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São Paulo, terça-feira, 11 de setembro de 2018

Empresas de produtos de consumo
precisam ser mais velozes

Estudar: um
desafio contínuo
dos executivos

cliente, e 11% em se tratando
de uma cadeia de suprimentos
responsiva.
“As empresas de bens de consumo e varejo têm sido impactadas
por mudanças nos hábitos e nas
expectativas do consumidor, novos
competidores e inovação digital.
Identificamos, através da pesquisa, como principais tendências a

presença de novos competidores
disruptivos, a demanda por maior
eficiência e rapidez, o avanço da
tecnologia e varejistas criando
seus próprios produtos”, afirma o
sócio-líder de Consumo e Varejo da
KPMG no Brasil, Guilherme Nunes.
A pesquisa também revelou
que essas empresas continuam
dependentes das lojas físicas.

Elas ainda são responsáveis,
mundialmente, pela maior fatia
de vendas, proporção que é mais
acentuada no Brasil, onde, para as
empresas respondentes, no último
ano, 69% das vendas aconteceram
por esse canal, contra 14% por
canais próprios na internet, 11%
em marketing/venda direta e 6%
por lojas virtuais parceiras.
Segundo os executivos do Brasil,
no futuro próximo (2020), 61% das
vendas ainda devem ocorrer por
canais físicos, sendo que apenas
17% dos entrevistados pretendem
diminuir o número de lojas físicas.
No caso das empresas de produtos
de consumo, a tendência de vender produtos diretamente para o
consumidor final, sem intermediários, foi indicada por 41% dos
respondentes.
A pesquisa da KPMG também
revelou que 22% das empresas
brasileiras respondentes esperam
alcançar crescimento na receita
de 10% ou mais neste ano fiscal.
Fonte e mais informações: (www.
kpmg.com.br)

MTGG Participações e Empreendimentos S/A
CNPJ/MF nº 26.004.848/0001-82
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016 (Valores expressos em R$ 1,00)
Relatório da Diretoria: Srs. Acionistas, Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. S.A. o Balanço Patrimonial do Exercício findo em 31/12/2017. São Paulo, 31/01/2018.
A Diretoria
Balanço Patrimonial
Demonstração do Resultado
7. Investimentos – Compõem-se:
2017 2016
Ativo
31/12/2017
Não houve movimentação
Investimentos Longo Prazo
Circulante
4.634.974 ticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações estão defi- Bradesco – Título Capitalização
50.000
–
Aplicação Liquidez Imediata
2.145.087 nidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em Total
50.000,00
–
Caixa e Equivalentes de Caixa
2.145.087 todos os exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. 2.1. Base O grupo de investimentos refere-se aos investimentos de longo prazo junto
Adiantamentos a funcionários
22.810 de Preparação das Demonstrações Contábeis: Como é de conhecimento ao Banco Bradesco.
Adiantamentos Diversos
254.177 público, as Leis 11.638/07 e 11.941/09, promoveram alterações nas Práti- 8. Imobilizado – Compõem-se:
2017 2016
Adiantamento fornecedor – Viveiro
493.371 cas Contábeis em vigor no Brasil, sendo que as modificações introduzidas Imobilizado: Talhão
176.932,41
–
Adiantamento fornecedor – Talhão
453.122 devem ser aplicadas a partir de 01/01/2008.
Máquinas e Equipamentos
329.750,00
–
Adiantamento fornecedor – Equipamentos
345.441 3. Disponibilidades Imediatas – Compõem-se:
Veículos
68.405,70
–
2017 2016
Adiantamento fornecedor – escritório
152.721
Cultura em Formação
146.614,16
–
Bancos
–
–
Adiantamento fornecedor – administração
186.771
(14.424)
–
2.145.087,46
– (-) Depreciação Acumulada
Créditos com Terceiros
242.432 Aplicações Financeiras
Total
707.278,27
–
2.145.087,46
– As taxas de depreciação levam em conta o tempo de vida útil econômicos
Tributos a Recuperar
16.905 Total
Estoques de insumos
322.135 Compreende o saldo em caixa, os depósitos bancários à vista, as aplica- dos bens calculados pelo método linear
Ativo não Circulante
757.278 ções financeiras de curto prazo e liquidez imediata.
2017 2016
9. Fornecedores – Compõem-se:
2017 2016 Fornecedores Nacionais
Permanente
– 4. Adiantamentos – Compõem-se:
287.079,54
–
22.810,28
– Total
Investimentos
50.000 Adiantamento a Terceiros
19.988.967
–
2.043.403,37
– Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as operaImobilizado
707.278 Adiantamento a Fornecedores
84.632,19
– ções comerciais de compra de materiais, insumos e aquisições de serviços
Imobilizado
721.702 Créditos com Pessoas Ligadas
(-) Depreciação Acumulada
(14.424) Total
2.150.845,84
– necessárias às operações da empresa. As transações entre as empresas
Total
5.392.252 Na conta de Adiantamentos, estão registrados os valores pagos antecipa- são realizadas em condições consideradas pela administração como com31/12/2017 damente por produtos, materiais de uso e consumo e serviços que serão patíveis com os valores e prazos usuais do mercado, levando em consideraPassivo
Circulante
312.252 entregues futuramente. Seguindo o regime de competência, os valores ção as quantidades envolvidas, cujos saldos são demonstrados ao valor de
Fornecedores
312.252 serão apropriados e lançados para estoque, ativos ou despesas, assim que contratação e das Notas Fiscais.
Não Circulante
5.080.000 o fornecedor em questão emitir a nota fiscal.
2017 2016
10. Outras Obrigações
25.172,28
–
Outras Obrigações
5.080.000 5. Tributos a Recuperar – Compõem-se:
2017 2016 Consórcios a pagar
5.080.000,00
–
Patrimônio Líquido
– IRRF a recuperar
16.904,78
– Recebimento Parceiros Agrícolas
5.105.172,28
–
Capital Social
200.000 Total
16.904,78
– Total
Capital Social a Integralizar
(200.000) Trata-se de créditos de tributos devidamente escriturados e apurados em 11. Capital Social – O Capital Social é de R$ 200.000, estando repreTotal
5.392.252 livros próprios, a valores históricos sem atualização pela Taxa SELIC a sentada por 200.000 ações ordinárias, no valor de R$ 1,00 cada uma.
Nº de Ações
2017
serem compensados em apurações futuras, exceto os impostos e contribui- Compõem-se:
Notas Explicativas da Administração
100.000 100.000,00
1. Contexto Operacional – A sociedade tem por objeto a administração e ções retidos na fonte dos faturamentos, com base na Lei 9.430/96, artigo 64 MGMF Participações e Empreendimentos Ltda
MTSG
Participações
e
Empreendimentos
Eireli
100.000
100.000,00
controle de participações societárias em outras pessoas jurídicas e na sua e Lei 10.833/2003 artigo 34.
200 200.000,00
2017 2016 Total
filial localizada no estado de Roraima, a plantação de mudas de Mogno, a 6. Estoques – Compõem-se:
322.135,47
–
Marco Luiz Castanheira Ferreira – Diretor Presidente
extração e venda do mogno, bem como atividades de apoio a Produção Flo- VIVEIROS
322.135,47
–
Melissa Martins Balbino – Contadora – CRC/SP 1SP 241.434/O-9
restal. 2. Resumo das Principais Políticas Contábeis – As principais polí- Total

