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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue 

para (11) 3043-4171

Uma rede social nunca 

foi tão decisiva para o 

faturamento de uma 

empresa.

A chegada do Natal, fi nal 
do ano e o período de 
festas pode ser um 

pontapé para o universo cor-
porativo entender o potencial 
de outros canais para ala-
vancar as vendas. Se antes o 
consumidor andava pelas ruas 
para pesquisar detalhes de 
um produto e produzia listas 
comparativas de preços, hoje, 
a era digital transformou esse 
comportamento, dando a ele 
mais segurança e comodidade 
antes de fechar um negócio. 

Com as barreiras de espaço 
e tempo rompidas, agora o 
cliente fi ca livre para navegar 
por mares de novas possibi-
lidades. E não preciso dizer 
que o Instagram tem um papel 
fundamental nisso, afi nal, o 
despertar do interesse e do 
desejo do consumidor sem-
pre esteve relacionado ao 
sentido da visão, portanto, 
nada melhor que um canal 
essencialmente visual para 
elevar o lucro. 

Embora as vendas conven-
cionais, tanto por lojas físicas 
como em sites de e-commerce 
funcionem de um modo satis-
fatório, vale a pena arriscar em 
uma rede social. Como ponto 
de vantagem estão as telas de 
computadores e smartphones 
que se tornaram vitrines vivas 
tanto para serviços e produ-
tos, quanto para os chamados 
infoprodutores (produtores 
de conteúdos). 

A verdade é que com o Ins-
tagram fi ca mais fácil trazer 
a essência e o propósito do 
negócio. Além da rede ser um 
canal democrático e de baixo 
custo, ele é mais efi ciente, 
capaz de atrair novos clientes 
e aproximar a relação de em-
presa e consumidor, ideias que 
tornam ele uma janela para um 
mundo ainda mais conectado 
- um verdadeiro caminho para, 
principalmente, pequenos e 
médios negócios entrarem no 
mundo digital. 

Um bom exercício, portan-
to, é se colocar no lugar do 
cliente e iniciar essa conexão 
em rede. Meu propósito é au-
xiliar essa entrada das marcas 
em outros canais, sobretudo 
das redes sociais, porque é 
preciso seguir as tendências 
tecnológicas, só assim serão 
capazes de se posicionarem e 
se consolidarem em uma era 
digital, totalmente transfor-
mada e conectada. 

Então, seja por um perfi l, 
pelo Shopping Instagram, 
IGTV, Close Friends ou uma 
conta corporativa, dê o pri-
meiro passo, porque por mais 
que uma compra não seja 
fechada nesses canais, essa 
rede é a nova protagonista que 
potencializa o tão sonhado au-
mento de lucro e a fi delização 
dos clientes. 

(*) - É CEO e fundador do Bume, 
plataforma de gestão, marketing e 

vendas nas redes sociais. 

Como o Instagram 
potencializa o lucro 

das empresas
Michel Ank (*)
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BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ex-
traordinária (“AGE” ou “Assembleia”), a realizar-se no dia 6 de janeiro de 2020, às 10 (dez) horas, na sede da Companhia, 
localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º an-
dar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifí-
cio São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: (A) a alteração do Estatuto Social da Companhia para: (i) alterar a redação do caput do 
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refl etir o aumento do capital social deliberado na Reunião do Conselho 
de Administração realizada em 24 de outubro de 2019, dentro do limite do capital autorizado, bem como o reestabeleci-
mento do capital autorizado previsto anteriormente a tal aumento no artigo 6º do Estatuto Social da Companhia; (ii) re-
tifi car a numeração do parágrafo único do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia; (iii) alterar a redação do caput do 
artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, para aumentar o número mínimo de membros que compõem o Conselho de 
Administração da Companhia, de 4 (quatro) para 5 (cinco) membros; (iv) excluir o artigo 21 e o seu parágrafo primeiro 
do Estatuto Social da Companhia, pelo fato de estarem duplicados e equivocadamente inseridos entre o caput do artigo 
20 e seu parágrafo primeiro;  (v) alterar a redação do parágrafo segundo do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, 
para aprimorar os critérios de independência aplicáveis aos conselheiros independentes da administração da Companhia, 
em linha com boas práticas de governança corporativa; (vi) alterar a nomenclatura do cargo de “Diretor Executivo Geral” 
para “Diretor Presidente”, realizando a consequente alteração dos artigos 20, parágrafo quinto, artigo 25, caput, parágra-
fos primeiro e segundo, artigo 26, artigo 27, artigo 29 caput e parágrafo único, e artigo 30, parágrafos primeiro e segun-
do do Estatuto Social da Companhia, para compatibilizá-los com a nova denominação do cargo; (vii) modifi car a redação 
do parágrafo terceiro do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, para estabelecer que as deliberações do Conselho 
de Administração da Companhia serão tomadas por maioria dos presentes, salvo quando a lei exigir quórum especial e 
nas demais hipóteses indicadas no referido artigo; e (viii) alterar a denominação do Comitê de Crédito e do Comitê de 
Ativos e Passivos da Companhia para, respectivamente, “Fórum de Crédito” e “Fórum de Ativos e Passivos”, realizando a 
consequente alteração do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia para compatibilizá-lo com essas novas denomina-
ções. (B) a consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso aprovadas as reformas a que se refere o item (A) acima; 
e (C) a ratifi cação de que os 3 (três) atuais membros independentes do Conselho de Administração da Companhia aten-
dem aos critérios de independência da forma proposta pelo item (1)(v) acima, caso tais critérios venham a ser aprovados 
na Assembleia. Informações Gerais: 1. O Manual para Participação na Assembleia (“Manual”), contendo a Proposta 
da Administração e orientações detalhadas para participação na AGE, bem como todos os documentos pertinentes às ma-
térias a serem deliberadas na AGE, encontram-se à disposição dos acionistas, a partir desta data, na sede social da Com-
panhia, no seu website de relações com investidores (www.bancobmg.com.br/ri), bem como nos websites da Comissão 
de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). 2. A participação do Acio-
nista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, sendo que as orientações detalhadas acerca da do-
cumentação exigida constam do Manual. Sem prejuízo das informações detalhadas no Manual, a Companhia destaca as 
seguintes informações acerca das formas de participação na Assembleia: • Participação Pessoal: O Acionista deverá 
comparecer à Assembleia munido de documentos que comprovem (i) a titularidade das ações pelo acionista, e (ii) no 
caso de (a) pessoa física, a sua identidade, e (b) no caso de pessoa jurídica e/ou fundos, a sua devida representação, apre-
sentando os documentos societários dos mesmos e atos que investem o seu representante de poderes bastantes, bem 
como o documento de identidade do representante, sendo certo que, para fi ns de apresentação dos documentos neste 
item, deverão ser observadas pelo Acionista todas as formalidades indicadas no Manual. • Participação por Procura-
dor: As procurações poderão ser outorgadas de forma física, observado o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e no 
Manual. O representante legal do Acionista deverá comparecer à Assembleia munido da procuração e demais documen-
tos indicados no Manual, além de documento que comprove a sua identidade. Para uma melhor organização da Assem-
bleia, a Companhia solicita que, se possível, os documentos indicados no item 2 acima sejam entregues à Companhia até 
30 de dezembro de 2019, nos termos descritos no Manual. A administração da Companhia esclarece que somente as 
ações ordinárias de sua emissão possuem direito a voto com relação à Assembleia.

