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CNPJ nº 03.289.276/0001-20
Relatório da administração
Senhores Acionistas, Apresentamos as demonstrações contábeis da Estrutural Participações e Comércio S.A. nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015. Atenciosamente A administração.
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (valores expressos em milhares de reais)
2016
2015
Demonstração do Resultado
Nota
2016
2015 Passivo
Nota
2016
2015 Despesas operacionais: Gerais e administrativas
Ativo
(19.678) (20.205)
Circulante
4.195
8.909 Circulante
18.523
157.031 Outras receitas e despesas operacionais
(375)
Caixa e equivalentes de caixa
4
3.066
5.103 Fornecedores
10
2.613
2.453 Resultado antes dos efeitos financeiros
Contas a receber
5
307
3.307 Emprestimos e financiamentos
11
6.854
7.008
e da equivalência patrimonial
(19.678) (20.580)
Outros créditos a receber
6
822
499 Emprestimos com partes relacionadas
12
145.907 Financeiras Líquidas
(21.138) (21.403)
Não circulante
890.409
926.247 Outros débitos a pagar
10
9.056
1.663 Resultado da equivalência patrimonial
(37.086)
55.044
Emprestimos com partes relacionadas
7
4.344
5.766 Não circulante
623.225
446.833 Resultado antes do IR e CSLL
(77.902)
13.061
Investimentos
8
840.804
869.503 Emprestimos e financiamentos
11
29.733
39.373 Imposto de renda
(207)
(9)
Imobilizado
9
45.261
50.978 Emprestimos com partes relacionadas
12
420.950
242.099 Contribuição social
(346)
(6)
Total do Ativo
894.604
935.156 Obrigações por aquisição de investimentos
13
126.826
119.940 Lucro (prejuízo) líquido do exercício
(78.455)
13.046
Outros débitos a pagar
14
45.716
45.421
Demonstrações dos fluxos de caixa
Notas explicativas às demonstrações contábeis
252.856
331.292 Fluxo de caixa das atividades operacionais
2016
2015
1. Informações gerais: A Estrutural Participações e Comércio S.A. é uma Patrimônio líquido
15
10
10 Lucro (prejuízo) líquido do exercício
(78.455) 13.060
sociedade anônima de capital fechado, com sede no município de Indaiatu- Capital social
Ajuste
de
avaliação
patrimonial
15
344.865
354.360
Ajustes para:
ba/SP, e tem como objetivo a compra, venda e cessão de participações
(92.019) (23.078) Depreciações e amortizações
5.901
5.884
societárias por conta própria. 2. Base para preparação e apresentação das Lucros (prejuízos) acumulados
894.604
935.156 Resultado de equivalência patrimonial
37.086 (55.097)
demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas Total do Passivo
Imposto
de
renda
e
contribuição
social
correntes
553
15
Participação
2016
2015
e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas Companhia Investida
99,9% 212.753
257.221 Variações nos ativos e passivos
no Brasil, que compreendem as disposições da lei 6.404/76, alterada pelas 01
(Aumento)
ou
diminuição
dos
ativos
0%
255
leis 11.638/07 e 11941/09 e pelos pronunciamentos, interpretações e orien- 02
3.000 112.184
99,9%
30.133
34.839 Contas a receber
tações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Para a 03
(235)
(1)
99,9% 593.123
331.053 Impostos a recuperar
sociedade não há diferenças entre o resultado abrangente do período e o 04
(78)
(1)
99,9%
240.627 Adiantamento a fornecedores
resultado do período. Dessa forma, a sociedade apresenta apenas a de- 05
1.414 (1.839)
99,9%
735
426 Outras contas a receber
monstração do resultado. 3. Principais práticas contábeis: a) Receitas e 06
99,9%
250
896 Aumento ou (diminuição) dos passivos
despesas: As receitas e despesas são registradas pelo seu valor bruto no 07
160
(730)
99,9%
345
840 Fornecedores
mesmo período de competência em que são auferidas. b) Caixa e equivalen- 08
(20)
226
99,9%
3.465
3.346 Obrigações sociais trabalhistas
tes de caixa: Incluem saldos em contas correntes mantidas junto aos esta- 09
7.017
(6)
840.804
869.503 Obrigações tributárias
belecimentos bancários. c) Aplicações financeiras: As aplicações financeiOutras
contas
a
pagar
e
provisões
32.498
51.920
ras são registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos 9. Imobilizado: O ativo imobilizado possui a seguinte composição:
2015 Adições Baixas
2016 Fluxo de caixa líquido decorrente
auferidos até as datas dos balanços e não excedem o seu valor de mercado
das atividades operacionais
8.841 125.615
ou de realização. d) Investimentos: Os investimentos da sociedade em con- Veículos
59.870
- 59.870
troladas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. e) Imobili- Computadores
69
69 Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(900)(113.396)
184
184 Aporte de capital em controlada
zado: Registrado ao custo de aquisição. A depreciação dos bens é calculada Móveis e utensílios
(184)
(69)
pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil estimado para Custo
59.939
184
- 60.123 Aquisição de ativo imobilizado
o bem. f) Obrigações: As obrigações são reconhecidas no balanço quando Depreciação
(8.961)
(5.901)
- (14.862) Fluxo de caixa líquido (aplicado nas) gerados
das
atividades
de
investimentos
(1.084)(113.465)
Líquido
50.978
(5.717)
45.261
a sociedade possui obrigação legal ou constituída como resultado de um
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido 10. Fornecedores e outros débitos a pagar: Os fornecedores e outros débi- Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
(9.794) (7.156)
para liquidá-las. g) Tributação dos lucros: A sociedade adota o regime de tos a pagar estão compostos pelos seguintes valores:
2016
2015 Pagamento de empréstimos e financiamentos
2.613
2.453 Fluxo de caixa líquido (aplicado nas) gerados
lucro presumido, o imposto de renda incidente à alíquota de 15% e é acres- Fornecedores diversos
das
atividades
de
financiamentos
(9.794)
(7.156)
640
660
cido do adicional de 10% para os lucros que excederem R$ 60 mil por trimes- Obrigações trabalhistas
(2.037) 4.994
tre e a contribuição social incide à alíquota de 9%.