BANCO

Brasilwood Reﬂorestamento S.A. - CNPJ nº 09.264.803/0001-28
Demonstrações Financeiras (Em milhares de reais, salvo indicação ao contrário)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - 31.12.2017
Balanços patrimoniais - 31.12.2017
Adiantamento
Patrimônio
Interesses
Controladora
Consolidado
para futuro
Ajuste de Prejuízo líquido atribuído
dos acioATIVO
2017 2016 2017 2016
Capital
aumento
Reserva
avaliação
acuaos
acionistas
nistas não
Circulante
Social
de
capital
legal
patrimonial
mulado
controladores
controladores
Total
Caixa e equivalentes de caixa
3.047 1.682 3.052 1.685
121.688
1.113
12.042 (64.000)
70.844
460 71.305
Caixa restrito
6.830
- 6.830
- Saldo em 1º de janeiro de 2016
Lucro
líquido
(prejuízo)
do
exercício
693
693
(5)
688
Contas a receber
- 5.844
59
Saldo em 31 de dezembro de 2016
121.688
1.113
12.042 (63.307)
71.537
455 71.993
Impostos a recuperar
91
92
257
256
Adiantamento para futuro aumento de capital
15.000
- 15.000
Adiantamentos e despesas antecipadas 194
267
214
267 Lucro líquido do exercício
51.836
51.836
434 52.270
Ativos biológicos
20.699 7.478 26.023 35.347 Saldo em 31 de dezembro de 2017
121.688
15.000
1.113
12.042 (11.470)
138.373
889 139.263
Total do ativo circulante
30.861 9.519 42.220 37.614
Demonstrações dos ﬂuxos de caixa - 31.12.2017
Não circulante
Controladora Consolidado
Controladora Consolidado
Adiantamentos e despesas antecipadas
- 6.845
2017 2016 2017 2016
2017 2016 2017 2016
Investimentos
86.966 40.251
Atividades operacionais
Caixa líquido proveniente de (aplicados
Imobilizado líquido
16.682 17.690 17.723 17.728 Lucro antes dos impostos
52.016 1.431 53.398 1.917 nas) atividades operacionais
(25.515) (3.893) 4.389 6.454
Ativos biológicos
167.524 107.899 246.334 116.699 Ajustes de
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Total do ativo não circulante
271.172 165.840 264.057 141.272 Depreciação
1.399 1.387 1.520 1.388 Juros recebidos
528 1.420
528 1.419
Total do ativo
302.033 175.359 306.277 178.886 Ganhos com ativos biológicos
(62.481) (17.604) (65.448) (15.868) Acréscimo de investimentos
(42.515) (2.115)
Controladora
Consolidado Exaustão ﬂorestal
- 8.869 26.796 23.067 Acréscimos de ativos biológicos
(10.366) (20.156) (81.659) (32.576)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2017 2016 2017 2016 Provisões para contingências
(432)
- (432) Acréscimos do imobilizado
(391) (269) (1.515) (307)
Circulante
Provisão de IRPJ e CSSL
(2) 118 (478) 118 Caixa líquido aplicado nas
Financiamentos
13.447 33.990 13.447 33.990 Custos ﬁnanceiros, líquidos
11.307 1.225 11.307 1.225 atividades de investimentos
(52.744) (21.120) (82.646) (31.464)
Fornecedores
618 2.150 2.638 4.748 Equivalência patrimonial
(4.200) 1.728
- Fluxo de caixa das
Adiantamento de clientes
4 11.741
4 11.752 Atualização monetária –
atividades de ﬁnanciamentos
Obrigações trabalhistas e ﬁscais
487
508 1.185
592 adiantamento de clientes
167
784
167
784 Captação de empréstimos
IRPJ e CSSL
23
18
496
18
(1.794) (2.494) 27.262 12.199 de partes relacionadas
70.673 14.500 70.673 14.500
Impostos parcelados
1.063 1.049 1.063 1.049 Variações nos ativos e passivos
Captação de empréstimo
Partes relacionadas
93.264 14.755 93.264 14.755 Caixa restrito
(6.830)
- (6.830)
- de terceiros (bancos)
- 12.500
- 12.500
Outras contas a pagar
164
379 Contas a receber
86 (5.785)
93 Pagamento de empréstimos (principal) (6.049) (16.220) (6.049) (16.220)
Total do passivo circulante
108.906 64.211 112.261 67.283 Impostos a recuperar
(6)
(5) Adiantamento para
Não circulante
15.000
- 15.000
Adiantamentos e despesas antecipadas 73
516 6.897 (6.328) futuro aumento de capital
Financiamentos
40.122 25.784 40.122 25.784 Fornecedores
(1.532) 1.156 (2.110) 3.689 Fluxos de caixa aplicado
Impostos parcelados
1.115 1.806 1.115 1.806 Outras contas a pagar
79.624 10.780 79.624 10.780
- (215) 379 nas atividades ﬁnanceiras
Partes relacionadas
13.517 12.021 13.517 12.021 Impostos parcelados
1.365 (14.233) 1.367 (14.231)
(869) (432) (869) (433) Aumento (redução) líquido de caixa
Total do passivo não circulante
54.754 39.611 54.754 39.611 Outros passivos
(108) (403) 977 (319) Caixa e equivalentes de caixa
Patrimônio líquido
1.682 15.915 1.685 15.914
Adiantamento de clientes
(11.904) (675) (11.916) (689) No início do exercício
Capital social
121.688 121.688 121.688 121.688 Atividades operacionais líquidas
3.047 1.682 3.052 1.685
(22.964) (2.252) 7.411 8.586 No ﬁm do exercício
Adiantamento para futuro
Pagamento de Imposto de renda
(179) (856) (650) (1.346) Aumento (redução) de caixa e
aumento de capital
15.000
- 15.000
- Pagamento de juros
1.365 (14.233) 1.367 (14.231)
(2.372) (785) (2.372) (785) equivalentes de caixa, líquidos
Ajuste de avaliação patrimonial
12.042 12.042 12.042 12.042
Demonstrações do resultado - 31.12.2017
Reserva legal
1.113 1.113 1.113 1.113
Controladora Consolidado
Controladora Consolidado
Prejuízos acumulados
(11.470) (63.306) (11.470) (63.306)
2017 2016 2017 2016
2017 2016 2017 2016
Patrimônio líquido atribuído
Receita líquida de vendas
- 8.370 30.421 24.285 Despesas ﬁnanceiras
(3.954)
(3.428) (4.163) (3.428)
aos acionistas controladores
138.373 71.537 138.374 71.537
Variação do valor justo
Receitas ﬁnanceiras
- 1.419
- 1.417
Participação dos
dos ativos biológicos
62.481 17.604 65.448 15.868 Lucro antes dos impostos
52.016 1.431 53.398 1.917
acionistas não controladores
889
455
Custo dos produtos vendidos
- (8.869) (26.796) (23.067) Imposto de renda e contribuição social (180) (738) (1.128) (1.229)
Total do patrimônio líquido
138.373 71.537 139.263 71.992
Lucro bruto
62.481 17.105 69.073 17.086
Total do passivo e patrimônio líquido 302.033 175.359 306.277 178.886
Lucro líquido do exercício
51.836
693 52.270
688
(Despesas) receitas operacionais
Demonstrações do resultado abrangente - 31.12.2017
Despesas administrativas e gerais
(10.781) (11.972) (11.508) (13.042) Atribuível para:
- 51.836
693
- Sócios controladores
Controladora Consolidado Resultado de equivalência patrimonial 4.200 (1.728)
Sócios não controladores
434
(5)
2017 2016 2017 2016 Outras receitas (despesas)
Lucro
por
ação
operacionais
líquidas
70
35
(4)
(116)
Lucro líquido do exercício
51.836
693 52.270
688
1,329 0,017
(6.511) (13.665) (11.512) (13.158) Ações Ordinárias
Outros resultados abrangentes
55.970 3.440 57.561 3.928 Ações Preferenciais
1,329 0,017
Total do resultado abrangente
51.836
693 52.270
688 Lucro operacional
DIRETORIA: Pablo de Campos Ferreira e Valentim Augusto Colombo