São Paulo, 20 de dezembro de 2019.
ANA KARINA BORTONI DIAS 

Presidente do Conselho de Administração da Companhia

BANCO

ILUMATIC S.A. ILUMINAÇÃO E
ELETROMETALÚRGICA

CNPJ nº 61.276.226/0001-04 - NIRE nº 35.3.0003166-1 - Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Local e Data: na sede social da Companhia, na Rua Telmo Coelho Filho, n.º 120, altura do Km 14,7 da Rodovia Raposo
Tavares, na cidade de São Paulo - SP, dia 30 de maio de 2019,  às 16 (dezesseis) horas. Presenças: acionistas representando
a totalidade das ações com direito a voto. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação em razão de todos os
acionistas estarem presentes na assembleia. Publicações: O Relatório da Administração, balanço e demais demonstrações
financeiras e Relatório dos Auditores Independentes Audilink & Cia. Auditores, CRC 2RS003688/O-2 ‘T’ SP, relativos ao
exercício social encerrado em 31.12.2018, foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo em data de 09.05.2019
e Jornal Empresas e Negócios, em datas de 11.05.2019 a 13.05.2019.  Mesa: Sr. Edson D’Arrigo, CPF nº 327.757.410-53,
Presidente – em representação da acionista majoritária Intral S.A Indústria de Materiais Elétricos, e Sr. Marcus Antonio
D’Arrigo, CPF nº 178.732.150-91, Secretário. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Tomar as contas dos
Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o respectivo relatório dos auditores independentes,
relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2018; 2) Deliberar sobre a destinação resultado do exercício; Em Assembleia
Geral Extraordinária: 1) Fixar a remuneração global mensal dos diretores, válida até a próxima assembleia ordinária da
Companhia. 2) Apreciar e deliberar sobre a proposta da administração para reformar o Estatuto Social da Companhia em
relação às seguintes matérias: 2.1) acrescentar no objeto social as atividades operacionais de: a) instalação e manutenção
elétrica; b) montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e
aeroportos; c) locação de material elétrico, iluminação e afins.  2.2) reestruturar o capítulo referente ao capital e ações, em
especial no tocante às limitações à circulação de ações; 2.3) dispor em cláusula estatutária própria que o prazo de gestão
da Diretoria se estende até a investidura dos novos diretores eleitos; 2.4) ajustar o artigo 30 do Estatuto Social quanto às
disposições sobre a base de cálculo do dividendo obrigatório anual mínimo e juros sobre capital próprio; 2.5) consolidar as
alterações estatutárias preexistentes. 3) Sendo aprovadas as reformas, consolidar o Estatuto Social, nele efetuando os
ajustes estruturais e de redação necessários; 4) Outros assuntos de interesse social.  Deliberações Tomadas na Assembleia:
Aprovação unânime e sem reservas da lavratura desta ata na forma de sumário, consoante autoriza o §1º do artigo 130 da
Lei 6.404/1976. Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Aprovação das Contas da Administração: Aprovação unânime,
sem reservas, das contas apresentadas pela Administração e do seu Relatório Anual, do Balanço Patrimonial e das demais
Demonstrações Financeiras, as quais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base
na Lei das Sociedades por Ações, já contemplando as alterações estabelecidas pela Lei 11.638/2007 e Relatório dos
Auditores Independentes da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2018. 2) Destinação do Resultado:
Aprovação unânime e sem reservas da destinação do prejuízo do exercício, no valor de R$ 1.237.791,00 (um milhão,
duzentos e trinta e sete mil, setecentos e noventa e um reais) para a conta de prejuízos acumulados. Em Assembleia
Geral Extraordinária: 1) Remuneração dos Administradores: Fixada, por unanimidade e sem reservas, a remuneração
global mensal dos administradores no valor de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) válida pelo período a contar da eleição
até a próxima assembleia ordinária da Companhia. 2) Reforma do Estatuto Social: Aprovação unânime e sem reservas da
proposta da Administração para reformar o Estatuto Social da Companhia, a qual se operou através da aprovação unânime
e sem reservas de todas as matérias constantes do item 2 e respectivos subitens da Ordem do Dia, submetidas à deliberação
dos acionistas. 3) Consolidação do Estatuto Social: Tendo em vista as modificações estatutárias aprovadas, e a necessidade
de adaptação da redação do Estatuto Social, a fim de atender aos interesses da Companhia, foi aprovada, por unanimidade
e sem qualquer oposição ou ressalva a reforma e a consolidação do Estatuto Social, que passa a viger, a partir desta data,
com a redação constante do Anexo I a esta Ata. Encerramento: Como nada mais houve a ser tratado, a assembleia foi
encerrada e lavrada a ata que, lida, foi tida conforme em todos os seus termos, sendo assinada por todos os presentes,
passando a constar do livro nº 03 próprio da Companhia, folhas, 02 a 08. Acionistas Presentes: Intral S.A Indústria de
Materiais Elétricos representada por seu Diretor Presidente Sr. Edson D’Arrigo, AGD Administração e Participações Ltda,
representada por seu Administrador Sr. José Francisco D’Arrigo Administrador, Sr .Marcus Antonio D’Arrigo e Sr. Edson
D’Arrigo. São Paulo – SP, 30 maio de 2019. Edson D’Arrigo, Presidente, Marcus Antonio D’Arrigo, Secretário. Edson D’Arrigo,
Presidente. Marcus Antonio D’Arrigo, Secretário. ESTATUTO SOCIAL - CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO
SOCIAL E DURAÇÃO: Artigo 1º: A ILUMATIC S. A. ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA é uma sociedade anônima
de capital fechado, inscrita no CNPJ sob o nº 61.276.226/0001-04 e no NIRE nº sob o nº 35.3.0003166-1, regida pelo
presente Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º: A Companhia tem sua sede e foro na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Telmo Coelho Filho, n.º 120, Bairro Butantã, CEP.: 05.543-020, podendo, por deliberação
da Diretoria, criar e extinguir filiais, postos de compra e venda, agências e escritórios, no pais ou no exterior. Artigo 3º: A
Companhia tem por objeto social: I) a industrialização e o comércio de produtos e equipamentos elétricos, eletrônicos e
metalúrgicos, além de equipamentos, ferramentas especiais e aparelhos afins aos produtos relacionados ao seu objeto
social, bem como a respectiva exportação; II) o comércio de componentes, de aparelhos de sua fabricação, de acessórios
para iluminação, bem como, outros produtos para revenda; III) importação de matérias-primas, componentes, materiais
para revenda, máquinas, equipamentos, veículos e partes e peças de material para iluminação; IV) a prestação de serviços
de instalação e manutenção elétrica e de montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização
em vias públicas, portos e aeroportos; V) a locação de prestação de serviços de instalação e manutenção elétrica e de
montagem e instalação de sistemas e material elétrico, iluminação e afins; VI) a prestação de serviços de intermediação de
compra e venda de bens imóveis, de processamento de dados para terceiros e de serviços de corte, dobra, estampagem e
pintura; VII) a prestação de serviços de administração, locação. arrendamento, loteamento e incorporação de bens imóveis;
VIII) a participação no capital social de outras empresas, como sócia ou cotista ou acionista, mesmo quanto o objeto social
não coincida com o próprio, mediante a aplicação de recursos próprios ou decorrentes de incentivo fiscal; IX) Desenvolvimento,
fornecimento e manutenção de sistema informatizado (telegestão e/ou telemetria) e suporte técnico com hospedagem de
software; X) fabricação  de luminárias para iluminação e sua instalação; XI) comércio  atacadista de soja, cereais, leguminosas
e produtos alimentícios, sua importação e exportação. Artigo 4º: O prazo de duração da Companhia é indeterminado, tendo
iniciado suas atividades operacionais em 09 de fevereiro de 1962. CAPÍTULO II - DO CAPITAL E AÇÕES - Artigo 5º: O
capital social é de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) ações ordinárias, todas
sem valor nominal. Parágrafo Único: A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social independentemente de
reforma estatutária, por deliberação da Diretoria, até o limite de 400.000 (quatrocentas mil) ações ordinárias e 800.000
(oitocentas mil) ações preferenciais. Artigo 6º: As ações serão sempre nominativas. Artigo 7º: Cada ação ordinária
corresponde a um voto nas Assembleias Gerais. Artigo 8º: As ações preferenciais não terão direito de voto, mas gozarão da
prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, em caso de liquidação da Companhia e participarão em igualdade de
condições com as ações ordinárias na distribuição de dividendos. Artigo 9º: A Sociedade poderá emitir ações preferenciais
até o limite de 2/3 (dois terços) do total das ações emitidas, seja por aumento de capital, seja pela conversão de ações
ordinárias. Artigo 10º: As ações serão sempre escriturais. Artigo 11º: A circulação das ações da Companhia é limitada, nos
termos do artigo 36 da Lei 6.404/76 e deste Estatuto, conforme parágrafos abaixo, podendo os acionistas firmar Acordos de
Acionistas sobre a matéria. Parágrafo Primeiro: As ações da Companhia não poderão ser vendidas, cedidas, transferidas,
ou de qualquer outra maneira alienadas ou prometidas alienar, direta ou indiretamente, gratuita ou onerosamente, sem que
seja dada, previamente e em igualdade de condições, na proporção do número de ações que possuírem, preferência aos
demais acionistas. Parágrafo Segundo: O acionista que pretender transferir suas ações deverá comunicar o fato à Diretoria,
por escrito, mediante apresentação de proposta de alienação das suas ações, contendo a quantidade de ações, o preço e
as condições de pagamento. Havendo proposta de aquisição das ações por terceiros, cópia de referida proposta deverá
acompanhar a comunicação apresentada pelo acionista ofertante. Parágrafo Terceiro: A Diretoria enviará aos demais
acionistas uma cópia individualizada da proposta feita pelo alienante e eventual proposta do terceiro interessado na aquisição
das ações. Os acionistas terão prazo de 60 (sessenta) dias para exercer seu direito de preferência, contados do recebimento
da proposta. Parágrafo Quarto: Encerrados os prazos para o exercício do direito de preferência sem que haja manifestação
expressa de interesse por parte dos acionistas, ficará o acionista alienante liberado a alienar suas ações a terceiros, pelo
mesmo preço e condições de pagamento propostos aos demais acionistas. Parágrafo Quinto: Os acionistas terão preferência
para a subscrição de ações no caso de aumento de capital, na proporção do número de ações que possuírem, direito o qual
deverá ser exercido no prazo decadencial de 30 (trinta) dias contados da data da comunicação do aumento pela Companhia.
Parágrafo Sexto: É permitida a livre circulação de ações entre o acionista e seus descendentes de primeiro grau em linha
reta, em caráter de exceção às limitações para circulação das ações da Companhia previstas neste artigo 11 do Estatuto
Social. Parágrafo Sétimo: As transferências das ações serão formalizadas no Livro de Transferência de Ações nominativas,
o qual ficará na sede da Companhia. Parágrafo Oitavo: A Companhia poderá suspender os serviços de conversão,
desdobramento, grupamento e transferência de ações pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos antes da realização
da Assembleia Geral ou por 90 (noventa) dias intercalados durante o ano. Artigo 12º: As limitações de circulação contidas
neste artigo e seus parágrafos somente se aplicará ao acionista que assim concordar, mediante pedido de averbação no
Livro de Registro de Ações Nominativas, conforme dispõe o parágrafo único do art. 36 da Lei 6.404/76. CAPÍTULO III - DA