Obrigações tributárias
7.352
77 Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa
5.103
109
550 Caixa e equivalentes de caixa no inicio do período
4. Caixa e equivalentes de caixa
2016
2015 Obrigações aquisição imóveis
3.066
5.103
Caixa
22
- Obrigações aquisição investidas
140 Caixa e equivalentes de caixa no fim do período
1.064
236 Redução (aumento) em caixa e equivalentes de caixa (2.037) 4.994
Bancos
4
35 Outras obrigações
Reser- Prejuízos Ajuste de
11.669
4.116 Demonstração
Aplicação financeira
3.040
5.068
Capital va de acumu- avaliação
3.066
5.103 11. Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos e financiamentos es- das Mutações do
social lucros
lados patrimonial
Total
Patrimônio Líquido
5. Contas a receber: O contas a receber de clientes estão compostos pelos tão compostos pelos seguintes valores:
10 33.191
283.979 317.180
2016
2015 Saldo em 31/12/2014
seguintes valores:
2016
2015 Modalidade Taxa média anual juros Vencimento
- (69.315)
Clientes
307
3.721 Finame
5% ano
2025 36.587 46.381 Ajustes de exercicios anteriores - (33.191) (36.124)
70.381 70.381
(-) Ajuste a valor presente
(414) Passivo Circulante
(6.854) (7.008) Ajuste de avaliação patrimonial 13.046
- 13.046
29.733 39.373 Resultado líquido/exercício/15 307
3.307 Passivo não circulante
10
- (23.078)
354.360 331.292
6. Outros créditos a receber: Os créditos a receber estão compostos pelos 12. Empréstimos com partes relacionadas: Os débitos com empresas liga- Saldo em 31/12/2015
19
19
seguintes valores:
2016
2015 das estão compostos pelos seguintes valores:
2016
2015 Ajustes de exercicios anteriores 9.495
(9.495)
(116.490) (141.399) Realização do custo atribuido
Impostos a recuperar
239
3 Companhia 01
- (78.455)
- (78.455)
Adiantamentos
111
35 Companhia 02
(228.470) (185.308) Resultado líquido/exercício/16 Saldo
em
31/12/2016
10
(92.019)
344.865
252.856
Dividendos
461
461 Companhia 03
(26.622) (28.284)
(419)
- pelos seguintes valores:
2016
2015
Outros créditos
11
- Companhia 04
822
499 Companhia 05
(38.109) (22.410) Impostos e contribuições a recolher
295
7. Empréstimos com partes relacionadas: Os créditos com empresas liga- Companhia 06
(1.048)
(863) Impostos e contribuições diferido
45.421 45.421
(9.792) (9.742)
2016
2015 Companhia 07
das estão compostos pelos seguintes valores:
45.716 45.421
(420.950) (388.006) 15. Patrimônio Líquido: a) Capital social: O capital social é de R$
Companhia 01
2.580
- (145.907) 10.000,00, dividido em 10.000 ações ordinárias nominativas e sem valor
Companhia 02
3.962
2.898 Passivo Circulante
(420.950) (242.099) nominal. b) Ajuste de avaliação patrimonial: É composto do efeito da adoCompanhia 03
382
288 Passivo não circulante
4.344
5.766 13. Obrigações por aquisição de investimentos: Refere-se ao saldo a ção do custo atribuído para o ativo imobilizado de bens próprios de suas
8. Investimentos: O detalhamento dos investimentos pode ser assim apre- pagar de partes relacionadas, pela aquisição participações de investidas. investidas em decorrência da aplicação do Pronunciamento Técnico CPC 27
14. Outros débitos a pagar: Os outros débitos a pagar estão compostos e da Interpretação Técnica ICPC 10 na data de transição (1º/01/2009).
sentado:
Ednilson Artioli - Administrador • Luis Fernando Tamborlin - Administrador • Olavo Modesto dos Santos Junior - Administrador/Contador-CRC 1SP222548/O-7

JGR Participações S.A.
CNPJ nº 08.541.033/0001-50
Relatório da administração
Senhores Acionistas, Apresentamos as demonstrações contábeis da JGR Participações S.A. nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015. Atenciosamente A administração.
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (valores expressos em milhares de reais)
Demonstração do Resultado
2016
2015
Ativo
Nota
2016
2015 Passivo
Nota
2016
2015 Despesas operacionais: Gerais e administrativas
(855)
(1.206)
Circulante
5.114
827 Circulante
1.122
39 Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
308
Caixa e equivalentes de caixa
4
2.621
70 Obrigações por aquisição de imóveis
13
35
21 Resultado antes dos efeitos financeiros
Impostos a recuperar
5
2.218
257 Obrigações tributárias
13
1.078
9
e da equivalência patrimonial
(547)
(1.206)
Outros créditos a receber
6
275
500 Outros débitos a pagar
13
9
9 Financeiras Líquidas
12.644
(1.246)
Não circulante
227.594
203.749 Não circulante
77.808
64.389 Resultado da equivalência patrimonial
1.474
1.869
Partes relacionadas
7
58.151
33.768 Fornecedores
14
30.891
30.891 Resultado antes do IR e CSLL
13.571
(583)
Outros créditos a receber
8
115.789
115.789 Partes relacionadas
15
19.667
6.556 Imposto de renda
(7)
AFAC
9
465
465 Outros débitos a pagar
14
27.250
26.942 Contribuição social
(4)
Investimentos
10
2.592
2.381 Patrimônio líquido
153.778
140.148 Lucro (prejuízo) líquido do exercício
13.571
(594)
Imobilizado
11
16.791
17.540 Capital social
16
10
10
Demonstrações dos fluxos de caixa
Intangível
12
33.806
33.806 Reserva legal
16
2
2 Fluxo de caixa das atividades operacionais
2016
2015
Total do Ativo
232.708
204.576 Ajuste de avaliação patrimonial
16
286
