
Conflitos pela água

As paisagens inópias 
do sertão nordestino 
representaram por 
décadas o flagelo 
de uma população 
obrigada a enfrentar 
uma aridez cortante

No nosso imaginário, 
uma boa parte do 
Nordeste sempre 

foi marcada pela escassez 
hídrica, conflitos pela água 
e fuga da população, mas 
esse cenário já não é mais 
exclusividade daquela re-
gião. A seca inclemente tem 
atingido outras localidades 
do país, aumentando os 
conflitos pela água em vários 
estados brasileiros. 

Vivemos a contradição 
de contar com mais de 
10% de toda a água doce 
do mundo, mas 80% desse 
volume está na bacia do rio 
Amazonas, região habitada 
por menos de 10% da popu-
lação brasileira. O cenário 
de distúrbios está refletido 
nos dados da ANA (Agência 
Nacional de Águas), que 
revela 223 “zonas de tensão” 
permanentes de disputa por 
recursos hídricos em todo 
o país. 

Em 2010, eram apenas 
30 localidades com registro 
semelhante. Um outro le-
vantamento, produzido pelo 
jornal O Estado de S. Paulo, 
publicado em fevereiro 
de 2020, revela que há 63 
mil Boletins de Ocorrência 
(BOs) abertos em delega-
cias nos últimos cinco anos, 
relacionados diretamente 
por conflitos pela água.  As 
desavenças se multiplicam 
e estão presentes em áreas 
no Amazonas, Bahia, Goiás, 
Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul, Minas Gerais, 

São Paulo, Pará, Paraíba, 
Pernambuco, Tocantins e 
Distrito Federal.

Um alerta da Organização 
para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico 
(OCDE) aponta aumento de 
55% da demanda mundial 
por água até 2050 diante de 
mais de 9,1 bilhões de habi-
tantes no planeta, sendo que 
40% dessas pessoas viverão 
em regiões com situação de 
estresse hídrico.

Por isso, a gestão dos 
recursos hídricos e a imple-
mentação do saneamento 
precisam ganhar impulso 
e se tornar uma política 
de Estado permanente, 
independentemente dos 
administradores de plantão. 
A falta de água não afeta 
apenas as populações mais 
pobres. A água é um recurso 
essencial para o desenvolvi-
mento econômico e social 
de uma nação. 

Hoje, a água se transforma 
em energia elétrica, abas-
tece milhões de pessoas, é 
responsável pela criação de 
peixes e um insumo funda-
mental para a maioria das 
indústrias. Já a ausência de 
saneamento reponde ainda 
por muitas doenças.  

Os recursos hídricos po-
dem se tornar tão valiosos, 
que o custo de produzir água 
potável pode encarecer 
muito esse bem no futuro. 
Os impactos dessa nova 
realidade ainda não foram 
mensurados, mas, com 
certeza, a conta terá que ser 
paga por toda a sociedade.

(*) - Engenheiro, é presidente 
da Apecs (Associação Paulista 
de Empresas de Consultoria e 

Serviços em Saneamento e Meio 
Ambiente) e vice-presidente da 

ABES-SP (Associação Brasileira 
de Engenharia Sanitária 

e Ambiental).

Luiz Pladevall (*) 
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Grupo Gonçalves Dias S/A
CNPJ: 09.328.663/0001-04

Demonstrações Financeiras - Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em reais)
Balanços Patrimoniais/Ativo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante 107.704.041 98.965.251
Caixa e equivalentes de caixa 13.664.678 6.551.882
Contas a receber 11.705.585 11.524.160
Estoques 78.426.151 75.354.013
Impostos a recuperar 3.443.465 5.102.828
Adiantamento de Fornecedores 254.526 259.326
Despesas Antecipadas 209.637 173.041
Não Circulante 11.159.813 12.170.082
Partes relacionadas 100.000 100.000
Depósitos Judíciais 42.221 23.865
Imobilizado 21.616.387 20.827.620
(-) Depreciação (10.969.317) (9.146.211)
Intangível 370.521 364.807
Total do Ativo 118.863.854 111.135.333