ADMINISTRAÇÃO - Artigo 13º: A administração da companhia será exercida pela diretoria, cujos membros serão eleitos
pela assembleia geral para mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos. Parágrafo Primeiro: A remuneração global
dos membros da diretoria e sua distribuição entre eles será fixada pela assembleia geral. Parágrafo Segundo: A investidura
dos membros da Diretoria far-se-á mediante a assinatura de termo lavrado no livro próprio respectivo, independentemente
de caução, continuando os mesmos no exercício dos seus cargos até a eleição de seus substitutos. Artigo 14º: Os
administradores deverão observar com o máximo rigor as normas contidas na Lei nº 6.404/76 e em especial, o previsto na
seção IV do capítulo XII. DA DIRETORIA Artigo 15º: A Diretoria será constituída de no mínimo 02 (dois) e no máximo 04
(quatro) membros, acionistas ou não, residentes e domiciliados no país, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 02
(dois) anos, admitida a reeleição, sendo um Diretor Presidente e os demais sem designação. Parágrafo Primeiro: O prazo
de gestão da Diretoria se prorrogará até a investidura dos novos Diretores eleitos, na forma preceituada pelo artigo 150, §
4º da Lei 6.404/76. Parágrafo Segundo: No caso de impedimento ou vacância de cargo de diretor presidente ou de diretor,
sendo a diretoria composta por apenas dois membros, será convocada assembleia geral para preencher o(s) cargo(s)
vago(s). Art. 16º: A diretoria reunir-se-á sempre que os interesses da sociedade assim exigirem, convocada pelo diretor
presidente ou por dois diretores. Art. 17º: As deliberações da diretoria serão tomadas mediante concordância do diretor
presidente e de um diretor, devendo sempre constar de atas circunstanciadas, lavradas em livro próprio. Contando a diretoria
com apenas dois membros, o diretor presidente e um diretor, o voto daquele basta para aprovar ou rejeitar a deliberação.
Art. 18º: Compete à diretoria, além das atribuições previstas em lei: (i) cumprir e fazer cumprir o presente estatuto social e
as deliberações da assembleia geral; (ii) fixar a orientação geral dos negócios da companhia, estabelecendo objetivos e
políticas a serem observadas pela mesma; (iii) convocar, por intermédio do seu diretor presidente ou, na sua ausência, por
todos os diretores, a assembleia geral; (iv) deliberar sobre a emissão de ações dentro do limite de autorização para aumento
de capital social, conforme disposto no parágrafo único do artigo 5° deste estatuto social; (v) escolher e destituir os auditores
independentes; (vi) aprovar a estrutura organizacional da companhia; (vii) manifestar-se sobre qualquer proposta a ser
encaminhada à assembleia geral; (viii) solicitar, examinar e aprovar planos de estudos e projetos, assim como traçar as
diretrizes comerciais, industriais, administrativas, econômico-financeiras e políticas da companhia; (ix) autorizar a aquisição
e a alienação de bens imóveis da companhia; (x) autorizar a constituição de ônus reais, investidos, imobilizados, operações
comerciais e a alienação de bens; (xi) efetuar o acompanhamento sistemático dos negócios sociais, de modo a assegurar
a consecução plena dos objetos da sociedade e o cumprimento de suas decisões; (xii) determinar o levantamento de
balanços semestrais ou intermediários e a distribuição de dividendos à conta dos resultados apurados nestes balanços ou
de lucros acumulados, observando o disposto no artigo 204 da lei nº 6.404/76; (xiii) autorizar a aquisição de ações de
emissão da companhia para cancelamento, permanência em tesouraria ou posterior alienação; (xiv) apresentar à assembleia
geral proposta de conversão de ações ordinárias em ações preferenciais; (xv) deliberar sobre e tomar mas medidas necessárias
para instalação, alteração ou extinção de filiais, postos de compras e de vendas, agencias, escritórios e outros
estabelecimentos necessários aos negócios sociais; (xvi) executar as funções atribuídas a cada um de seus membros,
conforme fixado na estrutura organizacional aprovada pela própria diretoria e dentro do previsto no presente estatuto; (xvii)
acompanhar e supervisionar permanentemente as atividades correntes da companhia, no melhor proveito da mesma; (xviii)
cumprir e fazer cumprir as políticas, objetivos, metas e deliberações estabelecidas; (xix) nomear, demitir ou transferir
funcionários, representantes e agentes estabelecendo-lhes a respectiva remuneração; (xx) planejar, organizar e controlar
as atividades sociais da companhia de modo a permitir uma gestão eficiente da mesma; (xxi) cumprir os preceitos legais e
fiscais estabelecidos na legislação vigente, de modo a evitar multas, perdas ou prejuízos para a companhia; (xxii) zelar pela
segurança dos bens da companhia, instituindo métodos e procedimentos que impeçam a possibilidade de fraudes e outras
irregularidades; (xxiii) elaborar estudos, projetos, planos e análises, assim como fornecer elementos para apreciação da
assembleia geral; (xxiv) elaborar periodicamente balanços, balancetes e outros demonstrativos financeiros que permitam
aferir os resultados e o desenvolvimento dos negócios da companhia, apurando separadamente, quando solicitado, os
resultados de cada setor industrial, filial ou agência  mantidos pela companhia e; (xxv) manter métodos de escrituração e
controle que evidenciem, a todo o momento, a entrada, saída e a existência dos bens da sociedade. Artigo 19º: A Companhia
será representada ativa e passivamente, judicial e extrajudicial, pelo Diretor Presidente individualmente ou, na sua ausência,
por dois Diretores, ou um Diretor e um Procurador, ou, ainda, por dois Procuradores com poderes especiais. Parágrafo
Primeiro: Para a constituição de mandatários para representar a Companhia será necessária a assinatura do Diretor Presidente
individualmente, ou de quaisquer dois Diretores em conjunto, ocasião e que serão especificados no instrumento respectivo,
os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que sendo para representação em juízo poderá ser por
prazo indeterminado. Parágrafo Segundo: É expressamente vedado aos Diretores e mandatários da Companhia usar a
denominação social em avais, fianças, endossos ou para quaisquer outros fins ou praticar atos de mero favor, alheios aos
fins sociais, sob pena de ineficácia de pleno direito em relação à Companhia. CAPITULO IV - DO CONSELHO FISCAL -
Artigo 20º: O Conselho Fiscal será composto por 03 (três) a 05 (cinco) membros eletivos e igual número de suplentes,
residentes no país, acionistas ou não, todos com as qualificações exigidas por lei. Artigo 21º: O Conselho Fiscal não terá
caráter permanente e será instalado pela Assembleia Geral, a pedido de acionistas que representem no mínimo, 1/10 (um
décimo) das ações com direito a voto ou 5% (cinco por cento) das ações sem direito a voto. Cada período de seu funcionamento
terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária após sua instalação. Artigo 22º: A eleição, instalação, competência,
deveres e responsabilidades do Conselho Fiscal são os fixados em lei. Artigo 23º: A remuneração dos membros do Conselho
Fiscal, quando em funcionamento, será fixada pela Assembleia Geral que o eleger, respeitados os limites estabelecidos em
lei. CAPÍTULO V - DA ASSEMBLEIA GERAL - Artigo 24º: A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente dentro dos 04
(quatro) meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem.
Artigo 25º: As Assembleias Gerais serão instaladas e presididas pelo Diretor Presidente ou por quem lhe substituir, e
secretariadas por um dos acionistas presentes e escolhido por aclamação. Artigo 26º: As deliberações da Assembleia
Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria de votos, não se computando os votos em
branco. Artigo 27º: O acionista poderá ser representado nas Assembleias Gerais por procurador constituído há menos de
um ano, que seja acionista, administrador da Sociedade ou advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do
Brasil. CAPÍTULO VI - DO EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS Artigo 28º: O exercício social encerar-
se-á em 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano. Artigo 29º: Ao fim de cada exercício social a Diretoria levantará balanço
geral e elaborará as demonstrações financeiras, o relatório anual e a proposta de destinação do lucro líquido do exercício,
submetendo-os à apreciação da Assembleia Geral. Parágrafo Único: Poderá a Diretoria, a qualquer tempo, realizar balanços
intermediários e, na existência de lucros, deliberar a antecipação de dividendos, ouvida a Assembleia Geral. Artigo 30º: Do
resultado do exercício serão deduzidos pela ordem e sucessivamente: a) Os prejuízos acumulados; b) A importância necessária
à formação da provisão de tributos sobre o lucro; c) A participação dos Diretores em até 10% (dez por cento) nos lucros,
observado o disposto no artigo 152 e §§1º e 2º da Lei nº 6.404/76, cabendo à Assembleia Geral a fixação do percentual de
participação e a sua individualização; Parágrafo Primeiro: O lucro líquido do exercício, formado pelo resultado do exercício
que remanescer depois de deduzidas as importâncias de que trata o “caput” deste artigo, terá a seguinte destinação: a)
Antes de qualquer outra destinação serão aplicados 5% (cinco por cento) para a constituição da Reserva Legal, que não
excederá 20% (vinte por cento) do capital social; b) 25% (vinte e cinco por cento) para pagamento do dividendo obrigatório
aos acionistas, observado o disposto no parágrafo segundo deste artigo 32º e no caput do artigo 8º deste Estatuto; c) o
saldo que remanescer será levado a Reserva Especial de Lucros, a qual ficará à disposição da Assembleia Geral. Parágrafo
Segundo: Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, importância não inferior a
25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido apurado no mesmo exercício, ajustado pela diminuição ou acréscimo dos
valores especificados nas letras “a” e “b” do inciso I do Artigo 202 da Lei das S.A. e observados os incisos II e III do mesmo
dispositivo legal. Parágrafo Terceiro: Por deliberação da Diretoria, observadas as disposições legais aplicáveis, poderão
ser pagos juros sobre o capital próprio, imputando-se o valor dos juros pagos ou creditados ao valor do dividendo obrigatório,
nos termos do Artigo 9º, §7º da Lei 9.249/1995, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia
para todos os efeitos legais. Artigo 31º: Os dividendos serão pagos dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de
publicação da ata de Assembleia Geral que decidiu sobre a sua distribuição, observado o parágrafo 3º do artigo 205 da
Lei nº 6.404/76. Parágrafo Único: Os dividendos não reclamados dentro de 03 (três) anos, a contar da data que foram
postos à disposição, prescreverão em favor da Sociedade. CAPÍTULO VII - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO - Artigo
32º: A dissolução e liquidação da Companhia processar-se-ão por deliberação da Assembleia Geral, especialmente
convocada para esse fim ou independente desta, nos casos previstos em lei. Artigo 35º: Compete à Assembleia Geral
estabelecer o modo de liquidação, eleger os liquidantes e o Conselho Fiscal, que deverão funcionar no período de
liquidação. CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - Artigo 36º: A Assembleia Geral poderá, a todo o tempo,
deliberar sobre a transformação do tipo jurídico da Sociedade em qualquer outro. Artigo 37º: Os casos omissos no
presente Estatuto serão resolvidos pela legislação em vigor. São Paulo – SP, 30 de maio de 2019. Junta Comercial do
Estado de São Paulo – JUCESP Protocolo, nº 2.267.600/19-5 – Secretaria de Desenvolvimento Econômico –JUCESP –
Certifico o registro sob o número 631.691/19-4 em 10 de dezembro de 2019. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