286 Lucro (prejuízo) líquido do exercício
13.571
(594)
Reserva de lucros
153.480
139.850 Ajustes de itens sem desembolso de caixa para
Notas explicativas às demonstrações contábeis
232.708
204.576
1. Informações gerais: A JGR Participações S.A. é uma sociedade anônima Total do Passivo
conciliação do lucro antes do imposto com o fluxo de caixa
de capital fechado, com sede em Indaiatuba/SP, e tem como objetivo a com- 10. Investimentos: O detalhamento dos investimentos pode ser assim apre- Depreciações e amortizações
719
754
pra, venda e cessão de participações societárias por conta própria. 2. Base sentado: Companhia Investida
Participação
2016
2015 Equivalência patrimonial
(1.474) (1.869)
0,03%
293
331 Resultado na venda de ativos imobilizados
para preparação e apresentação das demonstrações contábeis: As de- 01
31
0,10%
213
258 Imposto de renda e contribuição social
monstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de 02
11
0,10%
232
223 Fluxo de caixa líquido originado
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as 03
0,10%
(1)
disposições da lei 6.404/76, alterada pelas leis 11.638/07 e 11941/09 e pelos 04
de atividades operacionais
12.847 (1.698)
0,10%
1
- Atividades de investimento
pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de Pro- 05
0,10%
- Aumento de outros créditos a receber
nunciamentos Contábeis (CPC). Para a sociedade não há diferenças entre o 06
(1.736)
(1)
0,10%
30
35 Dividendos recebidos
resultado abrangente do período e o resultado do período. Dessa forma, a 07
1.868
1.750
1,00%
318
255 Fluxo de caixa líquido aplicado
sociedade apresenta apenas a demonstração do resultado. 3. Principais 08
0,10%
1
práticas contábeis: a) Receitas e despesas: As receitas e despesas são 09
em atividades de investimento
132
1.749
75,00%
1.500
1.500 Atividades de financiamento
registradas pelo seu valor bruto no mesmo período de competência em que 10
1,00%
- Aumento no mútuo com partes relacionadas
são auferidas. b) Caixa e equivalentes de caixa: Incluem saldos em contas 11
(11.806)
(466)
1,00%
- Aumento de AFAC nas investidas
correntes mantidas junto aos estabelecimentos bancários. c) Aplicações 12
(136)
0,10%
1
1 Aumento do contas a pagar
financeiras: As aplicações financeiras são registradas pelos valores de 13
310
1,00%
(196) Aumento (redução) de tributos a recolher
custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços e 14
1.068
(5)
1,00%
(28) Fluxo de caixa líquido aplicado
não excedem o seu valor de mercado ou de realização. d) Investimentos: Os 15
0,10%
3
3
investimentos da sociedade em controladas são avaliados pelo método da 16
em atividades de financiamento
(10.428)
(607)
2.592
2.381 Redução (aumento) em caixa e equivalentes de caixa
equivalência patrimonial. e) Imobilizado: Registrado ao custo de aquisição.
2.551
(556)
A depreciação dos bens é calculada pelo método linear e leva em considera- 11. Imobilizado: O ativo imobilizado possui a seguinte composição:
Caixa e Equivalentes de caixa
ção o tempo de vida útil estimado para o bem. f) Obrigações: As obrigações
2015 Adições Baixas
2016 Disponibilidades e valores equivalentes no início do período 70
626
18.280
(30) 18.250 Disponibilidades e valores equivalentes no fim do período 2.621
são reconhecidas no balanço quando a sociedade possui obrigação legal ou Imóveis
70
constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um Veículos
74
74 Redução (aumento) em caixa e equivalentes de caixa
2.551
(556)
recurso econômico seja requerido para liquidá-las. g) Tributação dos lucros: Custo
18.354
- 18.324 Demonstração das
Reser- Ajuste de
(814)
(719)
(1.533)
A sociedade adota o regime de lucro presumido, o imposto de renda incidente Depreciação
Mutações do
Capital Reserva va de avaliação
17.540
(719)
(30) 16.791
à alíquota de 15% e é acrescido do adicional de 10% para os lucros que Líquido
Patrimônio Líquido
social Legal lucros patrimonial
Total
excederem R$ 60 mil por trimestre e a contribuição social incide à alíquota de 12. Intangível: Refere-se ao ágio e deságio na aquisição de controladas.
Saldo em 31/12/2014
10
2 140.486
284 140.782
2016
2015
9%. 4. Caixa e equivalentes de caixa
2016
2015 Companhia Investida
Ajustes de exercicios anteriores (40)
(40)
103
103
Bancos
1
2 01
Ajuste de avaliação patrimonial (2)
2
33.850 33.850
Aplicação financeira
2.620
68 02
Resultado
líquido/exercício/15
(594)
(594)
(115)
(115)
2.621
70 03
10
2 139.850
286 140.148
5. Impostos a recuperar: Refere-se ao imposto de renda retido na fonte 04
(1)
(1) Saldo em 31/12/2015
59
59
sobre rendimentos de aplicações financeiras. 6. Outros créditos a receber: 05
(31)
(31) Ajustes de exercicios anteriores - 13.571
- 13.571
33.806 33.806 Resultado líquido/exercício/16
Refere-se ao saldo a receber de dividendos de companhia investida o valor
10
2 153.480
286 153.778
de R$ 262 mil. E 13 mil refere-se a outros créditos a receber. 7. Partes rela- 13. Passivo circulante: Referem-se às obrigações com vencimentos para Saldo em 31/12/2016
cionadas: Os créditos com empresas ligadas estão compostos pelos se- liquidação em curto prazo.
