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Integral Participações S.A.
CNPJ/ME nº 02.927.225/0001-13 – NIRE 35.300.159.292

Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Srs. acionistas da Integral Participações S.A. para 
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no dia 29 
de novembro de 2019, às 19h00 horas em primeira chamada e as 19h30 
em segunda chamada, na Avenida Getúlio Vargas nº 444, na cidade de 
Salto/SP, a fi m de discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do 
Dia: • Deliberações sobre como a INTEGRAL participará em AGE 30 de 
novembro de 2019 do Salto Plaza Hotel S.A. relacionado aos assuntos 
constantes em sua convocação, como segue: a) Aumento do Capital 
Social para fazer face às necessidades de investimentos mediante à 
subscrição de novas ações ordinárias nominativas sem valor nominal; 
b) Defi nição do valor de emissão das novas ações; c) Redefi nição das 
condições e do limite para tomada de novos empréstimos de mútuo 
junto aos acionistas e/ou no mercado fi nanceiro; d) Revisão/Alteração do 
Estatuto Social para eventuais ajustes relacionados aos órgãos de ges-
tão – Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria, em razão 
da contratação serviços de gestão hoteleira sob a marca COMFORT. 
• Deliberação sobre as subscrições e integralizações de Capital Social 
para re-ratifi cação dos registros na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo. Salto/SP, 18 de novembro de 2019. Mansueto H. Lunardi – Pre-
sidente; Mauro Martins de Campos – Vice-Presidente do Conselho de 
Administração. (20, 22 e 23/11/2019)

Outback Steakhouse
Restaurantes Brasil S.A.

CNPJ/MF nº 17.261.661/0001-73 - NIRE 35.300.463.412
Assembleia Especial de Acionistas Preferencialistas-Edital de Convocação
São convocados os acionistas preferencialistas da Outback Steakhou-
se Restaurantes Brasil S.A. (“Companhia”), na forma prevista no Ar-
tigo 124 da Lei nº 6.404/76, para se reunirem em Assembleia Especial 
a ser realizada no dia 10 de dezembro de 2019, às 8:00 horas, na 
sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, Torre Oeste, Bloco C, 
3º e 4º andares, Conjuntos 301 e 401, Dep. 12, 13 e 16, Tipo G 4SS G4, 
Brooklin, CEP 04578-000, para discutir e deliberar a respeito das se-
guintes matérias: (i) ratifi cação das distribuições dos resultados da Com-
panhia, relativos ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2018;
e (ii) ratifi cação da criação e emissão de novas classes de ações pre-
ferenciais realizadas pela Companhia, sem guardar proporção com as 
demais classes de ações preferenciais existentes, realizadas no exercício 
social de 2018 até a data da assembleia. Os documentos pertinentes às 
matérias a serem deliberadas encontram-se à disposição dos acionistas, 
a partir desta data, na sede da Companhia. O acionista que desejar ser 
representado por procurador, constituído na forma do Artigo 126, §1º, da 
Lei nº 6.404/76, deverá depositar o respectivo instrumento de mandato 
na sede da Companhia até 24 horas antes da realização da Assembleia. 
São Paulo, 19 de novembro de 2019. Pierre Albert Berenstein - Diretor.

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas  
da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis  
em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Real  

e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com 
Esforços Restritos de Colocação da Santo Antônio Energia S.A.

A Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
(“Agente Fiduciário”), na qualidade de Agente Fiduciário da 2ª Emissão 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quiro-
grafária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para 
Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Santo Antô-
nio Energia S.A. (“Emissão e “Emissora”), convoca os titulares das de-
bêntures emitidas no âmbito da Emissão (“Debenturistas” e “Debêntu-
res”), a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realiza-
da, em segunda convocação, no dia 06 de dezembro de 2019, às 10 ho-
ras, na sede da Emissora, localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso,
nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e 
Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
(i) avaliação de eventuais medidas a serem tomadas, considerando o pe-
dido de Recuperação Judicial do Grupo Odebrecht, e conforme as disposi-
ções das cláusulas 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, e 5.1, alíneas “m”, “n” e “y” da Escri-
tura de Emissão; (ii) contratação de assessor legal para auxílio na condu-
ção do processo de Recuperação Judicial do Grupo ODB; (iii) ratificação
dos atos praticados pelo Agente Fiduciário visando à proteção da comu-
nhão dos debenturistas, conforme determina os artigos 11 e 12 da Instru-
ção CVM nº 583, tendo em vista o crédito representado pelas Debêntures
ter sido listado na Recuperação Judicial Grupo ODB; (iv) medidas a serem
tomadas no âmbito da Recuperação Judicial Grupo ODB; (v) autorização
para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, pratiquem to-
dos os atos necessários à celebração das deliberações ocorridas nesta 
assembleia e; (vi) celebração, pelo Agente Fiduciário, em conjunto com a 
Emissora, de aditivos ao: (1) Contrato de Suporte de Acionistas e Outras 
Avenças, celebrado em 12 de março de 2009 e posteriormente aditado;
(2) Contrato de Suporte de Acionistas para Cobertura de Insuficiências e 
Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente adi-
tado; (3) Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Con-
tas e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormen-
te aditado; (4) Contrato de Penhor de Ações de Outras Avenças, celebrado
em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; e (5) Contrato de Com-
partilhamento de Garantias e Outras Avenças, celebrado em 12 de março 
de 2009 e posteriormente aditado, a fim de incluir a Pentágono S.A. Distri-
buidora de Títulos e Valores Mobiliários como Agente Fiduciário da
1ª Emissão Privada de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, 
em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e com Garantias Adicio-
nais da Santo Antônio Energia S.A.. A comprovação da condição de de-
benturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos traba-
lhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identi-
dade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de
cada Debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de 
constituição de procurador, do competente instrumento de mandato.
 Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração e 
dos  documentos societários, na sede social da Emissora, acima 
 mencionada, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail
assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes da
 realização da assembleia. São Paulo, 22 de novembro de 2019. Pentá-
gono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários -
Agente  Fiduciário.

Best Center Inter Rio
Empreendimentos e Participações Ltda.

CNPJ/MF nº 13.790.567/0001-50 - NIRE 35225534966
Ata da Reunião Ordinária de Quotistas 

1. Local, Data e Hora: Na sede social, na Rua Dr. Eduardo de Souza Ara-
nha, 153, 12º andar, Parte, SP/SP, no dia 30/08/2019, às 09:30h. 2. Con-
vocação e Presença: Convocação dispensada, nos termos da cláusula 
décima do Contrato Social da Sociedade, face à presença de sócios-quo-
tistas representando a totalidade do capital social. 3. Composição da
Mesa: Presidente: Felipe de Faria Góes; Secretário: Fernanda C. Fontes. 
4. Deliberações Tomadas pela Unanimidade dos Sócios Presentes à 
Reunião: 4.1. Por considerá-lo excessivo em relação ao objeto da Socie-
dade, os sócios aprovaram a redução do capital social da Sociedade em 
R$ 2.000.000,00, com o cancelamento de 2.000.000 quotas de titularidade
da sócia Best Center Empreendimentos e Participações S.A. Em con-
trapartida à redução do capital social aqui aprovada, a sócia receberá da
Sociedade nesta data, em moeda corrente nacional, o valor corresponden-
te às quotas canceladas. 4.2. Os sócios autorizaram a administração da 
Sociedade a proceder, caso seja necessário, a restituição do valor das 
quotas ora canceladas antes do término do prazo legal de 90 dias previsto 
no Código Civil, ficando, neste caso, a sócia Best Center Empreendimen-
tos e Participações S.A. responsável perante a Sociedade pelo valor re-
cebido a título de adiantamento de restituição de capital social, até o fim do
prazo legal concedido para manifestação de credores quirografários. O
adiantamento ora autorizado não se caracteriza como operação de mútuo
e a devolução, se necessária, será realizada pelo valor adiantado pela So-
ciedade, sem qualquer tipo de correção ou incidência de juros. 4.3. Os
sócios consignam que Felipe de Faria Góes e Fernanda C. Fontes re-
nunciaram expressamente a qualquer direito que poderiam ter em decor-
rência da redução de capital aprovada no item 4.1. acima.
4.4. Os sócios consignam que depois da redução aprovada no item 4.1. 
acima o capital social da Sociedade de R$ 13.330.732,00, passará a ser 
de R$ 11.330.732,00 dividido em 11.330.732 quotas com valor nominal de
R$ 1,00 cada uma, ficando assim distribuído entre os sócios: Sócios-Quo-
tistas - Nº de quotas - Valor: Best Center Empreendimentos e Participa-
ções S.A. - 11.330.730 - R$ 11.330.730,00; Felipe de Faria Góes - 1 -
R$ 1,00; Fernanda C. Fontes - 1 - R$ 1,00; Total - 11.330.732 -
R$ 11.330.732,00. 4.5. Os sócios autorizaram os administradores da So-
ciedade a adotar todas as providências cabíveis e necessárias para a efe-
tivação da redução de capital ora aprovada, incluindo a publicação da Ata 
a que se refere esta Reunião de Sócios, para os fins do disposto no artigo
1.084, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Civil, bem como a realização do pagamen-
to à sócia Best Center Empreendimentos e Participações S.A. do montante 
correspondente às quotas canceladas em decorrência da redução. 5. En-
cerramento e Aprovação da Ata: Terminados os trabalhos, inexistindo
qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprova-
da e assinada por todos os sócios presentes: Fernanda C. Fontes, Felipe
de Faria Góes e Best Center Empreendimentos e Participações S.A., nes-
te ato representada pelos Srs. Felipe de Faria Góes e Fabio Itikawa. Felipe
de Faria Góes - Presidente da mesa; Quotista da Sociedade - Diretor pre-
sidente da Best Center Empreendimentos e Participações S.A.; Fernanda
C. Fontes - Secretário da mesa; Quotista da Sociedade - Diretor da Best 
Center Empreendimentos e Participações S.A.; Fabio Itikawa - Diretor
presidente da Best Center Empreendimentos e Participações S.A.