A.H.M Administração e Participações Eireli
CNPJ/MF nº 02.192.314/0001-69 - NIRE 35.600.987.565
Ata de Reunião Realizada em 20 de Dezembro de 2019

Data, hora e Local: Aos 20/12/2019, às 15 hs, na sede social da A.H.M Administração e
Participações Eireli (“Sociedade”), localizada em São Paulo/SP, na Avenida Marquês de
São Vicente, nº 506, Sala 01, Barra Funda, CEP 01139-000. Comparecimento: A “Sócia
Titular” da Sociedade, a saber: Aurivânia Constantino, brasileira, divorciada, empresá-
ria, RG nº 35.498.866-9 (SSP/SP), CPF/MF nº 262.487.866-15, residente e domiciliada em
Araçatuba/SP, na Rua Edgar Jardim Bastos, nº 292, Jardim Nova York, CEP 16018-410; e
João Batista de Morais, brasileiro, contador, casado sob o regime de comunhão parcial
de bens, RG nº 323668434 (SSP-SP), CPF/MF nº 135.376.101-06, residente e domiciliado
em Araçatuba/SP, na Rua José Blaya Mendes, nº 225, Jussara, CEP 16021-220. Convo-
cação: Dispensadas as formalidades de convocação nos termos do artigo 1072, § 2º, da
Lei nº 10.406 de 10/01/2.002 (“Código Civil”). Mesa: Os trabalhos foram presididos pela
Sra. Aurivânia Constantino e secretariado pelo Sr. João Batista de Morais, ambos acima
qualificados. Ordem do dia: (i) redução do capital social da Sociedade no valor de
R$ 61.163,20, por julgá-lo excessivo em relação ao objeto da Sociedade, conforme facul-
tado pelo Artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; e (ii) a consequente alteração da Cláusula
5ª do Contrato Social da Sociedade. Deliberações: Instalada a Reunião e procedida à
leitura da Ordem do Dia, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade de
votos e sem quaisquer ressalvas: 1.1. Aprovar a redução do capital social da Sociedade
em R$ 61.163,20, passando o capital social de R$ 8.153.362,00 para R$ 8.092.198,80,
com base no artigo 1.082, inciso II do Código Civil, por ser excessivo para a consecução
de seu objetivo social. Mediante a redução de R$ 61.163,20, descrito anteriormente, a
Sociedade entregará à Sra. Aurivânia Constantino, acima qualificada, a título de reembol-
so pela redução do capital social, as 200.000 quotas que a Sociedade detém no capital
social da sociedade denominada Indústria, Comércio e Exportação de Água Millenar
Ltda., sociedade empresária limitada, com sede em Araçatuba/SP, na Rua Edgar Jardim
Bastos, nº 292, Sala 4, Jardim Nova York, CEP 16018-410, inscrita no CNPJ/MF sob nº
07.488.080/0001-15, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCESP sob o
NIRE 35.218.616.022. 1.2. Uma vez que a redução de capital da Sociedade tratada nesta
Ata passe a surtir efeitos, no prazo de 90 dias da data da publicação desta Ata, nos
termos do artigo 1.084 do Código Civil, a sócia titular averbará a respectiva alteração do
Contrato Social da Sociedade, refletindo que o “caput” de sua Cláusula 5ª passará a vigo-
rar com a seguinte nova redação: “Cláusula 5ª: Capital Social: O capital social da empre-
sa é R$ 8.092.198,80, subscrito por sua única Sócia, Sra. Aurivânia Constantino, brasi-
leira, divorciada, empresária, RG nº 35.498.866-9 (SSP/SP),CPF/MF nº 262.487.866-15,
residente e domiciliada em Araçatuba/SP, na Rua Edgar Jardim Bastos, nº 292, Jardim
Nova York, CEP 16018-410, e totalmente integralizado em moeda corrente nacional.”
1.3. As demais disposições do Contrato Social da Sociedade não alteradas neste ato
permanecerão em vigor em conformidade com os seus termos. 1.4. Fica a Administração
da Sociedade, na forma de seu Contrato Social, autorizada a providenciar e assinar toda
documentação necessária para efetivação do acima deliberado. Lavratura e Assinatura:
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente
Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada em 3 vias de igual
teor e forma. São Paulo, 20 de dezembro de 2019. Aurivânia Constantino - Presidente da
Mesa e Sócia Titular, João Batista de Morais - Secretário. Visto do Advogado: Almir
Spironelli Junior - OAB/SP nº 174.958.