2016
2015 16. Patrimônio Líquido: a) Capital social: O capital social é de R$
35
21 10.000,00, dividido em 10.000 ações ordinárias nominativas e sem valor
guintes valores:
2016
2015 Obrigações por aquisição de imóveis
Companhia 01
2.182
1.579 Obrigações tributárias
1.078
9 nominal. b) Reserva legal: A legislação societária brasileira exige que as
9
9 sociedades anônimas apropriem 5% do lucro líquido anual para reserva de
Companhia 02
14.317 10.364 Outras obrigações
1.122
39 lucros, antes dos lucros serem distribuídos, limitando essa reserva a até
Companhia 03
3.543
2.550
Companhia 04
38.109 19.275 14. Fornecedores e outros débitos a pagar: Referem-se às obrigações ori- 20% do valor total do capital. c) Ajuste de avaliação patrimonial: É compos58.151 33.768 ginalmente pertencentes às empresas nas quais a sociedade possui partici- to do efeito da adoção do custo atribuído para o ativo imobilizado de bens
8. Outros créditos a receber - LP: Refere-se ao saldo a receber de partes pação e que foram assumidas para liquidação futura. 15. Partes relaciona- próprios de suas investidas em decorrência da aplicação do Pronunciamento
relacionadas, por venda de participações de controladas. 9. Adiantamento das: Os débitos com empresas ligadas estão compostos pelos seguintes Técnico CPC 27 e da Interpretação Técnica ICPC 10 na data de transição (1º
2016
2015 de janeiro de 2009).
para futuro aumento de capital - AFAC: Referem-se a recursos entregues às valores:
3.300
3.410
empresas nas quais a entidade possui participação e que serão capitaliza- Companhia 01
Ednilson Artioli - Administrador
dos em exercícios futuros. Companhia Investida
6.909
673
2016
2015 Companhia 02
Luis Fernando Tamborlin - Administrador
8.491
1.773
01
464
464 Companhia 03
Olavo
Modesto dos Santos Junior
967
700
02
1
1 Companhia 04
Administrador/Contador-CRC 1SP222548/O-7
19.667
6.556
465
465
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BANCO BMG S.A.

Elena Empreendimentos da Livre Empresa Nacional S/A - CNPJ/MF n° 60.714.755/0001-80 - NIRE n° 35.300.017.501

CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas do BANCO BMG S.A. (“Sociedade”), a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 11.01.2018, às 10hs, na Sede Social na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 9º Andar,
Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, em São Paulo, Estado de São Paulo, a ﬁm de deliberarem sobre as seguintes matérias: 01. Deliberar sobre aumento do capital social da Companhia, mediante aporte em espécie, com a consequente
emissão de novas ações ordinárias, sem valor nominal; 02. Alteração da cláusula 5ª do Estatuto Social, para adequá-la
ao aumento do capital; 03. Alteração do artigo 26 do Estatuto Social para corrigir a numeração de seus parágrafos;
04. Consolidação do Estatuto Social em decorrência das alterações acima mencionadas; 05. Outros assuntos de interesse da Sociedade. São Paulo, 02.01.2018. BANCO BMG S.A. - Presidente do Conselho de Administração
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EFETUAR DOIS RECOLHIMENTOS NO MÊS
Sócio pode recolher do pró-labore 11% e pagar o INSS como contribuinte individual e recolher os 20% também, na mesma competência,
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
EMPRESA OFERECE CONVÊNIO MÉDICO PARA OS FUNCIONÁRIOS E
EFETUA O PAGAMENTO DE 100%, ENTRETANTO PRETENDE DIVIDIR
PARTE DO PAGAMENTO COM O FUNCIONÁRIO, COMO PROCEDER?
Esclarecemos que o art.468 da CLT veda qualquer alteração contratual com
prejuízo ao empregado. Desta forma, pela retirada do benefício se tratar
de um prejuízo ao empregado, não poderá a empresa fazer a retirada.
RESCISÃO POR ACORDO
Como poderá ocorrer a modalidade de rescisão por acordo, contida
na nova reforma trabalhista? Saiba mais acessando a íntegra do
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
DEMITIDO NO VENCIMENTO DO CONTRATO
Empresa demite motorista por final de contrato de prazo determinado
após 60 dias da admissão, devemos exigir o exame toxicológico, como
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
FUNCIONÁRIA COM 14 SEMANAS DE GESTAÇÃO, FEZ ABORTO
NÃO CRIMINOSO, DEVIDO FETO COM ENCEFALIA CEREBRAL, TERÁ
DIREITO A 14 DIAS DE LICENÇA MATERNIDADE?
Confirmamos a informação. Caso não tenha sido lavrado certidão
de nascimento ou óbito por cartório, devido a tempo de gestação
(poucas semanas), e em se tratando de abordo não criminoso,
caberá a empresa o pagamento do benefício de “licença por
aborto não criminoso - SEFIP código Q 3, pelo período de 14 dias,
deduzindo tal pagamento em sua GPS.
LIVRO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
Empresa optante pelo Simples Nacional é obrigada a ter livro de Inspeção do Trabalho? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
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CENOFISCO
Apoio:

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 23/11/17
Aos 23/11/17 às 10 hrs, na sede. Presenças: 2/3 do capital, conforme se veriﬁca pela assinatura constante no “Livro de Presença”. Convocação:
Edital de convocação publicados no DOESP e Jornal Empresas & Negócios, nas edições de 9, 10 e 11/11/17. Mesa: Presidente: Noéli Ferreira
Terres, Secretária: Flávia Pereira Ribeiro. Deliberações: a) O Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/16, publicados no DOESP e Jornal “Empresas & Negócios” simultaneamente em 28/04/17;
b) A atualização do capital social para a atual moeda corrente nacional: de Cr$ 202.918.826,68 para R$ 74,00; c) O aumento do capital social
de R$ 74,00 para R$ 10.000,00, mediante a utilização de reserva especial de lucros, no valor de R$ 9.926,00; Diante do quanto deliberado nos
itens “b” e “c” acima, necessário se faz a alteração do artigo 4º do Estatuto, que passará a vigorar com a seguinte redação: Artigo 4° - O capital