Mauro Mitsuo Koga - Contabilista - CRC 1SP-222.259/O-4

Alphaville Urbanismo S.A.
NIRE 35.300.141.270 - CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29/12/2017
1. Data, Horário e Local: 29/12/2017, às 10h, na sede de Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”), na Cidade de São
Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas 8501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070. 1. Convocação: dispensada a
convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em
virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 2. Presença: acionistas
representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de
Acionistas. 3. Composição da Mesa: Olímpio Matarazzo Neto, Presidente, e Ricardo Leonel Scavazza, Secretário. 4.
Ordem do Dia: (i) alterar os termos e condições das debêntures da primeira emissão da Companhia, emitidas nos termos
do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Primeira
Emissão de Alphaville Urbanismo S.A.”, celebrado em 09/10/2013, entre a Companhia e SLW Corretora de Valores e Câmbio
Ltda., conforme aditada (“Escritura de Emissão”) (“Debêntures”), incluindo alterações ao cronograma de pagamento da
Remuneração (conforme deﬁnido na Escritura de Emissão) e às hipóteses de vencimento antecipado; e (ii) autorizar a Diretoria
da Companhia a adotar todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações acima, incluindo, mas não se
limitando, a assinatura do aditamento à Escritura de Emissão, do aditamento ao contrato de cessão ﬁduciária de direitos
creditórios e do contrato de cessão ﬁduciária CRI que atualmente garantem as Debêntures, bem como a contratar todos os
prestadores de serviços necessários à efetivação das deliberações acima. 5. Deliberações: após a prestação dos devidos
esclarecimentos referentes às matérias da Ordem do Dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade, as seguintes
deliberações: 5.1. A alteração no cronograma de pagamento da Remuneração, de modo que a Remuneração será paga em
09/06/2014; 09/12/2014; 09/06/2015; 09/12/2015; 09/06/2016; 15/12/2016; 09/06/2017; 07/01/2018; 09/06/2018;
09/12/2018; 09/06/2019; 09/12/2019; 09/06/2020; 09/12/2020; 09/06/2021; 09/12/2021; 09/06/2022; 09/12/2022;
09/06/2023; e Data de Vencimento. 5.2. A alteração da redação do inciso XII da Cláusula 6.27.1 da Escritura de Emissão,
passando a vigorar com a seguinte redação: “6.27.1. Constituem Eventos de Inadimplemento que acarretam o vencimento
automático das obrigações decorrentes das Debêntures, independentemente de aviso ou notiƂcação, judicial ou extrajudicial,
aplicando-se o disposto na Cláusula 6.27.3 abaixo: (...). XII. realização, pela Companhia, de qualquer pagamento, inclusive a
título de amortização, resgate ou vencimento antecipado, no âmbito das debêntures emitidas nos termos do (i) ”Instrumento
Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures, Conversíveis em Ações Ordinárias, da Espécie Quirografária, Sem Garantia
Real, em uma Única Série, para Distribuição Privada, da Alphaville Urbanismo S.A.”, celebrado pela Companhia em
09/05/2016; e/ou (ii) do “Instrumento Particular de Escritura da 3ª Emissão de Debêntures, Conversíveis em Ações Ordinárias,
da Espécie Quirografária, Sem Garantia Real, em uma Única Série, para Distribuição Privada, da Alphaville Urbanismo S.A.”,
celebrado pela Companhia em 10/02/2017, sendo permitidas, todavia, (a) a capitalização dos juros incorridos ao principal das
referidas debêntures, nos termos das respectivas escrituras de emissão; e (b) a conversão das referidas debêntures em ações,
nos termos das respectivas escrituras de emissão;” 6.3. Autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todos e quaisquer atos
necessários à implementação das deliberações acima, incluindo, mas não se limitando, a assinatura dos instrumentos e
documentos do aditamento à Escritura de Emissão, do aditamento e consolidação ao contrato de cessão ﬁduciária de direitos
creditórios, do aditamento e consolidação ao contrato de cessão ﬁduciária CRI, bem como a contratar todos os prestadores de
serviços necessários à efetivação das deliberações acima. 6. Esclarecimentos: foi aprovada a lavratura desta ata sob a forma
de sumário, de acordo com a autorização contida no artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações. 7. Encerramento:
nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Olímpio
Matarazzo Neto, Presidente, e Ricardo Leonel Scavazza, Secretário. Acionistas: Gaﬁsa S.A. e Private Equity AE Investimentos e
Participações S.A. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel da ata original lavrada no livro próprio. Ricardo Leonel
Scavazza - Secretário. JUCESP nº 321.788/18-7 em 13/07/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0006984-91.2010.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª VC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a). Roberto Luiz
Corcioli Filho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Ana Maria da Silva, RG Nº 17440591, CPF
008.026.168-01 e Fabiana da Silva, RG Nº 255641059, CPF 218.065.808-70, que Sociedade
Beneficente São Camilo lhes ajuizou ação de Cobrança para recebimento da quantia de R$ 1.081,97,
(Abril/2010) referente às despesas hospitalares. Estando as Rés em lugar ignorado, foi deferida a
citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o débito ou embarguem
a ação. Não sendo contestada a ação, as rés serão consideradas revéis, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de agosto de 2018.
(11 e 12)

