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Oi S.A. - Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF 76.535.764/0001-43 - NIRE 33.30029520-8

COMPANHIA ABERTA
EXTRATO DO ITEM (6) DA ATA DA 195ª REUNIÃO DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2018. Na
qualidade de Secretária da Reunião do Conselho de Administração,
CERTIFICO que o item 8 "Revisão da Matriz de Alçadas" da Ata da
195ª da Reunião do Conselho de Administração da Oi S.A.- Em Re-
cuperação Judicial realizada no dia 30 de maio de 2018, às 9:30h, na
Praia de Botafogo nº 300, 11º andar, sala 1101, Botafogo - Rio de
Janeiro (RJ), possui a seguinte redação: "Com relação ao item (6) da
Ordem do Dia, tendo em vista o disposto no artigo 32, parágrafo pri-
meiro, do Estatuto Social da Companhia, a Sra. Luciana Alves apre-
sentou a proposta de manutenção, em 2018, das Alçadas da Diretoria
aprovadas em 18 de setembro de 2015 e ratificadas em 18 de maio
de 2016 e em 24 de maio de 2017, conforme Matriz que integra a

LÍNEA AMARILLA BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Fechada

CNPJ/MF N° 11.395.604/0001-09 - NIRE: 33.3.0030274-3
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de janei-
ro de 2019. 1- Data, hora e local: No dia 02 de janeiro de 2019, às
14 horas, na sede social da Línea Amarilla Brasil Participações S.A.,
localizada na Av. Almirante Barroso n° 52, sala 3001, parte, Centro,
Rio de Janeiro/RJ ("Companhia"). 2- Convocação: Dispensada a con-
vocação nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76
("Lei das S.A."), tendo em vista a presença da totalidade dos acio-
nistas da Companhia. 3- Presença: Acionista representando a tota-
lidade do capital social da Companhia, conforme registros lavrados no
Livro de Presença de Acionistas assinado e arquivado na sede da
Companhia, estando presente como convidada a Sra. Ana Carolina
dos Rémedios Monteiro da Motta, também convidada para secretariar
a reunião. 4- Mesa: Presidente: Erik da Costa Breyer; e Secretária:
Ana Carolina dos Rémedios Monteiro da Motta. 5- Ordem do Dia:
Deliberar sobre (i) a eleição de membro de Diretoria da Companhia; e
(ii) concessão de Carta de Indenidade. 6- Assuntos e Deliberações:
Foi aprovada pela acionista a lavratura da presente ata sob a forma
de sumário, na forma do art. 130 da Lei n° 6.404/76. Examinada as
matérias constantes da ordem do dia, foram tratados os seguintes as-
suntos: 6.1. Eleição de membro de Diretoria da Companhia: Con-
siderando a renúncia do Sr. Luis Eduardo Simonetti Baroni ao cargo
de Diretor Sem Designação específica da Companhia com efeitos a
partir de 31/12/2018, foi aprovada a eleição do Sr. Pedro Augusto
Cardoso da Silva, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador
da carteira de identidade nº 064474844, emitida pela IFP/RJ, inscrito
no CPF/MF sob o nº 852.270.307-82, com endereço comercial na Av.
Almirante Barroso, n° 52, salas 801, 3001 e 3002, Centro, Rio de Ja-
neiro - RJ, CEP 20031-000, para o cargo de Diretor Sem Designação
específica da Companhia, em complementação de mandato que se
encerrará na Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2019. O
Diretor ora eleito declara estar desimpedido na forma da lei para o
exercício do respectivo cargo. Em função da deliberação tomada aci-
ma, a composição da Diretoria da Companhia passa ser a indicada
no quadro abaixo: Diretoria da Companhia: Erik da Costa Breyer -
Diretor Presidente; Enio Stein Júnior - Diretor Sem Designação espe-