social totalmente subscrito e integralizado é de R$ 10.000,00, dividido em 16.822.005,00 ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R$
0,0006 cada uma. §1° - As ações são inconversíveis em outras formas. §2° - Cada ação dá direito a um voto nas deliberações das assembleias
gerais. Diante do quanto deliberado nos itens “b” e “c” acima, as ações estão assim distribuídas: Acionista - Nº Ações - R$ Cada Uma - R$
Total: Noéli Ferreira Terres - R$ 11.204.905,00 - R$ 0,0006 - R$ 6.660,86; Marco Paulo Fileppo Forte - R$ 2.808.550,00 - R$ 0,0006 - R$
1.669,57; Renato Miguel Fileppo Forte - R$ 2.808.550,00 - R$ 0,0006 - R$ 1.669,57; Total: R$ 16.822.005,00 - – - R$ 10.000,00. d) Noticiouse que na data de 23/08/17, a Maria Thereza Armando Fileppo, CPF/MF n° 105.353.828-63, detentora de 66,66% do capital social da
sociedade, decidiu doar a totalidade de suas ações a Noéli Ferreira Terres, CPF/MF n° 723.147.969-34, conforme se veriﬁca do competente
“livro de transferência de ações nominativas”. e) A alteração do Estatuto de acordo as alterações realizadas nas assembleias de i) 20/12/12,
conforme ata registrada na JUCESP nº 266/13-2, relativo ao objeto social e ii) 17/11/14, conforme ata registrada na JUCESP nº 508.321/14-1,
relativo à sede e foro da sociedade. Nesses termos, os artigos 1º e 2º do Estatuto passarão a vigorar com as seguintes redações: Artigo 1° E.L.E.N.A. – Empreendimentos da Livre Empresa Nacional S.A. é uma S.A. de capital fechado que se rege por este Estatuto, com sede e foro
em SP/SP, na Rua Itabaiana, nº 328, Belenzinho, podendo criar e estabelecer ﬁliais, sucursais e agencias onde e quando julgado conveniente
pela diretoria. Artigo 2° - A sociedade tem por objeto a venda e compra de imóveis e administração de bens próprios. f) A reforma parcial do
Estatuto, com a alteração dos artigos 5º, 9º, 11, 13, 14 e 18, os quais passarão a vigorar com as seguintes novas redações: Artigo 5° - A
sociedade não poderá emitir títulos. Artigo 9° - A assembleia geral se instalará com a presença de acionistas que, regularmente convocados e
em número legal, se inscreverem no livro de presença. Artigo 11° - A sociedade será administrada por uma diretoria composta de um diretorpresidente e um diretor vice-presidente, ambos eleitos pela assembleia geral. §1° - Cada diretor tomará posse mediante termo no livro e
assinatura da ata de assembleia. §2° - Os diretores poderão ter direito a uma remuneração ﬁxada anualmente pela AGO. §3° - O mandato dos
diretores é de 2 anos, podendo seus membros serem reeleitos. §4° - O diretor-presidente terá voto de desempate nas reuniões da diretoria.
Artigo 13° - A representação ativa e passiva da sociedade e a assunção de obrigações e responsabilidades de qualquer natureza serão
realizadas do seguinte modo: a) – nos atos de ordinária administração, pela assinatura isolada ou conjunta do diretor ou diretor-presidente: b)
– nos atos de extraordinária administração, consistente na alienação por qualquer modo ou na hipoteca, penhor ou oneração dos bens sociais
de qualquer natureza, pela assinatura isolada do diretor-presidente. Artigo 14° - No caso de impedimento ou ausência temporária do diretorpresidente, este será substituído pelo diretor vice-presidente, até a cessação do impedimento ou ausência. Artigo 18° - A sociedade poderá
deliberar em assembleia geral, a pedido dos acionistas, instalar um conselho ﬁscal composto por 3 membros e suplentes em igual número. g)
A aprovação da consolidação ﬁnal do Estatuto, a ﬁm de contemplar as alterações e reformas acima, o qual será arquivado junto da sede social
e perante a JUCESP, ﬁcando, porém, dispensada a sua publicação. h) Não houve deliberação. Nada mais. SP, 23/11/17. Estatuto Social Capitulo 1 - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1° - E.L.E.N.A. – Empreendimentos da Livre Empresa Nacional S.A. é uma
S.A. de capital fechado a qual se rege por este Estatuto, com sede e foro em SP/SP, na Rua Itabaiana, nº 328, Belenzinho, podendo criar e
estabelecer ﬁliais, sucursais e agencias onde e quando julgado conveniente pela diretoria. Artigo 2° - A sociedade tem por objeto a venda e
compra de imóveis e administração de bens próprios. Artigo 3° - O prazo de duração da sociedade é indeterminado. Capitulo II - Do Capital,
Ações e Acionistas- Artigo 4° - O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R$ 10.000,00, dividido em 16.822.005,00 ações
ordinárias nominativas, no valor nominal de R$ 0,0006 cada uma, assim distribuídas: Acionista - Nº Ações - R$ Cada Uma - R$ Total: Noéli
Ferreira Terres - R$ 11.204.905,00 - R$ 0,0006 - R$ 6.660,86; Marco Paulo Fileppo Forte - R$ 2.808.550,00 - R$ 0,0006 - R$ 1.669,57;
Renato Miguel Fileppo Forte - R$ 2.808.550,00 - R$ 0,0006 - R$ 1.669,57; Total: R$ 16.822.005,00 - – - R$ 10.000,00. §1° - As ações são
inconversíveis em outras formas. §2° - Cada ação dá direito a um voto nas deliberações das assembleias gerais. Artigo 5° - A sociedade não
poderá emitir títulos. Artigo 6° - As ações são indivisíveis em relação à sociedade, que só reconhece um proprietário para cada uma. Artigo 7°
- Deliberando o aumento do capital social, ﬁca assegurada aos acionistas preferência na sua subscrição na proporção do número de ações de
que forem titulares, direito esse cujo exercício será assegurado durante o prazo que a assembleia geral ﬁxar e que, em qualquer hipótese não
poderá ser inferior a trinta dias, devendo tal prazo ser contado da data da publicação no órgão oﬁcial da ata da assembleia que houver autorizado
o aumento. Capitulo III - Da Assembleia Geral - Artigo 8° - A assembleia geral reunir-se-á ordinariamente nos quatro primeiros meses após o
término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem, bem como nos casos previstos em lei. Artigo 9°