Fernanda Andrade (*)
O mundo está cada dia
mais volátil, incerto,
complexo e ambíguo
, diante de tantas
transformações, os
executivos estão encontrando situações cada
vez mais desafiadoras. Isso
quer dizer que anos de estudo e experiência, muitas
vezes, não tem sido suficiente para enfrentar os dilemas
atuais.
Sendo assim, resta aos
executivos incluírem os
estudos e atualizações profissionais em suas rotinas. E,
não estamos falando apenas
de educação tradicional,
como pós-graduação, MBA,
mestrados e doutorados.
O executivo atual precisa
conhecer de tudo um pouco.
Por isso, participação em
feiras, congressos, palestras
e eventos tem sido de grande
valia. Ter contato com pessoas e mercados diferentes em
poucos dias ou horas é muito
relevante para abrir a mente
e ampliar os horizontes. Sair
um pouco do dia a dia da
empresa oxigena as ideias e
pode tornar o executivo mais
criativo. Outra opção são os
grupos de networking, que
permitem muita troca entre
os membros.
Se a falta de tempo ou
recursos financeiros não
possibilitarem esse tipo de
experiência, o executivo
tem ainda uma infinidade de
opções de cursos até gratuitos na internet. Hoje, só não
aprende quem não quiser,

E

BANCO BMG S.A.

CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 23 de Julho de 2018
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 23 dias do mês de julho do ano dois mil e dezoito, às onze horas, na
sede social do Banco BMG S.A., localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 9º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133 (“Companhia”). 2. Convocação e Presenças: Tendo sido os
editais de convocação publicados no Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo, em suas edições de 13, 14 e 17 de julho de
2018 e no jornal “Empresas & Negócios” de São Paulo, jornal de grande circulação na localidade em que está situada
a sede da Companhia, em suas edições de 13, 14 e 17 de julho de 2018, a Assembleia Geral Extraordinária foi instalada, em 1ª convocação, com a presença de acionistas titulares de 99,69% (noventa e nove inteiros e sessenta e nove
centésimos por cento) das ações com direito a voto, representativas do capital social da Companhia. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sr. Márcio Alaor de Araújo e secretariados pelo Sr. Marco Antonio Antunes. 4. Ordem do
Dia: Exame e discussão a respeito da: (i) alteração do endereço da sede social da Companhia; (ii) alteração do artigo
2º, do Estatuto Social da Companhia, em decorrência da mudança mencionada no item (i); 5. Deliberações: Os acionistas presentes apreciaram as matérias constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos e sem
quaisquer restrições ou reservas o que segue: i) Alteração do endereço da sede social da Sociedade, da Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 9º Andar, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, Município de São Paulo, Estado de São Paulo,
para a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01, Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. ii) Em decorrência da mudança acima, a alteração da redação do artigo 2º, passando a viger da seguinte forma: “Artigo 2º” “A
Sociedade tem sede e foro na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01, Sala 102,
Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º
andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de
São Paulo, podendo a critério e por deliberação do Conselho de Administração, mediante a autorização das autoridades competentes, instalar ou suprimir, em qualquer parte do território nacional e no exterior, dependências, agências,
ﬁliais, sucursais ou correspondentes.” A eﬁcácia das deliberações acima está condicionada a homologação do presente ato pelo Banco Central do Brasil. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia
Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente Ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, Parágrafo 1º da
Lei 6.404/76, cuja original foi lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais da Sociedade, lida e assinada por todos os acionistas presentes, ﬁcando autorizada a sua publicação. São Paulo, 23 de julho de 2018 (a.a.) Flávio
Pentagna Guimarães. Ricardo Annes Guimarães. Ângela Annes Guimarães. Regina Annes Guimarães. João Annes Guimarães. Márcio Alaor de Araújo. Antonio Mourão Guimarães Neto. BMG Participações S/A, representada por seus Diretores Ricardo Annes Guimarães e Ângela Annes Guimarães. COEMP - Comércio e Empreendimentos S/A, representada
por seus Diretores Regina Annes Guimarães e Ricardo Annes Guimarães. Comercial Mineira S/A, neste ato representada por seus Diretores Ricardo Annes Guimarães e Ângela Annes Guimarães. CSMG - Corretora de Seguros Ltda, neste
ato representada por seu Diretor, José Eduardo Gouveia Dominicale. Algodões Empreendimentos Turisticos Ltda, neste
ato representada por seu administrador, Sr. Antonio Mourão Guimarães Neto. Confere com a original, lavrada em livro
próprio. Márcio Alaor de Araújo - Presidente da Mesa; Marco Antonio Antunes - Secretário da Mesa.
JUCESP nº 408.291/18-7 em 22.08.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de
Usucapião, PROCESSO Nº 0038687-57.2011.8.26.0100 (USUC 837) O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos,
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO
PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) José Pires de Andrade,
Maria Cristalia de Castro Andrade ou Maria Christália de Castro Andrade, Francisco Justino,
Valquiria Perula Peres Justino, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Romualdo Marques
Leal e Idalina Maria de Moura Leal, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de
domínio sobre o imóvel localizado na Rua Dr. Rozendo Moniz Barreto, nº 58 Vila Christália 18º
Subdistrito Ipiranga - São Paulo SP, com área de 274,31 m², contribuinte nº 119.169.0056-8, alegando
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias,
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
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Extrato da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão
Data, hora, local: 04.06.2018, 10hs, na sede, Avenida das Nações Unidas 8501, 3º andar, São Paulo/SP. Presença: Totalidade das Debêntures em circulação, Agente Fiduciário, e Companhia. Mesa: Mauricio Dias Cavalheiro, Presidente, e