Balanços Patrimoniais/Passivo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante 9.071.718 9.551.301
Fornecedores 3.831.721 3.171.721
Impostos e contribuições a recolher 656.571 1.614.972
Salários e obrigações trabalhistas 2.322.689 2.261.677
Empréstimo com Terceiros 1.914.796 1.914.796
Adiantamento de Clientes 345.942 588.136
Não Circulante 7.319.768 7.696.665
Empréstimos e fi nanciamentos 5.730.833 5.730.833
Imposto de renda e contribuição social diferidos 1.397.993 1.774.891
Contas à Pagar 190.942 190.942
Total de Passivo Não Circulante 7.319.768 7.696.665
Patrimonio Liquido 102.472.367 93.887.366
Capital social 9.060.000 9.060.000
Reserva Legal 1.812.000 1.812.000
Reserva de Lucros 80.678.512 69.040.704
Lucro do Execício 8.208.104 10.529.287
Ajuste de Avaliação Patrimonial 2.713.751 3.445.375
Total do Passivo 118.863.854 111.135.333

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Atividades Operacionais 31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido do período 8.208.104 10.529.287
Depreciação e Amortização 2.004.880 1.975.413
Lucro Liquído Ajustado 10.212.984 12.504.700
Atividades Operacionais
Aumento Contas a receber (181.424) (1.102.289)
Aumento Estoques (3.072.138) (19.481.357)
Redução Impostos a recuperar 1.659.363 (4.796.106)
Aumento Despesas Antecipadas (50.152) 192.631
Aumento Fornecedores 660.001 128.640
Aumento Obrigações Trabalhistas 61.012 182.688
Redução Impostos a recolher (958.401) (551.400)
Redução Adiantamento de Clientes (242.194) 547.280
Fluxo de caixa das
  Atividades Operacionais 8.089.051 (12.375.214)
Atividades de Investimentos
Aquisição do Ativo Imobilizado (1.095.891) (2.130.954)
Baixa de Ativo Imobilizado 119.637 456.501
Aquisições de Investimentos 376.897 293.612
Fluxo de Caixa das
  Atividades de Investimentos (599.357) (1.380.841)
Atividades de Financiamentos
Ajuste Avaliação Patrimonial IR/CSLL Diferido (376.897) (293.612)
Fluxo de Caixa das Atividades
  de Financiamentos (376.897) (293.612)
Aumento (Redução) no Saldo de Caixa
   e Equivalentes de Caixa 7.112.796 (14.049.667)
Caixa no início do período 6.551.882 20.601.549
Caixa no fi m do período 13.664.678 6.551.882
Aumento (Redução) no Saldo de Caixa
   e Equivalentes de Caixa 7.112.796 (14.049.667)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido    Ajuste  Total do
 Capital Reserva Reserva  Avaliação Lucro do Patrimônio
      Social de capital   de Lucros Patrimonial      Periodo         Líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 9.060.000 1.812.000 64.467.293 4.015.329 3.709.846 83.064.468
Lucro do Exercício - - - - 10.529.287 10.529.287
Ajustes decorrente da adoção inicial dos CPC´s - - 863.565 (863.565) - -
Ajustes IRPJ/CSLL Diferido -Avaliação Patrimonial  - - 293.611 - 293.611
Reserva de Retenção de Lucros - - 3.709.846 - (3.709.846) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 9.060.000 1.812.000 69.040.704 3.445.375 10.529.287 93.887.366
Lucro do Exercício - - - - 8.208.104 8.208.104
Ajustes decorrente da adoção inicial dos CPC´s - - 1.108.521 (1.108.521) - -
Ajustes IRPJ/CSLL Diferido -Avaliação Patrimonial - - - 376.897 - 376.897
Reserva de Retenção de Lucros - - 10.529.287 - (10.529.287) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 9.060.000 1.812.000 80.678.512 2.713.751 8.208.104 102.472.367

Lucro (Prejuízo) Operacional Antes 31/12/2019 31/12/2018
   do Resultado Financeiro 15.795.616 19.199.727
Depreciação e Amortização (2.004.880) (1.975.413)
Ganhos e Perdas Ativo Imobilizado 148.665 65.574
Receitas Financeira 916.132 1.904.498
Despesas Financeira (2.038.602) (2.906.503)
Resultado Operacional e Antes do IR e da CS 12.816.930 16.287.883
Imposto de Renda e Contribuição Social (4.608.826) (5.758.596)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 8.208.104 10.529.287

Demonstrações do Resultado do Exercicio 31/12/2019 31/12/2018
Revenda de mercadorias 143.398.701 129.979.552
Receita Bruta 143.398.701 129.979.552
(-) Devoluções (684.534) (955.873)
(-) Impostos sobre Vendas (33.789.555) (30.911.642)
Receita Líquida de Vendas 108.924.611 98.112.037
Custo dos Produtos Vendidos (63.205.529) (50.392.642)
Lucro Bruto 45.719.082 47.719.395
Despesas Operacionais (29.923.467) (28.519.668)
Despesas Operacional (17.803.122) (15.491.069)
Despesas Vendas (6.758.094) (5.877.501)
Despesas Gerais e Administrativas (5.058.730) (6.733.065)
Despesas Tributárias (303.521) (418.033)