- A assembleia geral se instalará com a presença de acionistas que, regularmente convocados e em número legal, se inscreverem no livro de
presença. Artigo 10° - As assembleias gerais serão presididas por aquele dos acionistas que for aclamado, o qual escolherá outro dos presentes
para secretário, dando-se assim por formada e instalada a mesa para dirigir os trabalhos. Capitulo IV - Da Administração - Artigo 11° - A
sociedade será administrada por uma diretoria composta de um diretor-presidente e um diretor vice-presidente, ambos eleitos pela assembleia
geral. §1° - Cada diretor tomará posse mediante termo no livro e assinatura da ata de assembleia. §2° - Os diretores poderão ter direito a uma
remuneração ﬁxada anualmente pela AGO. §3° - O mandato dos diretores é de 2 anos, podendo seus membros serem reeleitos. §4° - O diretorpresidente terá voto de desempate nas reuniões da diretoria. Artigo 12° - A diretoria terá as atribuições e os poderes que a lei lhe confere para
assegurar o funcionamento da sociedade, dividindo os diretores os encargos administrativos. Artigo 13° - A representação ativa e passiva da
sociedade e a assunção de obrigações e responsabilidades de qualquer natureza serão realizadas do seguinte modo: a) - nos atos de ordinária
administração, pela assinatura isolada ou conjunta do diretor ou diretor-presidente: b) - nos atos de extraordinária administração, consistente na
alienação por qualquer modo ou na hipoteca, penhor ou oneração dos bens sociais de qualquer natureza, pela assinatura isolada do diretorpresidente. Artigo 14° - No caso de impedimento ou ausência temporária do diretor-presidente, este será substituído pelo diretor vice-presidente,
até a cessação do impedimento ou ausência. Artigo 15° - A assinatura isolada do diretor-presidente é atribuição especiﬁca e insubstituível do
próprio cargo e pertinente ao eleito em assembleia geral por esse ﬁm convocada, não se transferindo ao seu substituto estatutário. Artigo 16° - No
caso de vaga de qualquer cargo, a substituição só poderá ser feita por assembleia geral por esse ﬁm convocada. §único - O substituto servirá
até o termino do mandato do substituído. Artigo 17° - Terminados os respectivos mandatos, os diretores continuarão no exercício de suas
funções até a posse dos diretores que forem eleitos. Capitulo V - Do Conselho Fiscal - Artigo 18° - A sociedade poderá deliberar em
assembleia geral, a pedido dos acionistas, instalar um conselho ﬁscal composto por 3 membros e suplentes em igual número. Capitulo VI - Do
Exercício Social, Reservas e Distrubuição de Lucros - Artigo 19° - O ano social coincide com o ano civil. Artigo 20° - No ﬁm de cada ano
social, será levantado o Balanço Geral da Sociedade e, dos lucros veriﬁcados depois de feitas as necessárias depreciações e amortizações,
far-se-á a dedução de 5% para a constituição do “Fundo de Reserva Leal”, até atingir 20% do capital social. §único - O saldo restante terá o
destino que a Diretoria indicar, ouvindo o Conselho Fiscal, com a aprovação da assembleia geral. Artigo 21° - A sociedade poderá levantar
balanços semestrais ou em quaisquer épocas durante o exercício. §único - A diretoria poderá, em qualquer tempo, antecipar a distribuição de
dividendos e a criação de reservas em função dos balanços levantados, subordinando essa medida a posterior aprovação da assembleia geral
que aprovar as respectivas contas. Artigo 22° - Os dividendos, uma vez aprovados pela assembleia geral, serão distribuídos aos acionistas em
época determinada pela diretoria, mediante aviso aos interessados. §único - Os dividendos não vencerão juros e os que não forem reclamados
em 5 anos da data da publicação de aviso do seu pagamento prescreverão em favor da sociedade. Capitulo VII - Disposições Gerais - Artigo
23° - A sociedade entrará em liquidação nos casos legais, competindo a assembleia geral estabelecer o seu modo, elegendo liquidante e o
conselho ﬁscal para servirem durante o seu período, ﬁxando-lhes os poderes e a remuneração. Artigo 24° - Os casos omissos neste estatuto
serão regulados pelas disposições legais vigentes, sobre a S.A. e pelos princípios gerais de direito. Jucesp nº 572.265/17-7 em 20/12/2017.
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Visita do Papa ao Peru
pode atrair 1 milhão
de estrangeiros

ANSA

Papa Francisco celebra audiência geral no Vaticano.

P

rogramada para os próximos dias 18 a 21, a visita
do papa Francisco ao Peru
deve atrair mais de 1 milhão de
turistas estrangeiros ao país,
segundo estimativa divulgada
pelo setor hoteleiro local. “Cerca
de 1,2 milhão de estrangeiros
viajaram à Colômbia para a visita
do Papa, e o Peru pode receber
uma quantia semelhante, porque
o Papa atrai pessoas”, comentou
Tibisay Monsalve, diretora-geral
da Sociedade dos Hotéis do Peru,
entidade que reúne empresas do
segmento.

A chegada de Francisco deve
impulsionar o mercado hoteleiro
em janeiro, um mês tradicionalmente fraco para o setor no país.
No Peru, Jorge Bergoglio passará
pela capital Lima, por Puerto
Maldonado, onde se reunirá com
povos da Amazônia, e Trujillo.
Antes disso, entre os dias 15 e
18, o Pontífice argentino visitará
o Chile, em roteiro que inclui
Santiago, Temuco e Iquique. A
viagem deve atrair fiéis de toda
a América Latina, principalmente
da Argentina, da Bolívia e do
Brasil (ANSA).

Itália encontra piloto britânico
morto na II Guerra
Um grupo de voluntários italianos encontrou em Cavarzere, a 50
km de Veneza, o corpo de um piloto
britânico morto pelos nazistas em
5 de março de 1945, na II Guerra
Mundial. John Henry Coates, então
com 24 anos, comandava um caça
modelo Spitfire e participou do
ataque a barcaças que reabasteciam as tropas alemãs no rio Ádige,
que corta o nordeste da Itália. No
entanto, o avião acabou derrubado
pelas forças antiaéreas nazistas.