Ítalo Nascimento Oliveira, Secretário. Deliberações aprovadas: 1. A substituição da Sscore Soluções de Gerenciamento de Risco de Crédito S.A. (“Sscore”), na qualidade de Agente de Controle de Direitos Creditórios (conforme deﬁnido no Contrato de Cessão Fiduciária) no âmbito do “Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia”, celebrado em 2.12.2013 entre as Outorgantes (conforme deﬁnido no Contrato de Cessão Fiduciária) e o Agente Fiduciário, e seus aditamentos (“Contrato de Cessão Fiduciária”), por MF Inteligência Estatística para a prestação dos serviços de veriﬁcação dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente (conforme deﬁnido no
Contrato de Cessão Fiduciária). 2. A prorrogação, para 9.07.2018, do pagamento da nona parcela da Remuneração das
Debêntures, que seria devido em 9.06.2018, nos termos da Cláusula 6.16, inciso II, da Escritura de Emissão, sem que seja
conﬁgurado um Evento de Inadimplemento para os ﬁns da Cláusula 6.27.1, inciso I, da Escritura de Emissão. 3. A não
declaração do vencimento antecipado das Debêntures em razão da não manutenção do Percentual Mínimo (conforme
deﬁnido no Contrato de Cessão Fiduciária) relativo ao período que se iniciou em 01.01.2018 e se encerrou em
31.03.2018, conforme previsto no inciso III da Cláusula 3.1 do Contrato de Cessão Fiduciária. 4. A autorização ao Agente Fiduciário para praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações desta assembleia, incluindo, mas não se limitando, a assinatura (i) do aditamento e consolidação à Escritura de Emissão; (ii) do aditamento
e consolidação ao Contrato de Cessão Fiduciária; (iii) do aditamento e consolidação ao Contrato de Cessão Fiduciária
CRI; (iv) do Instrumento Particular de Distrato de Contrato de Prestação de Serviços de Avaliação do Perﬁl de Risco de
Crédito Imobiliário celebrado junto à Sscore; e (v) do contrato de prestação de serviços a ser celebrado junto à MF, bem
como para realizar todos os atos estritamente necessários, para a formalização, no que for aplicável, das deliberações
desta assembleia. Os termos iniciados por letra maiúscula utilizados nesta Assembleia Geral de Debenturistas e que não
estiverem aqui deﬁnidos ou com indicação de deﬁnição em documento especíﬁco têm o signiﬁcado que lhes foi atribuído na Escritura de Emissão. As aprovações objeto desta Assembleia Geral de Debenturistas são pontuais e devem ser interpretadas restritivamente como mera liberalidade dos Debenturistas e não são consideradas como novação, precedente ou renúncia de quaisquer outros direitos dos Debenturistas previstos na Escritura de Emissão e demais documentos
da Emissão. Encerramento: Nada mais. Debenturistas: Banco Bradesco S.A.. Agente Fiduciário: SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.. Companhia: ciente e de acordo com as condições previstas nesta ata: Alphaville Urbanismo S.A..
JUCESP 280.333/18-3 em 14/06/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Extrato da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão
Data, Hora, Local: 16.08.2018, às 10hs, na sede, Avenida das Nações Unidas 8501, 3º andar, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: (i) Debenturistas representando a totalidade das Debêntures em circulação; (ii) o
Agente Fiduciário; (iii) a Companhia. Mesa: Maurício Dias Cavalheiro, Presidente, e Manuela Costa Carmona, Secretária. Deliberações: 1. A prorrogação, para 17.09.2018, do pagamento da nona parcela da Remuneração das
Debêntures, que seria devido em 18.08.2018, data em que deverão ser pagos os juros acumulados entre 07.01.2018,
inclusive, e 17.09.2018, exclusive, nos termos da Cláusula 6.16, inciso II, da Escritura de Emissão, sem que seja conﬁgurado um Evento de Inadimplemento para os ﬁns da Cláusula 6.27.1, inciso I, da Escritura de Emissão; e 2. Autorizaram o Agente Fiduciário para praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações
desta assembleia, incluindo, mas não se limitando, a assinatura do aditamento e consolidação da Escritura de Emissão, do Contrato de Cessão Fiduciária e do Contrato de Cessão Fiduciária CRI, bem como realize todos os atos estritamente necessários, para a formalização, no que for aplicável, das deliberações desta assembleia. Os termos iniciados por letra maiúscula utilizados nesta Assembleia Geral de Debenturistas e que não estiverem aqui deﬁnidos
ou com indicação de deﬁnição em documento especíﬁco têm o signiﬁcado que lhes foi atribuído na Escritura de
Emissão. As aprovações objeto desta Assembleia Geral de Debenturistas são pontuais e devem ser interpretadas
restritivamente como mera liberalidade dos Debenturistas e não são consideradas como novação, precedente ou renúncia de quaisquer outros Direitos dos Debenturistas previstos na Escritura de Emissão e demais documentos da
Emissão. A Companhia neste ato comparece para todos os ﬁns e efeitos de direito e faz constar nesta ata que concorda com todos os termos aqui deliberados, reconhecendo que o descumprimento de quaisquer das obrigações ora
deliberadas poderá ensejar, nos termos da Escritura de Emissão, o vencimento antecipado das Debêntures. Encerramento: Nada mais. Debenturistas: Banco Bradesco S.A.. Agente Fiduciário: SLW Corretora de Valores e
Câmbio Ltda.. Companhia: ciente e de acordo com as condições previstas nesta ata: Alphaville Urbanismo
S.A.. JUCESP nº 412.391/18-1 em 28.08.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