INSTITUTO TÊNIS
CNPJ/ME nº 05.206.043/0001-41

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Associados do Instituto Tênis, pessoa jurídica de direito privado
beneficente, sem fins lucrativos inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.206.043/0001-41
(“Instituto Tênis”), convocados para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se
no dia 6 de janeiro de 2020, às 10h00, na Rua Mari, nº 100, sala 02, Jardim Califórnia,
CEP 06409-020, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, a fim de deliberar acerca
(i) do recebimento da renúncia do Sr. Cristiano Moysés Borrelli, ao cargo de Diretor
Executivo; e (ii) da eleição do novo membro que irá ocupar o cargo de Conselheiro
Administrativo e de Diretor Executivo do Instituto Tênis. Os Associados do Instituto
Tênis deverão comparecer na presente Assembleia Geral para exercer seus
respectivos direitos de voto, nos termos do Estatuto Social, que se encontra à
disposição na sede do Instituto Tênis. São Paulo, 27 de dezembro de 2019.

Hugo Eduardo Passarelli Scott - Conselheiro Administrativo.

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ/MF nº 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954

Ata de Reunião de Diretoria. Data, Hora e Local: Ao 13/11/19, às 10h, na sede social na Avenida das Nações 
Unidas, 14.171, 11º andar, conjuntos 1102 e 1103, Brooklin Novo/SP. Convocação e Presença: Dispensada a 
convocação prévia face à presença da totalidade dos membros da Diretoria da Companhia, tendo sido convidada 
Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek para secretariar os trabalhos. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a abertura 
de conta corrente junto ao Banco Bradesco S.A.. Deliberações: Após as discussões relativas às matérias constantes 
da Ordem do Dia, os Diretores, nos termos do item V do §3º do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, 
aprovaram por unanimidade (i) a abertura de conta corrente junto ao Banco Bradesco S.A., autorizando que sejam 
adotadas todas as providências necessárias para a abertura das referidas contas correntes. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos até a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente 
ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. SP, 13/11/2019. Assinaturas: Presidente da Mesa, 
Ryo Miyajima. Secretária da Mesa, Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek. Jucesp nº 623.619/19-2 em 09/12/2019.

CAF - BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.430.238/0001-82 - NIRE 35300154479