João Francisco Gonçalves Dias
Presidente

Ricardo Martins da Costa
CRC-1SP 237378/O-1

Gonçalves Dias Empreendimentos Imobiliarios S/A
CNPJ: 05.965.205/0001-25

Demonstrações Financeiras - Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em reais)
Balanços Patrimoniais/Ativo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante 17.830.538 15.760.434
Caixa 23 185
Bancos 49.509 10
Aplicação Financeiras 10.604.499 8.349.692
Estoques 1.900.382 1.892.289
Adto a Terceiros 1.085 300.000
Impostos a recuperar 56.347 -
Valores a Receber 5.218.693 5.218.257
Não Circulante 14.693.025 14.715.272
Realizável a longo prazo: 3.753.662 3.754.098
Propriedade p/Investimentos 3.753.662 3.753.662
Outras Contas - 436
Investimentos em controladas 9.123.885 9.123.885
Imobilizado 1.844.242 1.844.242
(-) Depreciação (28.764) (6.952)
Total do Ativo 32.523.563 30.475.707
Balanços Patrimoniais/Passivo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante 550.472 559.610
Fornecedores 457 8.172
Impostos e contribuições a recolher 6.863 6.848
Provisão IRPJ e CSLL 59.076 50.182
Salários e obrigações trabalhistas 10.617 5.409
Outras contas a pagar 473.459 488.999
Não Circulante
Exigível a longo prazo: 6.722.161 6.722.161
Emprestimos Socios e Coligadas 5.455.494 5.455.494
Outras contas a pagar 1.266.667 1.266.667
Patrimonio Liquido 25.250.930 23.193.936
Capital social 90.000 90.000
Adiantamento para Aumento de Capital 2.421.000 2.421.000
Reserva de capital 18.000 18.000
Reserva de Lucros 20.664.936 18.306.579
Lucros ou Prejuízos Acumulados 2.056.994 2.358.356
Total do Passivo 32.523.563 30.475.707

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Atividades Operacionais 31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido do período 2.056.994 2.358.356
Depreciação e Amortização 21.812 6.952
Lucro Liquído Ajustado 2.078.806 2.365.309
Contas a receber - 280.000
Estoques (8.092) (103.294)
Impostos a recuperar (56.347) -
Despesas Antecipadas 298.915 (276.891)
Fornecedores (23.254) 366.341
Obrigações Trabalhistas 5.207 4.722
Impostos a recolher 8.909 (26.207)
Fluxo de caixa das Atividades Operacionais 2.304.143 2.609.980
Atividades de Investimentos: Aquisições de Imobilizado - (561.807)
Ágio em Investimentos (319.670)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos - (881.478)
Atividades de Financiamentos
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos - -
Aumento no Saldo de Caixa
  e Equivalentes de Caixa 2.304.143 1.728.502
Caixa no início do período 8.349.887 6.621.386
Caixa no fi m do período 10.654.031 8.349.888
Aumento no Saldo de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa 2.304.144 1.728.502

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido  Adiantamento    Total do
 Capital  para Aumento Reserva Reserva Lucro do Patrimônio
      Social        de Capital de Capital   de Lucros      Periodo         Líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 90.000 2.421.000 18.000 18.365.538 - 20.894.538
Pagamento de dividendos - - - - 2.358.356 2.358.356
Reserva de Retenção de Lucros - - - (58.959) - (58.959)
 - - - 2.358.356 (2.358.356) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 90.000 2.421.000 18.000 20.664.936 - 23.193.936
Lucro líquido do período - - - - 2.056.994 2.056.994
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 90.000 2.421.000 18.000 20.664.936 2.056.994 25.250.930

Demonstrações do Resultado do Exercicio 31/12/2019 31/12/2018
Receita Bruta Operacional 2.255.237 2.256.520
Receita de Locação de Imóveis 2.255.237 2.256.520
Receita de Venda Imóveis/Terrenos - 290.000
Receita Bruta 2.255.237 2.546.520
(-) Pis/Cofi ns sobre Locação/
  Vendas Imóveis/Terrenos (82.250) (92.948)
Receita Líquida de Vendas 2.172.986 2.453.572
Custo de Vendas de Imóveis/Terrenos - (280.000)
Lucro Bruto 2.172.986 2.173.572
Equivalência patrimonial - 319.670
Despesas Operacionais (267.749) (189.217)
Despesas com Pessoal (79.522) (36.944)
Despesas Gerais e Administrativas (166.415) (145.321)
Depreciação e Amortização (21.812) (6.952)
Lucro (Prejuízo) Operacional
  Antes do Resultado Financeiro 1.905.237 2.304.025
Despesas Financeiras (3.371) (2.714)
Receitas fi nanceiras 570.451 448.654
Lucro/Prejuízo Operacional 2.472.317 2.749.964
Lucro/Prejuízo Antes do IRPJ/CSLL 2.472.317 2.749.964
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social (415.323) (391.608)
Lucro / Prejuízo do Exercício 2.056.994 2.358.356