Best Center Sudoeste Paulista
Empreendimentos e Participações Ltda.

CNPJ/MF nº 16.810.538/0001-00 - NIRE 35226803057
Ata da Reunião Ordinária de Quotistas

1. Local, Data e Hora: Na sede social, na Rua Dr. Eduardo de Souza Ara-
nha, 153, 12º andar, Parte, SP/SP, no dia 30/08/2019, às 11:00h. 2. Con-
vocação e Presença: Convocação dispensada, nos termos da cláusula 
décima do Contrato Social da Sociedade, face à presença de sócios-quo-
tistas representando a totalidade do capital social. 3. Composição da
Mesa: Presidente: Fabio Itikawa; Secretário: Fernanda Campista Fontes.
4. Deliberações Tomadas pela Unanimidade dos Sócios Presentes à 
Reunião: 4.1. Por considerá-lo excessivo em relação ao objeto da Socie-
dade, os sócios aprovaram a redução do capital social da Sociedade em 
R$ 3.000.000,00, com o cancelamento de 3.000.000 de quotas de titulari-
dade da sócia Best Center Empreendimentos e Participações S.A.. Em 
contrapartida à redução do capital social aqui aprovada, a sócia receberá 
da Sociedade nesta data, em moeda corrente nacional, o valor correspon-
dente às quotas canceladas. 4.2. Os sócios autorizaram a administração
da Sociedade a proceder, caso seja necessário, a restituição do valor das
quotas ora canceladas antes do término do prazo legal de 90 dias previsto 
no Código Civil, ficando, neste caso, a sócia Best Center Empreendimen-
tos e Participações S.A. responsável perante a Sociedade pelo valor rece-
bido a título de adiantamento de restituição de capital social, até o fim do
prazo legal concedido para manifestação de credores quirografários. O
adiantamento ora autorizado não se caracteriza como operação de mútuo
e a devolução, se necessária, será realizada pelo valor adiantado pela So-
ciedade, sem qualquer tipo de correção ou incidência de juros.
4.3. Os sócios consignam que Fabio Itikawa e Fernanda Campista Fon-
tes renunciaram expressamente a qualquer direito que poderiam ter em
decorrência da redução de capital aprovada no item 4.1. acima. 4.4. Os
sócios consignam que depois da redução aprovada no item 4.1. acima o 
capital social da Sociedade de R$ 41.843.000,00, passará a ser de 
R$ 38.843.000,00 (dividido em 38.843.000 quotas com valor nominal de 
R$ 1,00 cada uma, ficando assim distribuído entre os sócios: Sócios-Quo-
tistas - Nº de quotas - Valor: Best Center Empreendimentos e Participa-
ções S.A. - 38.842.998 - R$ 38.842.998,00; Fabio Itikawa - 1 - R$ 1,00;
Fernanda Campista Fontes - 1 - R$ 1,00; Total - 38.843.000 -
R$ 38.843.000,00. 4.5. Os sócios autorizaram os administradores da So-
ciedade a adotar todas as providências cabíveis e necessárias para a efe-
tivação da redução de capital ora aprovada, incluindo a publicação da Ata 
a que se refere esta Reunião de Sócios, para os fins do disposto no artigo
1.084, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Civil, bem como a realização do pagamen-
to à sócia Best Center Empreendimentos e Participações S.A. do montante 
correspondente às quotas canceladas em decorrência da redução.
5. Encerramento e Aprovação da Ata: Terminados os trabalhos, inexistin-
do qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi 
aprovada e assinada por todos os sócios presentes: Fabio Itikawa, Fernan-
da Campista Fontes e Best Center Empreendimentos e Participações S.A.,
neste ato representada pelos Srs. Fabio Itikawa e Felipe de Faria Góes.
Fabio Itikawa - Presidente da mesa - Quotista da Sociedade - Diretor da
Best Center Empreendimentos e Participações S.A.; Fernanda Campista
Fontes - Secretária da mesa - Quotista da Sociedade; Felipe de Faria 
Góes - Diretor da Best Center Empreendimentos e Participações S.A.