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2019.
Ao décimo nono dia do mês de novembro de 2019, às 10:00 horas, na Rua Tabapuã, nº 
81, 10º andar, Itaim Bibi, CEP.: 04533-010, na Cidade de São Paulo/SP, reuniram-se os  
acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia: 1 - Construc-
ciones Y Auxiliar De Ferrocarriles, S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
05.710.258/0001-03, Companhia anônima organizada e existente sob as leis da Espa-
nha, com sede e foro na cidade de Beasain, província de Guipúzcoa, na Rua José Mi-
guel Iturrioz, nº 26; e 2 - CAF Diversified Business Development, S.A., inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 05.542.324/0001-75, Companhia anônima organizada e existente 
sob as leis da Espanha, com sede e foro em Zaragoza, na  cidade de Beasain, província 
de Guipúzcoa, na Rua José Miguel Iturrioz, nº 26, ambas neste ato representadas por 
seu procurador Sr. José Rogério Lima de Araújo, brasileiro, casado, advogado, inscrito 
nos Quadros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SP) sob o nº 149.578, e no CPF/
MF sob o nº 175.976.708-50, com escritório profissional nesta capital, na Avenida Angé-
lica nº 688, conjunto 401, Higienópolis, CEP.: 01228-000. Observada à presença da to-
talidade dos acionistas e dispensadas a convocação prévia pela imprensa facultada 
pelo § 4º, artigo 124 da Lei nº 6.404/76, foi convidado para Presidente da mesa o Sr. 
Renato de Souza Meirelles Neto que, para secretariar a reunião, convidou a mim, Fábio 
Roberto Lotti, brasileiro, casado, advogado, inscrito nos Quadros da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB/SP) sob o nº 142.444, inscrito no CPF/MF sob o nº 640.604.706-
00 para, após verificada a regularidade de instalação da sessão, deliberar sobre a se-
guinte ordem do dia: Assembleia Geral Extraordinária: 1) Deliberar sobre o aumento 
de capital social da Companhia, mediante emissão de ações ordinárias que serão subs-
critas pela acionista CAF Diversified Business Development, S.A; 2) Deliberar sobre 
a alteração do artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia para refletir a delibera-
ção conforme o item (1) da ordem do dia; 3) Deliberar sobre a consolidação do Estatuto 
Social da Companhia; e 4) Deliberar sobre a outorga de instrumento público de manda-
to, por um prazo de 1 (um) ano, aos Drs. Marco Antônio Lotti, brasileiro, casado, advo-
gado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo (OAB/SP), sob 
o número 98.089, inscrito no CPF/MF sob o n.º 074.174.828-21; Fábio Roberto Lotti, 
brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de 
São Paulo (OAB/SP) sob o número 142.444, inscrito no CPF/MF sob o n.º 640.604.706-
00; José Rogério Lima De Araújo, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos 
Advogados do Brasil, Secção São Paulo (OAB/SP) sob o número 149.578, inscrito no 
CPF/MF sob o n.º 175.976.708-50; e Rodolfo Silveira da Silva, brasileiro, casado, ad-
vogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo (OAB/SP) 
sob o número 323.467, inscrito no CPF/MF sob o nº 305.550.968-40, todos domiciliados 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Angélica, 
número 688, 4º andar, unidade 401, CEP 01228-000, membros do escritório Lotti e 
Araújo - Sociedade de Advogados, para que em seu nome e representação, atuando 
conjunta ou individualmente, independentemente da ordem de nomeação representem 
a Outorgante perante o/a: Agencias Previdenciárias da Receita Federal do Brasil, Caixa 
Econômica Federal, Juntas Comerciais, Secretarias de Fazendas dos Estados, Prefeitu-
ras Municipais e Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia dos Estados. Para 
início, acompanhamento e encerramento de quaisquer procedimentos administrativos, 
ou assuntos de interesse da Outorgante, bem como solicitar, cadastrar senha de uso na 
plataforma web de órgãos públicos, alvará, realizar, alterar ou encerrar inscrição munici-
pal ou estadual, obtenção de informações, vistas em processos e obtenção de quais-
quer certidões expedidas pelos órgãos públicos, acompanhamento de processos, ob-
tenção de fotocópias, podendo para tanto, praticar todos e quaisquer atos extrajudiciais, 
requerer, alegar, apresentar documentos legalmente exigidos e comprobatórios de re-
gularidade de situação, pedir restituição de DARE ou DAE, assinar documentos e reque-
rimentos diversos, inclusive ART, CAT, RAE, requerer a inclusão, alteração e baixa de 
Responsável Técnico, retificar, ratificar, para tanto usando de todos os recursos legal-
mente permitidos, bem como praticar, enfim todos os atos necessários ao completo e 
fiel cumprimento deste mandato, sendo vedado o seu substabelecimento; Delibera-
ções: 1) Foi aprovada, por unanimidade de votos, o aumento do capital social da Com-
panhia no valor total de R$ 132.451.200,00 (cento e trinta e dois milhões e quatrocentos 
e cinquenta e um mil e duzentos reais), passando o capital social da Companhia dos 
atuais R$ 629.374.720,00 (seiscentos e vinte e nove milhões, trezentos e setenta e 
quatro mil, setecentos e vinte reais) para R$ 761.825.920,00 (setecentos e sessenta e 
um milhões e oitocentos e vinte e cinco mil e novecentos e vinte  reais), mediante a 
emissão de 132.451.200 (cento e trinta e dois milhões e quatrocentos e cinquenta e um 
mil e duzentas) novas ações ordinárias, sendo o preço de emissão das ações de R$ 
1,00 (um real) cada uma, de acordo com o artigo 5º do Estatuto da Companhia, total-
mente subscritas e integralizadas, nesta data, pela acionista CAF Diversified Business 
Development, S.A., conforme boletim de subscrição que integra a presente ata na for-
ma do Anexo I. 2) A acionista Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarriles, S.A renun-
cia aos seus direitos de preferência para a subscrição do aumento de capital ora delibe-
rado. 3) Em razão das deliberações acima o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia 
passa a vigorar com a seguinte redação: Capítulo II-Do Capital Social e Ações- Artigo 
5º - O Capital Social é de 761.825.920,00 (setecentos e sessenta e um milhões e oito-
centos e vinte e cinco mil e novecentos e vinte  reais), totalmente integralizado, dividido 
em 761.825.920 (setecentos e sessenta e um milhões e oitocentos e vinte e cinco mil e 
novecentos e vinte) ações ordinárias nominativas, com o valor nominal de R$ 1,00 (um 
real) cada uma, conforme a seguinte composição: R$7.425.000,00 (sete milhões quatro-
centos e vinte e cinco mil reais), correspondentes a 7.425.000 (sete milhões quatrocen-
tas e vinte e cinco mil) ações, pertencentes à acionista Construcciones Y Auxiliar de 
Ferrocarriles S.A., R$ 754.400.920,00 (setecentos e cinquenta e quatro milhões e qua-
trocentos mil e novecentos e vinte reais), correspondentes a 754.400.920 (setecentos e 
cinquenta e quatro milhões e quatrocentos mil e novecentos e vinte) ações, pertencen-
tes à acionista Caf Diversified Business Development,S.A Acionista: Número De 
Ações: Preço De Emissão R$: % De Participação: Construcciones Y Auxiliar de Fer-
rocarriles S.A.: 7.425.000, 7.425.000,00, 0.9746321049302182%; Caf Diversified Busi-
ness Development, S.A.: 754.400.920, 754.400.920,00, 99.02536789506978%; Total: 
761.825.920, 761.825.920,00, 100%. 4) Em razão das modificações estatutária, as acio-
