passar 
de um canal para outro.

Estoque 4.0: O surgimento de modelos 

Varejo Brasil

como o dropshipping torna a venda de 
produtos uma realidade, sem a necessidade 
de estoque físico em um armazém, graças 
à criação de acordos e negociações entre 
fabricantes e atacadistas.

Atendimento digital ao cliente: a eli-
minação de barreiras físicas e temporárias 
com a tecnologia melhorou o atendimento 
ao cliente, com ferramentas como bots ou 
redes sociais, que solucionam dúvidas ou re-
clamações de maneira mais imediata e efi caz.

Varejo social: As grandes marcas 
usam as redes sociais como parte de sua 
estratégia multimídia, promovendo novos 
processos de compras que motivam a parti-
cipação dos seguidores, além de infl uenciar, 
defi nir tendências e fazer recomendações 
aos consumidores.

Pick up & Sale: Como resultado da 
crescente demanda por entregas mais 
rápidas, pontos de coleta independentes 
estão sendo multiplicados pelo produto 
vendido, o que implica a oportunidade de 
novas vendas derivadas da presença do 
cliente na loja, mesmo que seja apenas 
para pegar um pacote.

Cada um desses pontos tem sua relevân-
cia, mas vale ressaltar que, antes de tudo, 
o comerciante precisa entender qual a 
necessidade principal do seu negócio e em 
qual estágio da transformação digital ele 
se encontra. Isso vai garantir um processo 
verdadeiramente seguro e efi caz.

(*) É diretor de arquitetura de soluções e parcerias 
da Orange Business Services para a América Latina.

O comércio tradicional enfrenta uma disrupção digital e tecnológica particular. Enquanto suas vendas 
e crescimento parecem estagnados, seus concorrentes no comércio eletrônico seduzem cada vez mais 
usuários

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954

Ata de Assembleia Geral Extraordinária. Data e horário: às 14h do dia 20/11/19. Local: sede social, na Avenida das Nações 
Unidas, 14.171, 11º andar, conjuntos 1102 e 1103, Brooklin Novo/SP. Mesa: Presidente: Sr. Ryo Miyajima; e Secretária: Sra. 
Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek. Presença: Mitsui & Co. Ltd. (“Mitsui&Co”) e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda. 
(“MGEB”), acionistas representando a totalidade do capital social da Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A. (“Companhia”). 
Convocação: dispensada a comprovação da convocação prévia pela imprensa, bem como a publicação dos avisos de que 
trata o artigo 133 da Lei 6.404/76, de acordo com o facultado pelo § 4º do artigo 124 e pelo § 4º do artigo 133 da referida 
lei. Ordem do dia: deliberar sobre (i) a renúncia do Sr. Hiroki Toko do cargo de membro do Conselho de Administração; (ii) a 
indicação do Sr. Katsutake Shiraishi ao cargo de membro do conselho de Administração da Companhia. Deliberações tomadas 
por unanimidade: os seguintes assuntos foram aprovados por deliberação unânime dos acionistas: (i) a aprovação da renúncia 
do Sr. Hiroki Toko, japonês, casado, empresário, RNE G041683-B e CPF 062.855.867-80, com escritório na Praia de Botafogo, 
300/RJ, como membro do Conselho de Adiministração da Companhia. Os membros presentes na reunião agradecem toda a 
colaboração e o trabalho do Sr. Hiroki Toko durante seu mandato; (ii) a indicação do Sr. Katsutake Shiraishi, japonês, casado, 
administrador, RNE V634613-9 e CPF 061.020.227-85, com escritório na Praia do Flamengo, 200, 14º andar, Flamengo/RJ, 
como membro do Conselho de Administração da Companhia. O membro do Conselho de Administração ora indicado tem a 
sua eleição condicionada à obtenção do seu respectivo visto de concomitância. Lavratura e Leitura da Ata: Foram encerrados 
os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi a ata lida, achada 
conforme, aprovada e por todos os presentes assinada, em três vias de igual forma e teor, para um só efeito. SP, 20/11/19. (aa) 
Ryo Miyajima, Presidente da Mesa; Sra. Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek, Secretária de Mesa; Acionistas Presentes: 
Mitsui & Co., Ltd, por seu procurador, Sr. Ryo Miyajima e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda, por seus Diretores Sr. Hiroki Toko, 
Diretor Presidente e, Sr. Hiroshi Fujikawa, Diretor Financeiro. Jucesp nº 623.620/19-4 em 09/12/19.