pois há conhecimento farto e
disponível a qualquer pessoa
por meio da rede mundial de
computadores.
Para aqueles que estão
em busca de conhecimentos mais ligados à formação
humana, os cursos de curta
duração de coaching e programação neurolinguística
tem sido uma boa opção.
Atualmente, espera-se de
um líder muito mais do que
conhecimento técnico. O
olhar humano, de gestor,
precisa ser muito bem desenvolvido.
No entanto, cabe destacar
a importância de teoria e
prática andarem sempre
juntas. De nada adianta um
executivo com formação
impecável e baixos níveis
de experiência. Do mesmo
modo, muita vivência sem
capacitação técnica também limita o papel de um
executivo.
O mais importante é que
estudar faça parte da rotina
do profissional. Ninguém
mais pode se dar ao luxo
de cumprir as suas funções
apenas, sem acompanhar
o que acontece no Brasil e
no mundo. Todo executivo
precisa tirar, pelo menos,
algumas horas por semana,
ou 30 minutos por dia, para
se dedicar aos estudos. Há
sempre bons livros, revistas
técnicas e sites que podem
ajudar nessa tarefa.
Basta ter disciplina, foco e
força de vontade.
(*) - É Gerente de Hunting e
Outplacement da NVH - Human
Intelligence (www.nvhhuman.com.br).