nistas acordam consolidar a versão vigente do Estatuto da CAF - Brasil Indústria e Co-
mércio, S.A., a qual se transcreve integralmente no Anexo II da presente Ata. 5) Foi 
aprovada, por unanimidade de votos, a outorga de instrumento público de mandato, por 
um prazo de 1 (um) ano, aos Drs. Marco Antônio Lotti, brasileiro, casado, advogado, 
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo (OAB/SP), sob o 
número 98.089, inscrito no CPF/MF sob o n.º 074.174.828-21; Fábio Roberto Lotti, 
brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de 
São Paulo (OAB/SP) sob o número 142.444, inscrito no CPF/MF sob o n.º 640.604.706-
00; José Rogério Lima De Araújo, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos 
Advogados do Brasil, Secção São Paulo (OAB/SP) sob o número 149.578, inscrito no 
CPF/MF sob o n.º 175.976.708-50; e Rodolfo Silveira da Silva, brasileiro, casado, ad-
vogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo (OAB/SP) 
sob o número 323.467, inscrito no CPF/MF sob o nº 305.550.968-40, todos domiciliados 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Angélica, 
número 688, 4º andar, unidade 401, CEP 01228-000, membros do escritório Lotti e 
Araújo - Sociedade de Advogados, para que em seu nome e representação, atuando 
conjunta ou individualmente, independentemente da ordem de nomeação representem 
a Outorgante perante o/a: Agencias Previdenciárias da Receita Federal do Brasil, Caixa 
Econômica Federal, Juntas Comerciais, Secretarias de Fazendas dos Estados, Prefeitu-
ras Municipais e Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia dos Estados. Para 
início, acompanhamento e encerramento de quaisquer procedimentos administrativos, 
ou assuntos de interesse da Outorgante, bem como solicitar, cadastrar senha de uso na 
plataforma web de órgãos públicos, alvará, realizar, alterar ou encerrar inscrição munici-
pal ou estadual, obtenção de informações, vistas em processos e obtenção de quais-
quer certidões expedidas pelos órgãos públicos, acompanhamento de processos, ob-
tenção de fotocópias, podendo para tanto, praticar todos e quaisquer atos extrajudiciais, 
requerer, alegar, apresentar documentos legalmente exigidos e comprobatórios de re-
gularidade de situação, pedir restituição de DARE ou DAE, assinar documentos e reque-
rimentos diversos, inclusive ART, CAT, RAE, requerer a inclusão, alteração e baixa de 
Responsável Técnico, retificar, ratificar, para tanto usando de todos os recursos legal-
mente permitidos, bem como praticar, enfim todos os atos necessários ao completo e 
fiel cumprimento deste mandato, sendo vedado o seu substabelecimento. Posteriormen-
te foi dada a palavra aos presentes na Assembleia, a quem dela quisesse fazer uso; não 
tendo ninguém se manifestado, foi encerrada a ordem do dia. Encerramento - Nada 
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo 
antes a sessão, para que se lavrasse a presente Ata, em livro próprio, que depois de lida 
e aprovada foi assinada por todos os Acionistas presentes. São Paulo (SP), 19 de no-
vembro de 2019. Acionistas presentes: Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles, 
S.A. p.p. José Rogério Lima de Araújo; CAF Diversified Business Development, S.A., 
p.p. José Rogério Lima de Araújo. Diretor Geral: Sr. Alessandre Edo Toso (Diretor Geral). 
Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Construcciones y 
Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. p.p. José Rogério Lima de Araújo; Caf Diversified Bu-
siness Development, S.A. p.p. José Rogério Lima de Araújo. Alessandre Edo Toso - 
Diretor Geral; Fábio Roberto Lotti - Secretário. JUCESP n° 621.812/19-5 em 
06/12/2019, Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. Anexo I - CAF - Brasil Indús-
tria e Comércio S.A. CNPJ/MF Nº 02.430.238/0001-82 - Boletim de Subscrição - Ata 
da Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em 19 de Novembro de 2019. CAF 
Diversified Business Development, S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
05.542.324/0001-75, Companhia anônima organizada e existente sob as leis da Espa-
nha, com sede e foro em Zaragoza, na  cidade de Beasain, província de Guipúzcoa, na 
Rua José Miguel Iturrioz, nº 26, neste ato, representada por seu procurador Sr. José 
Rogério Lima de Araújo, brasileiro, casado, advogado, inscrito nos Quadros da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB/SP) sob o nº 149.578, e no CPF/MF sob o nº 
175.976.708-50, com escritório profissional nesta capital, na Avenida Angélica nº 688, 
conjunto 401, Higienópolis, CEP.: 01228-000, subscreve e integraliza, nesta data, 
132.451.200 (cento e trinta e dois milhões e quatrocentos e cinquenta e um mil e duzen-
tas) ações ordinárias, nominativas, com o valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada. Total 
de Ações Subscrita e Integralizadas: 132.451.200; Valor Total de Ações Subscritas e 
Integralizadas: R$ 132.451.200,00; Forma de Integralização: Moeda Corrente Nacional. 
São Paulo (SP), 19 de novembro de 2019. Caf Diversified Business Development, 
S.A. p.p. José Rogério Lima de Araújo. Anexo II- Ratificação e Consolidação do Esta-
tuto Social da CAF - Brasil Indústria e Comércio S.A. Consolidado Conforme Age 
de 19 de Novembro de 2019 - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração 
- Artigo 1º - Sob a denominação de CAF - Brasil Indústria e Comércio S.A., fica consti-
tuída uma Companhia Anônima que se regerá por este Estatuto e pela legislação vigen-
te que lhe for aplicável. Artigo 2º - A Companhia terá sua sede e foro na Cidade de São 
Paulo/SP, CNPJ/MF sob o nº 02.430.238/0001-82, na Rua Tabapuã, nº 81, 10º andar, 
Itaim Bibi, CEP: 04533-010, podendo abrir filiais, depósitos ou escritórios em qualquer 
parte do território nacional, a critério da Diretoria. §1º: A Companhia possui filial na Ci-
dade de São Paulo/SP, CNPJ/MF sob o nº 02.430.238/0004-25, situada na Rua Bresser, 
s/nº, Abrigo Engenheiro São Paulo, Edifício 2, Parte 1 - Brás, CEP.: 03053-000. §2º: A 
Companhia possui filial na Cidade de Hortolândia/SP, CNPJ/MF sob o nº 
02.430.238/0006-97, situada na Avenida Ytamaraka, s/n°, Gleba A - Sítio Sant’ana, Boa 
Vista, CEP.: 13184-852. §4º: A companhia possui filial localizada na Cidade de São 
Paulo/SP, CNPJ/MF sob o n° 02.430.238/0009-30, situada na Avenida Raimundo Perei-
ra de Magalhães, 200 (parte) Pátio da CPTM Lapa BP 420.3730 - Lapa, CEP.: 05092-
040. §5º: A companhia possui filial localizada na Cidade de Jaboatão dos Guararapes/
PE, CNPJ/MF sob o n° 02.430.238/0010-73, situada na Rua São José, 860 - Cavaleiro, 
CEP.: 54210-570. §6º: A companhia possui filial localizada na Cidade de Osasco/SP, 
CNPJ/MF sob o n° 02.430.238/0012-35, situada na Rua General Manoel Azambuja Bri-
lhante, nº 55, Parte, Presidente Altino, CEP.: 06010-160. §7º: A companhia possui filial 
localizada na Cidade de Cuiabá/MT, CNPJ/MF sob o n° 02.430.238/0001-54, na Avenida 
Historiador Rubens de Mendonça, nº 1894, Sala 1006, GAR 107, Edifício Maruanã, Bos-
que da Saúde, CEP: 78050-000. §8º: A companhia possui filial localizada no município de 
Belo Horizonte/MG, CNPJ/MF sob o n° 02.430.238/0013-16, situada na Avenida Risole-
ta Neves, nº 570, Providência, CEP.: 31814-463. Artigo 3º - O objeto da Companhia 