COINVEST COMPANHIA DE INVESTIMENTOS INTERLAGOS
CNPJ nº 61.460.762/0001-65

RELATÓRIO DA DIRETORIA

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 (Em Milhares de Reais) DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 

(Em Milhares de Reais, exceto o lucro (prejuízo) por ação)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Em Milhares de Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Companhia (antiga INDÚSTRIAS VILLARES SA) está sem atividades 
operacionais desde junho de 2000, tendo fechado seu capital junto à 
Comissão de Valores Mobiliários - CVM em 27 de novembro de 2003.
Em 31 de dezembro de 2013 a controladora tomou a decisão de encerrar 
as atividades da mesma a partir do momento que as suas pendências, 
obrigações e responsabilidades trabalhistas, societárias, cíveis, tributárias 
venham a estar integralmente resolvidas e quitadas. A partir daquela data, 
a sociedade não desenvolveu qualquer atividade, a menos que a mesma 
esteja relacionada com o seu encerramento.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas em conformidade com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e estão consistentes com aquelas 
apresentadas no último exercício social.
As principais práticas adotadas na elaboração das demonstrações 
fi nanceiras são como segue:
a) Ativos e passivos sujeitos à indexação
São atualizados aplicando-se os índices correspondentes. As variações 
monetárias são reconhecidas no resultado do exercício.
b) Investimentos
Os investimentos estão registrados pelo custo de aquisição que são 
inferiores ao valor de mercado.
c) Imobilizado
Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. 
A depreciação é calculada pelo método linear a taxas que levam em 
consideração o tempo de vida útil estimada dos bens.
d) Lucro (prejuízo) por ação
Calculado com base nas ações em circulação na data de encerramento 
dos exercícios.
3. IMPOSTOS A RECUPERAR
Os saldos classifi cados no ativo circulante referem-se ao imposto de 
renda retido sobre os rendimentos de aplicações fi nanceiras e créditos de 
impostos. Os valores provenientes de exercícios anteriores são atualizados 
monetariamente de acordo com a legislação vigente.

4. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
O valor de Contas a Receber incluído nesta rubrica referem-se a créditos 
diversos, incluindo créditos com empresas coligadas.
5. IMPOSTOS E RETENÇÕES A PAGAR
A composição de impostos e retenções a pagar é como segue:
Descrição 2018 2017     
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (b) - 1.644
Contribuição Social sobre Lucro Líquido (b) - 750
Contribuição Social sobre Lucro Líquido (PERT) (a) - 294
PIS, Cofi ns e CSLL Retidos de Terceiros 6 77
Outros impostos 29 43    
Total a pagar 35 2.807    
(a) A Companhia mantinha discussão judicial sobre a Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido, porém, a administração optou pela desistência 
da discussão judicial e aderiu ao PERT - Programa Especial de 
Regularização Tributária com pagamento da sua totalidade em janeiro 
de 2018;

(b) Refere-se a incidência de imposto de renda e contribuição social sobre 
receitas não operacionais de dezembro de 2017 que foram liquidados 
em janeiro de 2018.

6. CONTINGÊNCIAS
As contingências representam processos judiciais e administrativos e 
outras pendências conhecidas até 31 de dezembro de 2018, decorrentes 
do curso normal dos negócios que a Companhia desenvolvia até junho 
de 2000, envolvendo questões cíveis, fi scais, trabalhistas e ambientais. 
Importante destacar que além das contingências que advieram dos seus 
próprios negócios, a sociedade também fi cou responsável e arca com os 
custos e prejuízos das contingências daquelas sociedades que lhe foram 
incorporadas. Dentre estas empresas incorporadas e que tiveram suas 
atividades encerradas citam-se Villares Mecânica S.A. - Vimec em 1996 e 
Villares Control - VIC em 1997.
O valor da provisão está de acordo com as avaliações dos profi ssionais 
responsáveis pelos processos tendo sido decrescido durante o exercício 
de 2018 em R$ 25 e atingindo em 31 de dezembro de 2018 o montante 
de R$ 13.892. No julgamento da Administração da Companhia, o valor da 

 Capital social  Lucros (Prejuízos)
 realizado Reserva de capital acumulados Total        
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 130 117 (8.617) (8.370)        
Lucro do exercício - - 6.829 6.829        
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 130 117 (1.788) (1.541)        
Lucro do exercício - - 365 365        
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 130 117 (1.423) (1.176)        