Farmoquímica S.A.
CNPJ/MF nº 33.349.473/0001-58 | NIRE 33.300.092.781

Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 28/01/2019
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 28/01/2019, às 15hs, na sede.
2. Convocação e Presença: Totalidade. 3. Mesa: Presidente - Carlos
Alexander Guimarães Moreira; Secretária - Anny Margaly Maciel Tren-
tini. 4. Deliberações: 4.1. Aprovar a alteração do endereço da filial 2,
para que passe a ser: Filial 2: Rua Viúva Claudio, 300, parte, Jacaré,
CEP 20970-032 no Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
33.349.473/0013-91. 4.2 Aprovar a lavratura da Ata desta Assembleia
Geral Extraordinária na forma sumária. 5. Encerramento: Nada mais.
Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2019. (ass) Mesa: Carlos Alexander
Guimarães Moreira, Presidente; Anny Margaly Maciel Trentini, Secre-
tária. Acionistas: GRUPO FQM HOLDING S.A., por seus represen-
tantes legais, Fernando Gabriel Itzaina Sanchez e Alexandre Corrêa
Corrêa; e VIDFARMA INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA., por
seus representantes legais, Anny Margaly Maciel Trentini e Carlos Ale-
xander Guimarães Moreira. JUCERJA nº 00003525686 em
20/02/2019. Id: 2165859

Id: 2165931

cífica; Júlio César Fonseca - Diretor Sem Designação específica;
Eduardo Marques de Almeida Dantas - Diretor Sem Designação es-
pecífica; Tulio Toledo Abi-Saber - Diretor Sem Designação específica;
Pedro Augusto Cardoso da Silva - Diretor Sem Designação espe-
cífica. 6.2. Concessão de Carta de Indenidade: Em ato contínuo, foi
aprovada a concessão, pela Companhia, de Carta de Indenidade nos
termos do modelo que fica arquivado na sede da Companhia, em be-
nefício do Sr. Pedro Augusto Cardoso da Silva. 7- Encerramento: Na-
da mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada, da qual se la-
vrou a presente ata que, lida e aprovada foi assinada por todos os
presentes. Mesa: Erik da Costa Breyer - Presidente e Ana Carolina
dos Remédios Monteiro da Motta - Secretária. Única Acionista: Inves-
timentos e Participações em Infraestrutura S.A. - INVEPAR. Certifico
que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Rio de
Janeiro, 02 de janeiro de 2019. Mesa: Erik da Costa Breyer - Pre-
sidente, Ana Carolina dos R. Monteiro da Motta - Secretária. Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Nome: Línea Amarilla Brasil
Participações S.A. Certifico que o presente foi arquivado sob o nº
3501640 e data de 01/02/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário
Geral.

Id: 2165840

presente ata como seu anexo. Os Conselheiros aprovaram, por una-
nimidade, a proposta de manutenção da Matriz de Alçadas da Dire-
toria por até trinta dias, devendo o assunto ser novamente tratado na
próxima reunião ordinária do Conselho. Na ocasião, deverão ser apre-
sentadas ao Conselho uma análise crítica detalhada da efetiva adoção
das autorizações previstas na Matriz de Alçadas e uma avaliação es-
tatística das contratações e pagamentos, com o racional sobre o ca-
bimento da ratificação da Matriz ou, alternativamente, com uma pro-
posta de adequação da Matriz às reais demandas da Companhia e
aos termos do Plano de Recuperação Judicial, se aplicável.".Presente
a totalidade dos membros do Conselho de Administração e apostas
as assinaturas dos Srs. José Mauro M. Carneiro da Cunha (Presiden-
te da Mesa), Ricardo Reisen de Pinho, Eleazar de Carvalho Filho,
Marcos Duarte Santos, Marcos Bastos Rocha e Marcos Grodetzky.
Rio de Janeiro, 30 de maio de 2018. Luciene Sherique Antaki - Se-
cretária. Jucerja 3221772 em 04/07/2018.

Id: 2165869


	D.O. RIO - PG 12
	D.O. RIO - PG 13
	D.O. RIO - PG 14
	D.O. RIO - PG 15
	D.O. RIO - PG 16