será: (i) Fabricação, construção, industrialização, transformação, reparação, manuten-
ção, instalação, montagem, modernização, compra, venda, aquisição, alienação, impor-
tação e exportação, transmissão, cessão, distribuição, arrendamento, projetos, explora-
ção ou qualquer outra forma de comercialização: (i.1) de todo e qualquer tipo de trem, 
locomotiva, vagão, veículos, ferroviários e metroviários em geral; (i.2) de todo tipo de 
componentes, elementos, peças, acessórios, equipamentos, materiais fixos ou móveis e 
bens destinados a realização de atividade de transporte e mobilidade de qualquer tipo, 
inclusive simuladores (cabine e sistemas de informática para treinamento de conduto-
res); (i.3) de todo tipo de comissionamento, integrações, sistemas e operação de siste-
mas ferroviários e metroferroviários em geral, bem como de seus componentes, inclusi-
ve sinalização e componentes; (i.4) de todo tipo de produtos, bens e elementos próprios 
das indústrias metalúrgicas, siderúrgicas, plásticas, de caldeiraria e carpintaria; (i.5) de 
todo tipo de maquinário industrial, máquinas-ferramentas, maquinário de obras públicas; 
(i.6) de todo tipo de produtos, bens e elementos relacionados a atividade e as indústrias 
elétricas, eletrônicas de informática e de defesa; (i.7) de todo tipo de elementos, e bens 
materiais que tenham o caráter de auxiliares, complementares ou derivados das ativida-
des compreendidas nos §s anteriores. (ii) Prestação de serviços de todos os tipos e, em 
geral os de estudo, assessoria, engenharia, treinamentos; (iii) A realização de todos os 
tipos de atividades industriais, comerciais financeiras, de serviços que tenham relação 
direta ou indireta com as atividades descritas nos itens anteriores; (iv) A participação em 
outras Companhias, comerciais ou civis, como sócia, acionista ou quotista; (v) Aquisição, 
a qualquer título, de direitos para exploração, desenvolvimento, operação, administração, 
de empresas comerciais ou industriais, incluindo todo tipo de fábrica, planta, armazém e 
negócios em geral; (vi) Representação de terceiros, como agente comercial, represen-
tante, distribuidor, agente mediador, relativo a todo e qualquer tipo de bens e produtos; 
(vii) Aquisição, a qualquer título, de direitos sobre marcas e patentes, desenhos e mode-
los industriais, nomes comerciais, bem como prestação de serviços e assistência técnica 
relativa aos conceitos deste inciso; (viii) Prestação de serviços, assessoria comercial e 
assistência técnica dentro e fora do território nacional para todo e qualquer tipo de trem, 
locomotiva, vagão, veículos ferroviários em geral, bem como de seus componentes, pe-
ças, acessórios e equipamentos; (ix) Prestação de serviços de locação por conta própria 
ou por conta de terceiros; e (x) Prestação de serviços de construção, recomposição, re-
cuperação, manutenção preventiva, preditiva ou corretiva de infraestrutura de vias per-
manente de tráfego ferroviário, metroferroviário ou rodoviário. Artigo 4º - A Companhia 
terá duração por prazo indeterminado. Capítulo II - Do Capital Social e Ações- Artigo 
5º - O Capital Social é de R$ 761.825.920,00 (setecentos e sessenta e um milhões e 
oitocentos e vinte e cinco mil e novecentos e vinte reais), totalmente integralizado, divi-
dido em 761.825.920 (setecentos e sessenta e um milhões e oitocentos e vinte e cinco 
mil e novecentos e vinte) ações ordinárias nominativas, com o valor nominal de R$ 1,00 
(um real) cada uma, conforme a seguinte composição: R$ 7.425.000,00 (sete milhões 
quatrocentos e vinte e cinco mil reais), correspondentes a 7.425.000 (sete milhões qua-
trocentas e vinte e cinco mil) ações, pertencentes à acionista Construcciones Y Auxiliar 
de Ferrocarriles S.A., R$ 754.400.920,00 (setecentos e cinquenta e quatro milhões e 
quatrocentos mil e novecentos e vinte reais), correspondentes a 754.400.920 (setecen-
tos e cinquenta e quatro milhões e quatrocentos mil e novecentos e vinte) ações, perten-
centes à acionista Caf Diversified Business Development, S.A. §1º: As ações poderão 
ser representadas por certificados, assinados por 2 (dois) diretores em exercício, poden-
do haver certificado múltiplo de ações. §2º: Adotado o sistema de emissão de certifica-
dos para representar as ações, fica estabelecido que as ações ordinárias serão sempre 
nominativas.§3° Caberá ao Conselho de Administração, se houver, autorizar a manuten-
ção das ações ordinárias em conta de depósito na instituição financeira que designar. 
§4º: Os acionistas terão direito de preferência para a subscrição do aumento de Capital 
Social, na proporção do número total de ações que possuírem. Tal direito deverá ser 
exercido no prazo de 30 (trinta) dias a contar da primeira publicação da deliberação do 
aumento. Não sendo observado o prazo, o acionista decairá nesse direito. Artigo 6º - As 
ações são indivisíveis e cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações das 
Assembleias Gerais. Capítulo III - Da Administração da Companhia - Artigo 7º - A 
Companhia será administrada por 2 (dois) membros, acionistas ou não, todos residentes 
no país, eleitos e destituíveis a qualquer tempo por Assembleia Geral, na forma da lei, 
para um mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, sendo um Diretor Presidente e 
um Diretor Econômico-Financeiro, observados os poderes indicados no artigo 9º a se-
guir. §1°: Os Diretores poderão ser reeleitos e a investidura no cargo será feita por termo 
lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, assinada pelo respectivo Diretor. 
§2º: Os Diretores poderão receber uma remuneração, a título de honorários ou pró-labo-
re, a ser fixada pela Assembleia Geral. Artigo 8º - Ocorrendo vacância do cargo de Di-
retor da Companhia, o substituto, acionista ou não, será designado pelos demais Direto-
res, servindo até o término do mandato do Diretor substituído. Artigo 9º - Compete ao 
Diretor Presidente: (i) a representação da Companhia de forma institucional; (ii) dissemi-
nar os valores e a cultura da Companhia para todos os níveis funcionais; (iii) zelar e 
responder pela imagem institucional da Companhia dentro e fora do seu segmento; e (iv) 
representar a Companhia, em juízo ou fora dele, em todos os tribunais, ordinários ou 
especiais, em todas as instâncias, ativa ou passivamente, perante quaisquer terceiros e 
Administrações públicas federais, estaduais e municipais, autarquias da administração 
pública direta ou indireta, empresas públicas em geral, inclusive perante empresas pri-
vadas, podendo assinar escrituras de qualquer natureza, contratos em geral, assumir 
obrigações e quaisquer documentos ou atos que exonerem a Companhia de obrigações 
para com terceiros, outorgar procurações com cláusula “ad judicia” a advogados, para 
representação da Companhia nas esferas judicial e administrativa junto aos órgãos pú-
blicos federais, estaduais e municipais, sempre mediante autorização expressa das 
acionistas detentoras da maioria do Capital Social, por carta, e-mail ou fac-símile; outor-
gar procurações “ad negotia” aos agentes aduaneiros, sempre mediante autorização 
expressa das acionistas detentoras da maioria do Capital Social, por carta, e-mail ou 
fac-símile; receber citações ou intimações judiciais ou extrajudiciais. §1° - Compete ao 
Diretor Econômico-Financeiro, nos limites deste Estatuto Social, a representação da 
Companhia, em juízo ou fora dele, em todos os tribunais, ordinários ou especiais, em 
todas as instâncias, ativa ou passivamente, perante quaisquer terceiros e Administra-
ções públicas federais, estaduais e municipais, autarquias da administração pública di-
reta ou indireta, empresas públicas em geral, inclusive perante empresas privadas, po-
dendo assinar escrituras de qualquer natureza, letras de câmbio, cheques, ordens de 
pagamento, contratos em geral, assumir obrigações, emitir, endossar, caucionar, des-
contar, sacar, avalizar títulos de emissão da Companhia, abrir e encerrar contas bancá-
rias, efetuar saques e movimentação bancária, assinar, enfim, todos os papéis de inte-
resse social, inclusive emitir cheques e quaisquer outros documentos ou atos que 
importem em responsabilidade ou obrigação para a Companhia ou que exonerem a 
Companhia de obrigações para com terceiros, outorgar procurações com cláusula “ad 
judicia” a advogados, para representação da Companhia nas esferas judicial e adminis-
trativa junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, sempre mediante au-
torização expressa das acionistas detentoras da maioria do Capital Social, por carta, e-
mail ou fac-símile; outorgar procurações “ad negotia” aos agentes aduaneiros, sempre 
mediante autorização expressa das acionistas detentoras da maioria do Capital Social, 
por carta, e-mail ou fac-símile; receber citações ou intimações judiciais ou extrajudiciais. 
§2° - Os atos a seguir relacionados deverão ser previamente submetidos à aprovação 
dos acionistas em Assembleia: (i) Aprovação do Plano Anual de Negócios que fixará as 
diretrizes internas da Companhia; (ii) Revisão e deliberação anual das contas e demons-
trações financeiras preparadas pelos administradores da Companhia; (iii) Aprovação de 
incorporação, fusão, cisão, transformação, assim como a dissolução e liquidação, elei-
ção e destituição de liquidantes e julgamento de suas contas; (iv) Elaboração de propos-
tas de aplicação dos resultados e divisão de dividendos, incluindo os dividendos perce-
bidos como resultado do exercício; (v) Assinatura de contratos entre a Companhia e 
qualquer dos acionistas ou seus familiares; (vi) Prestação de fianças, avais, garantias ou 
qualquer outro ato em favor de terceiros em nome da Companhia; (vii) Outorga de pro-
curações em nome da Companhia, as quais deverão mencionar expressamente os po-
deres conferidos e terão período de validade indeterminado, salvo quando o documento 
expressamente o dispuser, contado a partir de sua outorga, com exceção daquelas para 
fins judiciais, que poderão ser outorgadas pelos membros da Diretoria nos termos do 
item “(i)” do §1° deste artigo; (viii) Compra e venda de imóveis de qualquer natureza, 
prédios, terrenos, casas, apartamentos, independentemente do valor envolvido; (ix) 
Aquisição e venda de ações ou quotas, bem como qualquer tipo de investimento em 
outras Companhias; e, (x) Pedido Judicial de Recuperação Judicial ou Falência. Artigo 
10º - A Diretoria terá todos os poderes e atribuições que a Lei e o Estatuto Social lhe 
conferirem para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Compa-
nhia. Artigo 11° - A Diretoria reunir-se-á todas as vezes que for necessário ou conve-
niente, lavrando-se as atas de suas deliberações nos livros competentes. Capítulo IV - 
Do Conselho Fiscal - Artigo 12º - A Companhia terá um Conselho Fiscal não 
permanente, o qual somente será instalado, pela Assembleia Geral, a pedido dos acio-
nistas, na forma da legislação vigente. §1°: No caso de sua instalação, a Assembleia 
Geral elegerá três membros efetivos a três suplentes, acionistas ou não, para comporem 
o Conselho Fiscal, o qual terá as atribuições definidas em lei. §2° As remunerações dos 
membros do Conselho Fiscal serão fixadas pela Assembleia Geral que os eleger. Artigo 
13º - Os membros do Conselho Fiscal, no exercício das funções que lhes são atribuídas 
em lei, perceberão os honorários fixados pela Assembleia Geral que os eleger. Capítulo 
V - Da Assembleia Geral-Artigo 14º - A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á anual-
mente, dentro dos 4 (quatro) primeiros meses após o termino do exercício social, para 
discutir e deliberar sobre as contas da Diretoria, balanço e parecer do Conselho Fiscal, 
quando houver, relativos ao exercício findo, e eleger os membros da Diretoria, quando 
for o caso. Artigo 15º - A Assembleia Geral Extraordinária será convocada em todos os 
casos para os fins previstos em lei, além daqueles previstos neste Estatuto, especial-
mente os do artigo 9º, §1º. Artigo 16º - As Assembleias Gerais serão instaladas e presi-
didas pelo Diretor-Presidente, que convidará para secretário um dos acionistas presen-
tes e, no caso de ausência, por quem a Assembleia designar. Capítulo VI - Do Exercício 
Social, Lucros e sua Distribuição - Artigo 17º - O exercício social terminará em 31 de 
dezembro de cada ano. Artigo 18º - Os lucros líquidos do exercício, regularmente apu-
rados no balanço geral levantado no término do exercício, feitas as necessárias dedu-
ções de amortizações e depreciações dos bens fixos e das provisões, serão assim dis-
tribuídos: (i) 5% (cinco por cento) para o fundo de Reserva Legal até atingir 20% (vinte 
por cento) do Capital Social; (ii) gratificação à Diretoria, satisfeito o disposto pelos artigos 
152 e 202 da Lei nº 6.404/76; (iii) dividendos anuais nos termos fixados em Assembleia 
Geral, excluídos o valor constituído para o fundo de reserva legal e a gratificação à Dire-
toria. § Único - A Companhia poderá levantar Balanços intermediários em períodos infe-
riores a um ano, inclusive mensalmente. Os lucros líquidos dos períodos inferiores ao 
exercício, regularmente apurados no balanço geral levantado no término do período, 
feitas as necessárias deduções de amortizações e depreciações dos bens fixos e das 
provisões, serão distribuídos entre reservas, remuneração de Diretores e dividendos aos 
acionistas, de acordo com o previsto no Artigo 18 do presente estatuto. Capítulo VII - Da 
Liquidação da Companhia - Artigo 19º - A Companhia será liquidada nos casos pre-
vistos em lei e por determinação da Assembleia Geral. Artigo 20º - A Assembleia Geral 
que decidir a liquidação determinará sua forma, elegendo os liquidantes e o Conselho 
Fiscal que funcionará nesta fase, fixando os respectivos honorários. Capítulo VIII - Dis-
posições Gerais e Transitórias - Artigo 21º - As questões omissas neste estatuto serão 
decididas de acordo com o disposto na Lei nº 6.404/76 e demais leis em vigor. Capítulo 
IX - Da Cláusula de Desimpedimento - Artigo 22º - Para os efeitos do disposto no Inci-
so III do Artigo 38, da Lei nº. 4.726, de 13.07.1965, bem como do contido no Inciso IV do 
Artigo 53 do Decreto nº 1.800, de 30.01.1996 e dos §s 1º e 2º do Artigo 147, da Lei nº. 
6.404, de 15.12.1976, com as alterações propostas pela lei 9.457, de 5 de maio de 1997, 
os acionistas, seus representantes legais e os diretores declaram, através deste instru-
mento, não estarem envolvidos em qualquer ação criminal ou violação legal que impeça 
o exercício, por qualquer deles, de atividade mercantil, firmando, todos, o presente instru-
mento e a declaração dele constante, cientes de que, em caso de sua comprovada falsi-
dade, será nulo de pleno direito perante o registro do comércio o ato a que se integra esta 
declaração, bem como os atos subsequentes, nela baseados, sem prejuízo das sanções 
penais a que estiverem sujeitos os que falsamente declararam seu desimpedimento. 
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