Campark Empreendimentos
Imobiliários Ltda.

CNPJ/MF nº 09.643.299/0001-77 - NIRE 35222357591
Ata da Reunião Ordinária de Quotistas

1. Local, Data e Hora: Na sede social, na Rua Dr. Eduardo de Souza Ara-
nha, 153, 12º andar, Parte, SP/SP, no dia 30/08/2019, às 17h. 2. Convoca-
ção e Presença: Convocação dispensada, nos termos da cláusula décima 
do Contrato Social da Sociedade, face à presença de sócios-quotistas re-
presentando a totalidade do capital social. 3. Composição da Mesa: Pre-
sidente: Felipe de Faria Góes; Secretária: Fernanda Campista Fontes. 
4. Deliberações Tomadas pela Unanimidade dos Sócios Presentes à 
Reunião: 4.1. Por considerá-lo excessivo em relação ao objeto da Socie-
dade, os sócios aprovaram a redução do capital social da Sociedade em 
R$ 1.000.000,00, com o cancelamento de 1.000.000 quotas de titularidade
da sócia Best Center Empreendimentos e Participações S.A.. Em con-
trapartida à redução do capital social aqui aprovada, a sócia receberá da
Sociedade nesta data, em moeda corrente nacional, o valor corresponden-
te às quotas canceladas. 4.2. Os sócios autorizaram a administração da 
Sociedade a proceder, caso seja necessário, a restituição do valor das 
quotas ora canceladas antes do término do prazo legal de 90 dias previsto 
no Código Civil, ficando, neste caso, a sócia Best Center Empreendimen-
tos e Participações S.A. responsável perante a Sociedade pelo valor re-
cebido a título de adiantamento de restituição de capital social, até o fim do
prazo legal concedido para manifestação de credores quirografários. O
adiantamento ora autorizado não se caracteriza como operação de mútuo
e a devolução, se necessária, será realizada pelo valor adiantado pela So-
ciedade, sem qualquer tipo de correção ou incidência de juros. 4.3. Os
sócios consignam que Felipe de Faria Góes e Fernanda Campista Fon-
tes renunciaram expressamente a qualquer direito que poderiam ter em
decorrência da redução de capital aprovada no item 4.1. acima. 4.4. Os
sócios consignam que depois da redução aprovada no item 4.1. acima o 
capital social da Sociedade de R$ 6.041.271,00, passará a ser de R$ 
5.041.271,00 divido em 5.041.270 quotas com valor nominal de R$ 1,00 
cada uma, ficando assim distribuído entre os sócios: Sócios-Quotistas -
Nº de quotas - Valor: Best Center Empreendimentos e Participações S.A.
- 5.041.268 - R$ 5.041.268,00; Felipe de Faria Góes - 1 - R$ 1,00 - Fernan-
da Campista Fontes - 1 - R$ 1,00; Total - 5.041.270 - R$ 5.041.270,00. 4.5. 
Os sócios autorizaram os administradores da Sociedade a adotar todas as
providências cabíveis e necessárias para a efetivação da redução de capi-
tal ora aprovada, incluindo a publicação da Ata a que se refere esta Reu-
nião de Sócios, para os fins do disposto no artigo 1.084, § 1º, 2º e 3º, do
Código Civil, bem como a realização do pagamento à sócia Best Center
Empreendimentos e Participações S.A. do montante correspondente às 
quotas canceladas em decorrência da redução. 5. Encerramento e Apro-
vação da Ata: Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra mani-
festação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por
todos os sócios presentes: Felipe de Faria Góes, Fernanda Campista  
Fontes e Best Center Empreendimentos e Participações S.A., neste ato
representada pelos Srs. Felipe de Faria Góes e Fabio Itikawa. Felipe de 
Faria Góes - Presidente da mesa - Quotista da Sociedade - Diretor presi-
dente da Best Center Empreendimentos e Participações S.A.; Fernanda 
Campista Fontes - Secretária da mesa - Quotista da Sociedade; Fabio
Itikawa - Diretor da Best Center Empreendimentos e Participações S.A.