André Gonçalves Dias - Diretor Presidente Ricardo Martins da Costa - CRC-1SP 237378/O-1

Frederico Menegatti (*)
 

De acordo com a Cis-
co, empresa líder 
mundial em TI e 

redes, aproximadamente 
25 bilhões de equipamentos 
irão se integrar com sistemas 
inteligentes em todo o mun-
do. A expectativa é que o 
segmento de IoT movimente 
mais de US$ 19 trilhões até 
a próxima década, sendo o 
Brasil responsável por US$ 
352 bilhões. 

Se pararmos para fazer 
uma breve análise, já viven-
ciamos diversas situações 
em que o IoT se faz presente 
em nosso dia a dia. Cidades 
inteligentes, carros conec-
tados, wearables, smart far-
ming, entre outros, usam da 
conectividade para interagir, 
gerenciar e monitorar diver-
sas operações à distância. 
E no setor de rastreamento 
de veículos não é diferente. 
Ainda há um oceano azul de 
possibilidades quando fala-
mos sobre a rastreabilidade 
no mercado brasileiro. 

O IoT está trazendo no-
vas possibilidades para o 
mercado de rastreamento 
de veículos e frotas elevan-
do o serviço para um novo 
patamar. Transformar o 
complexo em algo simples 
e assertivo é hoje o desafio 
dos maiores fornecedores de 
tecnologia para este setor. 

Equipamentos autôno-
mos que conversam entre 
sí através de redes de IoT 
conectados a plataformas 
de Inteligência Artificial per-
mitem monitorar todo o de-
sempenho não só do veículo 

blog.softruck.com/reprodução

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 (“Assembleia”), a realizar-se no dia 03 de abril de 2020, às 14 (quatorze) horas, na sede da Companhia, lo-
calizada 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 Edi-
fício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para delibera-
rem sobre a seguinte ordem do dia: (i) eleição da Sra. Eliane Aleixo Lustosa de Andrade como membro independente do 
Conselho de Administração da Companhia, com prazo de mandato unifi cado até a posse dos membros do Conselho de 
Administração que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2020; (ii) aprovação do Plano de Incentivo de Longo 
Prazo da Companhia, que estabelece os termos e condições gerais para o pagamento de remuneração variável diferida 
aos administradores e empregados estratégicos da Companhia; (iii) reforma do artigo 5º, caput, do Estatuto Social da 
Companhia, a fi m de registrar a nova quantidade de ações representativas do capital social da Companhia, em decorrên-
cia do cancelamento de 11.981.100 (onze milhões, novecentos e oitenta e um mil e cem) ações preferenciais de emissão 
da Companhia mantidas em tesouraria, conforme aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 18 
de março de 2020; e (iv) consolidação do Estatuto Social, caso aprovada a reforma do artigo 5º, caput, do Estatuto So-
cial, conforme acima mencionado. Informações Gerais: 1. O Manual para Participação na Assembleia (“Manual”), 
contendo a Proposta da Administração e orientações detalhadas para participação na Assembleia, bem como todos os 
documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na Assembleia, encontram-se à disposição dos Acionistas, a 
partir desta data, na sede social da Companhia, 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 Acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, sendo 
que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam do Manual. Sem prejuízo das informações de-
talhadas 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 ti-
tularidade das ações pelo acionista, e (ii) no caso de (a) pessoa física, a sua identidade, e (b) no caso de pessoa jurídi-
ca e/ou fundos, a sua devida representação, apresentando 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 in-
dicadas no Manual. • Participação por Procurador: As procurações poderão ser outorgadas de forma física, obser-
vado 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 documentos indicados no Manual, além de documento que comprove a sua 
identidade. 3. Para uma melhor organização da Assembleia, a Companhia solicita que, se possível, os documentos indi-
cados no item 2 acima sejam entregues à Companhia até 26 de março de 2020, nos termos descritos no Manual. 4. O 
percentual mínimo para adoção do processo de voto múltiplo para a eleição do membro do Conselho de Administração 
é de 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 3º da Instrução CVM nº 165/91 e do artigo 4º da Instrução CVM nº 
481/09. Ainda, nos termos do §1º do artigo 141 da Lei nº 6.404/76, o requerimento para a adoção do voto múltiplo de-
verá ser realizado pelos Acionistas até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia. A administração da 
Companhia esclarece que somente as ações ordinárias de sua emissão possuem direito a voto com relação à Assembleia.