 2018 2017    
RECEITAS (DESPESAS)
Despesas gerais e administrativas (2.723) (7.957)
Receitas/Despesas fi nanceiras, líquidas (9) (195)
Receitas/Despesas não operacionais, líquidas 
 (Vide Nota Explicativa 8) 3.226 18.442    
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 
 E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 494 10.290    
Imposto de Renda e Contribuição Social (128) (3.461)    
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO 365 6.829    
LUCRO (PREJUÍZO) POR AÇÃO - R$ 3,65 68,29    
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

ATIVO 2018 2017    
CIRCULANTE
Disponível 5 6
Impostos a recuperar (vide Nota Explicativa 3) 239 1
Adiantamentos 65 59    
Total do Circulante 309 66    
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Depósitos judiciais 399 399
Contas a Receber (vide Nota Explicativa 4) 12.120 14.805    
Total do Realizável a longo prazo 12.519 15.204    
PERMANENTE
Investimento 165 165
Imobilizado 37 38    
Total do Permanente 202 203    
TOTAL DO ATIVO 13.030 15.472    

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2018 2017    
CIRCULANTE:
Impostos e retenções a pagar (vide Nota Explicativa 5) 35 2.807
Contas e serviços a pagar 253 254
Provisões 26 35    
Total do circulante 314 3.096    
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO:
Provisão para contingências (vide Nota Explicativa 6) 13.892 13.917    
Total do exigível a longo prazo 13.892 13.917    
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social (vide Nota explicativa 7) 130 130
Reserva de capital 117 117
Prejuízos acumulados/Reservas de lucros (1.788) (8.618)
Lucro(Prejuízo) do exercício 365 6.830    
Total do patrimônio liquido (1.176) (1.541)    
TOTAL DO PASSIVO 13.030 15.472    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

A Diretoria nas suas atribuições e em atendimento às exigências legais vem apresentar os demonstrativos fi nanceiros da sociedade, do exercício fi ndo em 2018. São Paulo, 17 de dezembro de 2019.   A Administração

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 (Em Milhares de Reais)

 2018 2017    
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro (Prejuízo) do Exercício 365 6.829    
 365 6.829    
Variação dos ativos operacionais fi nanceiros
Tributos a compensar (238) -
Contas a Receber e Outros créditos (6) 115    
 (244) 115    
Variação dos passivos operacionais fi nanceiros
Tributos (2.772) 2.012
Outros passivos (10) 264    
 (2.782) 2.276    
Recursos provenientes das atividades 
 operacionais (2.662) 9.220    
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aumento/Diminuição do realizável a longo prazo 2.686 (10.284)
Aumento/Diminuição do ativo imobilizado (1) (9)
Aumento/Diminuição do exigível a longo prazo (25) 1.066    
Recursos das atividades de fi nanciamento 2.661 (9.226)    
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES 
 DE CAIXA (1) (6)    
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 6 12
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício 5 6    
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES 
 DE CAIXA (1) (6)    

DIRETORIA
 Presidente - Paulo Diederichsen Villares
 Diretor - Pedro Cruz Villares

Valdenez Silva – Contador – CRC 1SP142819/O-6

provisão é sufi ciente para cobrir as eventuais perdas com os processos 
em andamento.
Os depósitos administrativos e judiciais, no valor de R$ 399 em 31 de 
dezembro de 2018, correspondem aos valores efetivamente depositados 
dos processos que se encontram em andamento e saldos remanescentes 
de processos já encerrados e ainda não levantados.
7. CAPITAL SOCIAL
O capital social em 31 de dezembro de 2018 é dividido em 100.000 ações 
ordinárias sem valor nominal, no valor total de R$ 130.
8. RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS, LÍQUIDAS.
As Receitas não operacionais são advindas a) de recuperações de valores 
fi scais, b) de levantamento de depósitos em processos judiciais e c) de 
indenizações e reembolsos de apólices de seguros em processos em 
que a sociedade era a parte demandada. As Despesas não operacionais 
incluem a atualização da provisão para contingências descritas na Nota 
Explicativa 6.

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 28 de janeiro 2020, 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: (i) os efeitos da Cláusula 14.1.1 do Acordo de 
Acionistas da Companhia; (ii) modificação da composição do Conselho de Administração da Companhia devido aos 
efeitos da Cláusula 14.1.1 do Acordo de Acionistas da Companhia; e (iii) 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 no sentido de aprovar as mesmas matérias constantes dos itens 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 “Assembleia Geral Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) 
horas de antecedência da realização da Assembleia Geral. São Paulo, 27 de dezembro de 2019.

Madeira Energia S.A. - Mesa
Hermes Jorge Chipp - Presidente do Conselho de Administração
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