Best Center Grande Rio 
Empreendimentos e Participações Ltda.

CNPJ/MF nº 14.310.276/0001-80 - NIRE 35225828889
Ata da Reunião Ordinária de Quotistas

1. Local, Data e Hora: Na sede social, na Rua Dr. Eduardo de Souza Ara-
nha, 153, 12º andar, Parte, SP/SP, no dia 30/08/2019, às 17h. 2. Convoca-
ção e Presença: Convocação dispensada, nos termos da cláusula décima 
do Contrato Social da Sociedade, face à presença de sócios-quotistas re-
presentando a totalidade do capital social. 3. Composição da Mesa: Pre-
sidente: Fabio Itikawa; Secretário: João Fernando Lantieri Sammarone.
4. Deliberações Tomadas pela Unanimidade dos Sócios Presentes à 
Reunião: 4.1. Por considerá-lo excessivo em relação ao objeto da Socie-
dade, os sócios aprovaram a redução do capital social da Sociedade em 
R$ 3.000.000,00, com o cancelamento de 3.000.000 de quotas de titulari-
dade da sócia Best Center Empreendimentos e Participações S.A. Em
contrapartida à redução do capital social aqui aprovada, a sócia receberá 
da Sociedade nesta data, em moeda corrente nacional, o valor correspon-
dente às quotas canceladas. 4.2. Os sócios autorizaram a administração
da Sociedade a proceder, caso seja necessário, a restituição do valor das
quotas ora canceladas antes do término do prazo legal de 90 dias previsto 
no Código Civil, ficando, neste caso, a sócia Best Center Empreendimen-
tos e Participações S.A. responsável perante a Sociedade pelo valor rece-
bido a título de adiantamento de restituição de capital social, até o fim do
prazo legal concedido para manifestação de credores quirografários. O
adiantamento ora autorizado não se caracteriza como operação de mútuo
e a devolução, se necessária, será realizada pelo valor adiantado pela So-
ciedade, sem qualquer tipo de correção ou incidência de juros. 4.3. Os
sócios consignam que Fabio Itikawa e João Fernando Lantieri Samma-
rone renunciaram expressamente a qualquer direito que poderiam ter em
decorrência da redução de capital aprovada no item 4.1. acima. 4.4. Os
sócios consignam que depois da redução aprovada no item 4.1. acima o 
capital social da Sociedade de R$ 11.562.251,00, passará a ser de 
R$ 8.562.251,00 dividido em 8.562.251 quotas com valor nominal de
R$ 1,00 cada uma, ficando assim distribuído entre os sócios: Sócios-Quo-
tistas - Nº de quotas - Valor: Best Center Empreendimentos e Participa-
ções S.A. - 8.562.249 - R$ 8.562.249,00; Fabio Itikawa - 1 - R$ 1,00; João 
Fernando Lantieri Sammarone - 1 - R$ 1,00; Total - 8.562.251 -
R$ 8.562.251,00. 4.5. Os sócios autorizaram os administradores da Socie-
dade a adotar todas as providências cabíveis e necessárias para a efetiva-
ção da redução de capital ora aprovada, incluindo a publicação da Ata a 
que se refere esta Reunião de Sócios, para os fins do disposto no artigo 
1.084, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Civil, bem como a realização do pagamen-
to à sócia Best Center Empreendimentos e Participações S.A. do montante 
correspondente às quotas canceladas em decorrência da redução. 5. En-
cerramento e Aprovação da Ata: Terminados os trabalhos, inexistindo
qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprova-
da e assinada por todos os sócios presentes: Fabio Itikawa, João Fernando
Lantieri Sammarone e Best Center Empreendimentos e Participações 
S.A., neste ato representada pelos Srs. Fabio Itikawa e Felipe de Faria 
Góes. Fabio Itikawa - Presidente da mesa - Quotista da Sociedade - Dire-
tor presidente da Best Center Empreendimentos e Participações S.A.; 
João Fernando Lantieri Sammarone - Secretário da mesa - Quotista 
da Sociedade - Diretor da Best Center Empreendimentos e Participações 
S.A.; Felipe de Faria Góes - Diretor presidente da Best Center Empreen-
dimentos e Participações S.A.