Em outubro passado, voluntários
da associação Romagna Air Finders, com sede na Emília-Romana,
encontraram os destroços do caça
e restos mortais que poderiam ser
de Coates. Mais tarde, a entidade
contatou a embaixada do Reino

Unido em Roma, que confirmou
a identidade do piloto. Coates,
que estava desaparecido havia 72
anos, será sepultado no cemitério
de guerra de Pádua, enquanto os
destroços do Spitfire serão expostos em um museu da Romagna Air
Finders.
“Para nós, dar um túmulo a
um piloto é sempre uma grande
emoção”, disse o presidente da
associação, Leo Venieri, ao diário
“Il Resto del Carlino”. O trabalho
de busca pelo avião durou cerca
de um ano e meio. Até o momento,
14 pilotos mortos na II Guerra já
ganharam uma sepultura por causa
da entidade, que encontrou os
destroços de 33 caças, incluindo
um brasileiro (ANSA).
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Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 12.05.2017
Data, Hora, Local: 12.05.2017, às 10hs, na sede social, Avenida Marechal Mário Guedes, 221, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presenças: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Anrafael Vargas Pereira da Silva; Secretário: Osvaldo Rodrigues Souza. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (A) a alteração de determinadas características das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantias adicionais real e ﬁdejussória, em série única, para distribuição pública com esforços restritos, da primeira emissão da Companhia, constantes do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com
Garantias Adicionais Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Logística
Ambiental de São Paulo S.A. - Loga”, celebrado em 15.05.2015 (“Escritura de Emissão”), e a respectiva submissão das alterações à assembleia geral de debenturistas, com o propósito de alterar (i) os Juros Remuneratórios das Debêntures (conforme deﬁnido na Cláusula 4.2.2 da Escritura de Emissão); (ii) o Período de Carência do Principal (conforme deﬁnido na
Cláusula 4.3.1 da Escritura de Emissão); e (iii) o Período de Amortização (conforme deﬁnido na Cláusula 4.3.2 da Escritura de Emissão); e (ii) as Datas de Amortização (descritas na cláusula da 4.4.1 da Escritura de Emissão) e respectivos percentuais de amortização; (B) a autorização para a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima, incluindo a celebração do primeiro aditamento à Escritura de Emissão e primeiro aditamento ao “Contrato de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças”, celebrado em 21.05.2015, entre a Vega
Valorização de Resíduos S.A. – VVR e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de
agente ﬁduciário da Emissão (“Agente Fiduciário”), com a interveniência anuência da Companhia (“Contrato de Garantia”); e (C) a ratiﬁcação de todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima. Deliberações Aprovadas:
(A) As alterações às Cláusulas 4.2.2, 4.2.2.1, 4.3.1 e 4.3.2 da Escritura de Emissão: (i) Cláusula 4.2.2: “4.2.2. Juros Remuneratórios: As Debêntures farão jus a juros remuneratórios equivalentes à variação acumulada de 100% das taxas médias
diárias dos Depósitos InterƂnanceiros-DI de um dia, denominadas “Taxas DI over extragrupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo diário disponível em
sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de sobretaxa equivalente a (i)
entre a Data de Emissão e o dia 15.05.2017, exclusive, 2,90% ao ano, base 252 Dias Úteis e (ii) entre 15.05.2017, inclusive, e a Data de Vencimento, 3,00% ao ano (“Sobretaxa” e, em conjunto com a Taxa DI, “Remuneração”), incidentes sobre o Valor Nominal Unitário (ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável), a partir da Data de Integralização, ou da Data de Pagamento da Remuneração (conforme deƂnido na Cláusula 4.4.1 abaixo) imediatamente anterior, conforme aplicável, inclusive, até a data de seu efetivo pagamento, exclusive.” (ii) Cláusula 4.2.2.1: “4.2.2. (...) (i)
“spread” = 2,9000 ou 3,0000, conforme aplicável; (...)” (iii) Cláusula 4.3.1: “4.3.1. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, a amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures terá período de carência de 30 meses a contar da Data de Emissão (“Período de Carência do Principal”). (iv) Cláusula 4.3.2:
“4.3.2. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário será amortizado em parcelas trimestrais e consecutivas, a partir do término do Período de Carência do Principal, sendo que o primeiro pagamento ocorrerá em 15.11.2017 e o último na Data de Vencimento, observados os seguintes percentuais de amortizações por período (cada um, um “Período de Amortização”): Datas de Amortização - Percentual
do Valor Nominal Unitário: 15.11.2017 - 23,0769%; 15.02.2018 - 7,6923%; 15.05.2018 - 7,6923%; 15.08.2018 7,6923%; 15.11.2018 - 7,6923%; 15.02.2019 - 7,6923%; 15.05.2019 - 7,6923%; 15.08.2019 - 7,6923%; 15.11.2019 7,6923%; 15.02.2020 - 7,6923%; 15.05.2020 - 7,6924%; (B) Autorização para a Diretoria praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações, incluindo a celebração do 1º aditamento à Escritura de Emissão e do 1º aditamento ao
Contrato de Garantia; e (C) Ratiﬁcação de todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 12.05.2017. Anrafael Vargas Pereira da Silva - Presidente; Osvaldo Rodrigues Souza
- Secretário. JUCESP 579.625/17-5 em 26.12.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 09.11.2017
Data, Hora e Local: 09.11.2017, 12hs, sede social, Avenida Marechal Mário Guedes, 221, São Paulo/SP. Convocação:
Dispensada. Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Anrafel Vargas
Pereira da Silva, Secretário: Osvaldo Rodrigues Souza. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (A) a alteração de determinadas
características das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantias adicionais real e
ﬁdejussória, em série única, para distribuição pública com esforços restritos, da primeira emissão da Companhia, constantes
do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
Quirografária, com Garantias Adicionais Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos,
da Logística Ambiental de São Paulo S.A. - Loga”, celebrado em 15.05.2015, conforme aditado em 12.05.2017 (“Escritura de
Emissão”), e a respectiva submissão das alterações à assembleia geral de debenturistas, com o propósito de alterar (i) a Data
de Vencimento das Debêntures (conforme deﬁnido na Cláusula 4.1.4 da Escritura de Emissão); (ii) o cronograma da
amortização do Valor Nominal Unitário (conforme deﬁnido na Cláusula 4.1.5 da Escritura de Emissão) e os percentuais do
Valor Nominal Unitário a serem amortizados; e (iii) as Datas de Pagamento da Remuneração (conforme deﬁnido na Cláusula
4.4.1 da Escritura de Emissão); (B) a autorização para a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à
efetivação das deliberações acima, incluindo a celebração do segundo aditamento à Escritura de Emissão e segundo
aditamento ao “Contrato de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças”, celebrado em 21.05.2015, entre
a Vega Valorização de Resíduos S.A. – VVR e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de
agente ﬁduciário da Emissão (“Agente Fiduciário”), com a interveniência anuência da Companhia, conforme aditado em
12.05.2017 (“Contrato”); e (C) a ratiﬁcação de todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima.