São Paulo, 19 de março de 2020.
RICARDO ANNES GUIMARÃES

Membro do Conselho de Administração da Companhia

BANCO Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A. - CNPJ nº 61.082.426/0002-07 - NIRE 35.300.026.136 - Ata da Reunião 
do Conselho de Administração Realizada em 17 de fevereiro de 2020 - 1. Data, Horário e Local: Realizada em 17 de fevereiro de 
2020, às 18:00 horas, na sede social da Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A., localizada na Cidade de Barueri, 
no Estado de São Paulo, na Rua Bonnard, nº 980, BL12, NIV3, SL A, Alphaville Empresarial, CEP 06465-134. 2. Convocação e 
Presença: Dispensadas as formalidades de convocação. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. João Paulo Mello de 
Macedo Costa, que convidou a mim, Gabriela Elian Luz, para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Analisar, discutir e deliberar sobre: 
(a) os pedidos de renúncia do Diretor Tributário e da Diretora Jurídica e de Compliance da Companhia; (b) a adequação dos cargos 
dos atuais membros da Diretoria; (c) a eleição de novo membro da Diretoria; e (d) a autorização aos administradores da Companhia 
para a prática de todos os atos que forem necessários à efetivação das deliberações tomadas na presente reunião. 5. Delibera-
ções: Instalada a reunião, após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: (a) Pedidos de Renúncia de Diretores da 
Companhia: (a.i) Aceitar os pedidos de renúncia dos seguintes diretores, ambos eleitos na Reunião do Conselho de Administração 
da Companhia realizada em 04 de maio de 2019, conforme cartas de renúncia por eles apresentadas e que ficam arquivadas na 
sede da Companhia: (a) Sr. Armando Luis Ferreira, RG nº 23.829.109-1, SSP/SP, CPF/ME nº 168.106.558-40, residente em São 
Paulo/SP, com escritório na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 24º, conjunto 241, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, 
CEP 05676-120, ao cargo de Diretor Tributário; e (b) Sra. Juliana Aguinaga Damião Salem, RG nº 20.587.380-5, SSP/RJ, CPF/ME nº 
104.685.497-65, residente em São Paulo/SP, com escritório na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 24º, conjunto 241, Edifício 
Continental Tower, Cidade Jardim, CEP 05676-120, ao cargo de Diretora Jurídica e de Compliance. (b) Adequação dos cargos 
dos atuais membros da Diretoria: (b.i) Em razão da alteração do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, aprovada pela 
Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, aprovar a adequação da nomenclatura dos cargos dos atuais Diretores da 
Companhia, que deixarão de ter designação específica. (c) Eleição de Diretor da Companhia: (c.i) Aprovar a eleição do Sr. Rafael 
Vito Batista, RG nº 33.347.439-9, SSP/SP, CPF/ME nº 341.590.658-21, residente em São Paulo/SP, com escritório na Avenida Ma-
galhães de Castro, nº 4.800, 24º, conjunto 241, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, CEP 05676-120, para o cargo de Diretor, 
com mandato até a data de realização da Reunião do Conselho de Administração imediatamente subsequente à Assembleia Geral 
Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021, podendo se estender até a 
posse de seu substituto. (c.ii) Consignar que o diretor ora eleito declarou, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei espe-
cial, de exercer a administração da Companhia, e nem foi condenado ou está sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações 
de consumo, a fé pública ou a propriedade, e que atende aos demais requisitos estabelecidos no Artigo 147 da Lei das Sociedades 
por Ações. (c.iii) Consignar que o Diretor ora eleito será investido em seu cargo mediante a assinatura, dentro do prazo legal, do 
seu termo de posse, lavrado no Livro de Atas da Diretoria da Companhia. (c.iii) Em decorrência das deliberações acima, consignar 
que a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros, todos com mandato até a data de realização da 
Reunião do Conselho de Administração imediatamente subsequente à 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: (a) Sr. Adalmario 
Ghovatto Satheler do Couto, RG nº 27.874.283-X, SSP/SP, CPF/ME nº 220.622.758-46, residente em São Paulo/SP, na Avenida 
Magalhães de Castro, 4.800, 24º, Conjunto 242, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade Jardim, CEP 05676-120, como Diretor da 
Companhia; (b) Sra. Daniela Muassab Castanho, RG nº 23.067.342-9, SSP/SP, CPF/ME nº 157.431.768-76, com endereço comercial 
em Anápolis/GO, na Rua VP R1, Distrito Agroindustrial de Anápolis, CEP 75132-020, como Diretora da Companhia; (c) Sra. Juliane 
Dias Piotto Juabre, RG nº 22.553.470-8, SSP/SP, CPF/ME nº 262.860.738-76, residente em São Paulo/SP, na Avenida Magalhães de 
Castro, 4.800, 24º, Conjunto 241, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade Jardim, CEP 05676-120, como Diretora da Companhia; 
(d) Sr. Rafael Vito Batista, RG nº 33.347.439-9, SSP/SP, CPF/ME nº 341.590.658-21, residente em São Paulo/SP, com escritório na 
Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 24º, conjunto 241, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, CEP 05676-120, como Diretor 
da Companhia; e (e) Sra. Vivian Karina Trujillo Angiolucci, RG n° 29.488.600-X, SSP/SP, CPF/ME n° 290.160.738-17, residente 
em São Paulo/SP, na Avenida Magalhães de Castro, 4.800, 24º, Conjunto 241, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade Jardim, 
CEP 05676-120, como Diretora da Companhia. (d) Autorização aos Administradores: (d.1) Os administradores da Companhia 
ficam, desde já, autorizados, por si ou por seus procuradores por eles designados, nos termos do Estatuto Social, a assinar todos os 
documentos e praticar quaisquer atos necessários à efetivação das deliberações acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a reunião. Mesa: João Paulo Mello de Macedo Costa (Presidente), Gabriela Elian Luz (secretária). Conselheiros: 
Breno Toledo Pires de Oliveira, Adalmario Ghovatto Satheler do Couto e Maurício Christovam. Barueri/SP, 17 de fevereiro de 2020. 
Mesa: João Paulo Mello de Macedo Costa - Presidente da Mesa, Gabriela Elian Luz - Secretária.

Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A. - CNPJ/MF nº 61.082.426/0002-07 - NIRE 35.300.026.136 - Ata de Assem-
bleia Geral Extraordinária Realizada em 17 de Fevereiro de 2020 - 1. Data, Horário e Local: Realizada em 17 de fevereiro de 2020, 
às 17:00 horas, na sede social da Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A., localizada na Rua Bonnard, nº 980, BL12, 
NIV3, SL A, Alphaville Empresarial, Barueri/SP, CEP 06465-134. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de publi-
cação de anúncios de convocação em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 
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) o aumento de capital social da Companhia; (b) a 
alteração do artigo 16 do Estatuto Social; (c) a alteração do artigo 18 do Estatuto Social; e (d) a consolidação do Estatuto Social da 
Companhia; e (e) a autorização dos administradores da Companhia para a prática de todos os atos necessários para a implementação 
das deliberações acima mencionadas. 5. Deliberações: Os acionistas autorizaram a lavratura da presente ata na forma de sumário, 
bem como sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do Artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei das Sociedades 
por Ações, e dado início à discussão das matérias indicadas na Ordem do Dia, os acionistas decidiram, por unanimidade de votos, sem 
reservas e/ou ressalvas, o quanto segue: (a) Aumento de capital social da Companhia: (a.1) Aprovar, neste ato, o aumento do capital 
social da Companhia, em R$ 34.000.000,00, mediante a emissão de 91.666.111 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, ao preço de emissão de R$ 0,370911340 cada ação, passando o mesmo de R$ 493.085.189,89, dividido em 1.525.000.947 
ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$ 527.085.189,89 dividido em 1.616.667.058 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. (a.2)  As novas ações ora emitidas são totalmente subscritas pela acionista Hypera S.A., companhia 
aberta, com sede em São Paulo/SP, na Rua Nova Cidade, nº 404, Vila Olímpia, CEP 04547-070, NIRE 35.300.353.251, CNPJ/MF nº 
02.932.074/0001-91, sendo que a integralização ocorrerá neste ato, mediante a utilização de crédito resultante do adiantamento 
para futuro aumento de capital - AFAC, realizado pela acionista Hypera Pharma à Companhia em 04 de dezembro de 2019, no valor 
total R$ 34.000.000,00. (a.3) Dessa forma, a acionista Hypera Pharma, por meio de seus representantes legais, assina o Boletim de 
Subscrição, que constitui o Anexo I à presente Ata. (a.4) Em virtude das deliberações tomadas acima, o Artigo 4º do Estatuto Social 
da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 4º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de 
R$ 527.085.189,89, dividido em 1.616.667.058 ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” (b) Alteração do Artigo 
16 do Estatuto Social: (b.1) Aprovar a alteração do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte 
nova redação: “Artigo 16. A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 e, no máximo, 6 Diretores, acionistas ou não, residentes no país. 
§ 1º. Os Diretores serão eleitos pelo Conselho de Administração e por este destituíveis a qualquer tempo, para um mandato de até 3 
anos, permitida a reeleição. § 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.” (c) Alteração do Artigo 18 do Estatuto Social: (c.1) Em razão da aprovação do item (b) 
acima, aprovar a alteração do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 
18. Observadas as disposições contidas neste Estatuto Social, a representação da Companhia em juízo ou fora dele, ativa ou passi-
vamente, se dará mediante a assinatura conjunta de (i) dois Diretores; ou (ii) um Diretor e um procurador. § 1º. A Companhia poderá 
ser representada por apenas um Diretor ou um procurador (i) nos casos de atos que não criem obrigações para a Companhia; (ii) na 
prática de atos de simples rotina administrativa; e (iii) em processos ou procedimentos nas esferas administrativa e judicial, inclusive 
os praticados perante repartições públicas, sociedades de economia mista, autarquias, Secretaria da Receita Federal, Secretarias 
das Fazendas Estaduais, Secretarias das Fazendas Municipais, Juntas Comerciais, Justiça Comum, Justiça Federal, Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária, Associação de Laboratórios Farmacêuticos Nacionais, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Defesa, 
Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, entidades de classe, Justiça do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, 
INSS, FGTS e seus bancos arrecadadores e outros de idêntica natureza. § 2º. As procurações outorgadas em nome da Companhia o 
serão sempre por assinatura conjunta de pelo menos dois dos Diretores, devendo especificar os poderes conferidos e, com exceção 
daquelas para fins judiciais, deverão ter um período máximo de validade de 1 ano. § 3º. Na ausência de determinação de período de 
validade nas procurações outorgadas pela Companhia, presumir-se-á que as mesmas foram outorgadas pelo prazo de 1 ano.” (d) 
Consolidação do Estatuto Social da Companhia: (d.1) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia em decorrência das 
deliberações aprovadas acima. O Estatuto Social consolidado, refletindo as alterações ora aprovadas, integra a presente ata na forma 
do seu Anexo I. (e) Autorização aos Administradores: (e.1) Os administradores da Companhia ficam, desde já, autorizados, por si ou 
por seus procuradores por ela designados, nos termos do seu Estatuto Social, a assinar todos os documentos e praticar quaisquer atos 
necessários à efetivação da deliberação prevista acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado. Presidente da Mesa: João 
Paulo Mello de Macedo Costa. Secretária: Gabriela Elian Luz. Hypera S.A., representada por seu Diretor de Relações com Investidores 
(DRI), Sr. Adalmario Ghovatto Satheler do Couto e o Diretor, Sr. Rafael Vito Batista. Barueri/SP, 17 de fevereiro de 2020. João Paulo 
Mello de Macedo Costa - Presidente da Mesa. Gabriela Elian Luz - Secretária.

Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A. - CNPJ/MF nº 61.082.426/0002-07 - NIRE 35.300.026.136 - Ata de Reunião 
da Diretoria Realizada em 14 de Janeiro de 2020 - 1. Data, Horário e Local: Realizada em 14 de janeiro de 2020, às 18:00 horas, 
na sede social da Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A., localizada na Rua Bonnard, n° 980, BL12, NIV3, SL A, 
Alphaville Empresarial, Município de Barueri/SP, CEP 06465-134. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de 
convocação em virtude da presença da totalidade dos membros da Diretoria da Companhia. 3. Composição da Mesa: Assumiu a 
presidência da mesa o Sr. João Paulo Mello de Macedo Costa, que convidou a mim, Gabriela Elian Luz, para secretariá-lo. 4. Ordem 
do Dia: Nos termos do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, deliberar sobre o investimento em sociedade na qual a Companhia 
detém participação. 5. Deliberações: Instalada a reunião, após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros 
da Diretoria, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram o aporte de capital na F2J Inversiones S.A., localizada 
na Argentina, sociedade na qual a Companhia já detém participação societária, no montante de R$ 13.930,00 (treze mil, novecentos 
e trinta reais). A Diretoria da Companhia fica, desde já, autorizada, por si ou por seus procuradores por ela designados, nos termos 
do seu Estatuto Social, a assinar todos os documentos e praticar quaisquer atos necessários à efetivação da deliberação prevista 
acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Reunião. Barueri, 14 de janeiro de 
2020. Gabriela Elian Luz - Secretária. JUCESP nº 45.703/20-6 em 24/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMARCA  DE SÃO PAULO. FORO
REGIONAL VII – ITAQUERA. 2ª VARA CIVEL.  EDITAL DE CITAÇAO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1024884-65.2017.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a)  de Direito da 2ª  Vara Cível, do  Foro
Regional VII – Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a) ANA LUCIA  SCHMIDDT RIZZON, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER ao(s) réu(s) ausente(s), incerto(s), desconhecido(s), eventuais interessados, bem como
seu(s) cônjuges e/ou sucessor(es) que o BANCO PAN S/A, ajuizou ação de  BUSCA E APREENSÃO
com PEDIDO LIMINAR em face ANA MARIA DANTAS VIANA, inscrito no CPF/MF nº  346.985.903-53,
visando a busca e apreensão do veículo Marca/Modelo: FIAT UNO EVO – 4P – Completo – VIVACE 1.0
8v  (Flex) – 2014, Placa: AXZ7527 – Cor: BRANCA – Chassi: 9BD195102E0549461 – Renavam
1000732069, objeto de garantia do contrato de alienação fiduciária de numero 083060383. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação do supramencionado para, no prazo de 20 (vinte)
dias, a fluir após o prazo de 30 dias, contestar o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como
verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será o presente edital, por extrato, afixado  e publicado na
forma da lei. FAZ SABER a(o) Será o presente edital, por  extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20  de fevereiro de 2020.           (21 e 24)