CTEEP - Companhia de Transmissão 
de Energia Elétrica Paulista

Companhia Aberta 
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04 - NIRE 35300170571

Ata da 354ª Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: Realizada no dia 05 de novembro de 2019, às 17h, 
por meio eletrônico, conforme faculta o artigo 21, §§ 2º e 3º do estatuto 
social da CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica 
Paulista (“Companhia”). Convocação: Realizada pelo Presidente do 
Conselho de Administração, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976 (“Lei nº 6.404/76”) e do estatuto social da Companhia. 
Presenças: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao 
final assinados. Mesa: Bernardo Vargas Gibsone - Presidente; Andrea 
Mazzaro Carlos de Vincenti - Secretária. Abertos os trabalhos, verificado 
o quórum de presença e validamente instalada a reunião, foi aprovada 
a lavratura da presente ata na forma de sumário. Ordem do Dia e 
Deliberações: 1) Aprovação das Demonstrações Financeiras 
relativas ao 3º trimestre de 2019. Atendendo ao disposto na lei 
nº 6.404/76 e no estatuto social da Companhia, o Conselho de 
Administração aprovou, por unanimidade, as Demonstrações 
Financeiras referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2019, 
acompanhadas do Relatório sobre a Revisão de Informações Trimestrais 
dos Auditores Independentes, Ernst & Young Auditores Independentes 
S.S. 2) Aprovação da Proposta de Distribuição de Dividendos 
Intermediários e Juros Sobre Capital Próprio aos Acionistas. Após 
exame e discussão, o Conselho de Administração da Companhia 
aprovou, por unanimidade, (i) a distribuição de dividendos intermediários, 
no valor de R$ 293.555.572,85 (duzentos e noventa e três milhões, 
quinhentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais e 
oitenta e cinco centavos), correspondentes a R$ 0,445535 por ação de 
ambas as espécies; e (ii) a distribuição de juros sobre o capital próprio, 
no valor bruto de R$ 223.444.459,35 (duzentos e vinte e três milhões, 
quatrocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e nove 
reais e trinta e cinco centavos), correspondentes a R$ 0,339126 por 
ação de ambas as espécies, sujeito à retenção do Imposto de Renda na 
Fonte à alíquota de 15% (quinze por centos), exceto para os acionistas 
comprovadamente isentos ou imunes, ou acionistas domiciliados em 
países para os quais a legislação estabeleça alíquotas diversas. 
Os dividendos intermediários e os juros sobre o capital próprio, líquidos 
do imposto de renda na fonte, estão sendo distribuídos com base no 
lucro registrado nas demonstrações financeiras de 30 de setembro de 
2019, na realização da reserva especial de lucros a realizar e na conta 
de lucros acumulados, e serão imputados aos dividendos obrigatórios 
relativos ao exercício de 2019, conforme artigo 202 da Lei das S.A., 
artigo 9º, parágrafo 7º, da Lei 9.249/95 e item V da Deliberação CVM 
207/96. A data de pagamento será em 03 de dezembro de 2019 e será 
realizado “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária a se realizar 
nos quatro primeiros meses de 2020. As ações da Companhia serão 
negociadas “ex-direito” a dividendos e juros sobre o capital próprio a 
partir de 11 de novembro de 2019, inclusive, com a data de corte de 
08 de novembro de 2019. Os diretores ficam autorizados a praticar 
todos os atos necessários ao pagamento dos dividendos e juros sobre 
o capital próprio ora aprovados. 3) Aprovação da Transferência da 
Sede Social da Companhia. Decidiu o Conselho de Administração 
aprovar, por unanimidade, a alteração do endereço da sede social 
da Companhia no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, para 
a Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre C - Crystal, 5º, 6º e 
7º andares, Vila Gertrudes, São Paulo - SP, Cep. 04794-000. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com 
a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi 
assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes Bernardo 
Vargas Gibsone, Gustavo Carlos Marin Garat, César Augusto Ramírez 
Rojas, Fernando Augusto Rojas Pinto, José Andrés Romero Tarazona, 
Ana Milena López Rocha, Roberto Brigido do Nascimento e Orivaldo 
Luis Pellegrino. Atesto que a deliberação acima foi extraída da ata 
lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da 
Companhia. Andrea Mazzaro Carlos de Vincenti - Secretária. 
JUCESP nº 595.546/19-5 em 12/11/2019. Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral.
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