Deliberações aprovadas: (A) a alteração das Cláusulas 4.1.4, 4.3.2 e 4.4.1 da Escritura de Emissão, que passam a vigorar
com a seguinte redação: “4.1.4. Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado das
Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura
de Emissão, o prazo das Debêntures será de 79 meses a contar da Data de Emissão, com vencimento Ƃnal em 15.12.2021
(“Data de Vencimento”). Na Data de Vencimento (ou na data de resgate antecipado das Debêntures e/ou de vencimento
antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, conforme o caso),
a Emissora se obriga a proceder à liquidação das Debêntures, pelo saldo do Valor Nominal Unitário (conforme deƂnido na
Cláusula 4.1.5 abaixo), acrescido da Remuneração (conforme deƂnido na Cláusula 4.2.2 abaixo), nos termos da Cláusula 4.2
abaixo.” “4.3.2. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures e/ou de vencimento
antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, o Valor Nominal
Unitário será amortizado, conforme disposto na tabela abaixo, a partir do término do Período de Carência do Principal, sendo
que o primeiro pagamento ocorrerá em 15.11.2017 e o último na Data de Vencimento, observados os seguintes percentuais
de amortizações por período (cada um, um “Período de Amortização”): Datas de Amortização - Percentual do Valor
Nominal Unitário: 15.11.2017: 2,0000%; 15.03.2018: 5,7500%; 15.06.2018: 5,7500%; 15.09.2018: 5,7500%; 15.12.2018:
5,7500%; 15.03.2019: 6,2500%; 15.06.2019: 6,2500%; 15.09.2019: 6,2500%; 15.12.2019: 6,2500%; 15.03.2020:
6,2500%; 15.06.2020: 6,2500%; 15.09.2020: 6,2500%; 15.12.2020: 6,2500%; 15.03.2021: 6,2500%; 15.06.2021:
6,2500%; 15.09.2021: 6,2500%; 15.12.2021: 6,2500%. “4.4.1. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de
amortização extraordinária, resgate antecipado das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações
decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, a Remuneração será paga (i) entre a Data
de Emissão e 09.11.2017 (inclusive), sempre nos dias 15 dos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro de cada ano,
e (ii) entre 09.11.2017 (exclusive) e a Data de Vencimento, nas datas indicadas na tabela abaixo, sendo o primeiro
pagamento devido em 15.08.2015 e o último na Data de Vencimento (cada uma delas, uma “Data de Pagamento da
Remuneração”):”. Datas de Pagamento de Remuneração: 17.08.2015; 16.11.2015; 15.02.2016; 16.05.2016;
15.08.2016; 16.11.2016; 15.02.2017; 15.05.2017; 15.08.2017; 15.11.2017; 15.03.2018; 15.06.2018; 15.09.2018;
15.12.2018; 15.03.2019; 15.06.2019; 15.09.2019; 15.12.2019; 15.03.2020; 15.06.2020; 15.09.2020; 15.12.2020;
15.03.2021; 15.06.2021; 15.09.2021; 15.12.2021. (B) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos
necessários à efetivação das deliberações acima, incluindo a celebração do segundo aditamento à Escritura de Emissão e
do segundo aditamento ao Contrato; e (C) a ratiﬁcação de todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima.
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 09.11.2017. Anrafel Vargas Pereira da Silva - Presidente, Osvaldo
Rodrigues Souza. JUCESP nº 579.624/17-1 em 26.12.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Brazil Timber Agroﬂorestal S.A. Em Liquidação - NIRE 35.300.342.071 - CNPJ/MF 07.886.461/0001-52 - Edital de Convocação de
Assembleia Geral Extraordinária - Data, Hora e Local: 15/01/18, às 11h, Avenida Paulista, 1079, 5º andar, São Paulo/SP. A AGE será
excepcionalmente realizada fora da sede da Companhia, mas no mesmo município e em local próximo ao endereço de sua sede. Ordem
do Dia: Examinar, discutir e votar acerca das matérias: (a) o aumento do capital social da Companhia, ou outra forma de contribuição de
recursos pelos acionistas à Companhia, no valor necessário para o adimplemento do Acordo a ser realizado entre a Companhia, a Terra
dos Vales S.A. e o Banco Itaú-Unibanco S.A., no âmbito da Ação de Indenização por Danos Materiais, que corre na 13ª Vara Cível do
Foro Central da Comarca de São Paulo, autos 1013723-75.2014.8.26.0100, bem como a dação em pagamento das ações detidas pela
Companhia na Terra dos Vales S.A.; (b) a discussão sobre o andamento e as alternativas para a resolução de processos que envolvem
a Companhia, incluindo, caso necessário, novo aumento de capital social ou outra forma de contribuição de recursos pelos acionistas à
Companhia, a serem deliberados também nessa assembleia; (c) alteração do Estatuto Social para reﬂetir os aumentos do capital social
previstos nos itens (a) e (b), caso aprovados; (d) demais assuntos de interesse da Companhia; e (e) a autorização para o liquidante da
Companhia praticar todos e quaisquer atos necessários ao registro e publicação da ata da AGE nos órgãos próprios. Representação na
Assembleia: Para participação na AGE ora convocada, os senhores acionistas, ou seus representantes habilitados, deverão observar o
disposto no Artigo 126 da Lei 6.404/76. São Paulo, 4/01/18. Carlos Eduardo Antunes Taparelli - Liquidante
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