Ainda há um oceano azul de possibilidades quando falamos sobre 
a rastreabilidade no mercado brasileiro.

Qual o impacto da Internet das 
Coisas no setor de rastreamento?
Não é novidade que o mercado de Internet das Coisas (IoT) tem crescido consideravelmente nos 
últimos anos

uma visibilidade de tudo que 
acontece em suas operações 
em tempo real - eliminando 
possíveis gargalos. Por fim, 
ainda acredito que temos um 
caminho árduo pela frente 
para conseguir educar e 
preparar o mercado para 
estas novas tecnologias. A 
disrupção já está acontecen-
do. A implementação de um 
novo mindset neste setor vai 
exigir mudanças profundas e 
culturais nas empresas. 

Mas tenho certeza que se 
os gestores entenderem que 
todos seus dados devem ser 
transformados em informa-
ções confiáveis e armaze-
nados de forma segura irão 
perceber o impacto positivo 
que a implementação irá 
trazer para seu empreendi-
mento. Pensem nisso! 

(*) - É CEO e fundador da 
Getrak, maior provedora 

de tecnologia para rastreamento 
da América Latina.

e motorista mas também de 
todas as condições da carga 
transportada. 

Para se ter uma ideia do 
potencial dessa inovação, 
já é possível monitorar com 
esta tecnologia grãos desde 
a sua colheita até o destino 
final em qualquer parte do 
mundo para saber como 
foram as diversas condições 
de transporte de ponta a 
ponta bem como tomar 
decisões críticas durante o 
trajeto, como mudança da 
roteirização, modais, horá-
rios, refrigeração e muito 
mais. 

De forma preditiva e pro-
ativa envolvendo camadas 
sofisticadas de machine 
learning e IA acompanhar as 
condições da carga, veículo 
de transporte, motorista, 
condições da via entre outros 
quesitos que são imprescin-
díveis para que as operações 
deem certo já não é novi-

dade. Mas, em um mundo 
com margens cada vez mais 
apertadas, trabalhar com 
processos não racionaliza-
dos através de tecnologia 
de ponta pode determinar 
perda importante de com-
petitividade. 

De acordo com dados do 
Denatran, dos 66 milhões de 
veículos registrados, apenas 
2,3 milhões possuem sistema 
de monitoramento e rastre-
amento. Esse índice ainda 
está muito abaixo se com-
parado com o potencial de 
mercado que temos no país. 
Por isso, acredito que as em-
presas precisam entender, 
de fato, que implementar 
uma tecnologia de IoT ajuda 
a acelerar a produtividade, 
a lucratividade, a eficiência 
e reduz custos e atrasos, ou 
seja, cria um sistema alta-
mente escalável. 

E o melhor, por meio dele, 
empresários conseguem ter 

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 4
C

43
-4

07
4-

58
24

-9
30

6.