Juros do
cheque especial
tem leve alta

Pesquisa de taxa de juros
realizada pela Fundação
Procon-SP, em 4 de setembro,
constata que a taxa de juros
do cheque especial apresentou leve alta; no empréstimo
pessoal não houve mudança.
Fazem parte da pesquisa os
seguintes bancos: Banco do
Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú,
Safra e Santander.
Empréstimo Pessoal – Nenhuma instituição financeira
pesquisada alterou a taxa de
empréstimo pessoal este mês;
a taxa média permaneceu em
6,28% a.m. Cheque Especial
– a taxa média dos bancos
pesquisados foi de 13,195%
a.m., 0,008 ponto percentual
maior em relação ao mês anterior, que foi de 13,187% a.m.
A única instituição financeira que alterou a taxa de
cheque especial foi o Banco
Safra, que aumentou de
12,90% para 12,95% a.m.,
representando uma variação
positiva de 0,39% em relação
à taxa de agosto (AC/Procon).
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Extrato da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão
Data, Hora, Local: 05.07.2018, às 10hs, na sede, Avenida das Nações Unidas 8501, 3º andar, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: (i) Debenturistas representando a totalidade das Debêntures em circulação; (ii) o
Agente Fiduciário; e (iii) a Companhia. Mesa: Maurício Dias Cavalheiro, Presidente, e Manuela Costa Carmona, Secretária. Deliberações Aprovadas: 1. A prorrogação, para 8.08.2018, do pagamento da nona parcela da Remuneração das Debêntures, que seria devido em 9.07.2018, data em que deverão ser pagos os juros acumulados entre
07.01.2018, inclusive, e 8.08.2018, exclusive, nos termos da Cláusula 6.16, inciso II, da Escritura de Emissão, sem que
seja conﬁgurado um Evento de Inadimplemento para os ﬁns da Cláusula 6.27.1, inciso I, da Escritura de Emissão; e 2.
A autorização ao Agente Fiduciário para praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações
desta assembleia, incluindo, mas não se limitando, a assinatura do aditamento e consolidação da Escritura de Emissão,
do aditamento e consolidação ao Contrato de Cessão Fiduciária e do aditamento e consolidação ao Contrato de Cessão Fiduciária CRI, bem como realize todos os atos estritamente necessários, para a formalização, no que for aplicável,
das deliberações desta assembleia. Os termos iniciados por letra maiúscula utilizados nesta Assembleia Geral de Debenturistas e que não estiverem aqui deﬁnidos ou com indicação de deﬁnição em documento especíﬁco têm o signiﬁcado que lhes foi atribuído na Escritura de Emissão. As aprovações objeto desta Assembleia Geral de Debenturistas são
pontuais e devem ser interpretadas restritivamente como mera liberalidade dos Debenturistas e não são consideradas
como novação, precedente ou renúncia de quaisquer outros direitos dos Debenturistas previstos na Escritura de Emissão e demais documentos da Emissão. Encerramento: Nada mais. Debenturistas: Banco Bradesco S.A. Agente Fiduciário: SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.. Companhia: ciente e de acordo com as condições previstas nesta ata:
Alphaville Urbanismo S.A.. JUCESP nº 323.411/18-6 em 17.07.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
Alphaville Urbanismo S.A.
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Extrato da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão
Data, Horário e Local: 03/08/2018, às 10 horas, na sede, Avenida das Nações Unidas 8501, 3º andar, São Paulo/SP.
Convocação: Dispensada. Presença: (i) Totalidade dos Debenturistas; (ii) o Agente Fiduciário; e (iii) a Companhia. Mesa:
Maurício Dias Cavalheiro - Presidente, e Manuela Costa Carmona - Secretária. Deliberações Aprovadas por
Unanimidade: 1. A prorrogação, para 18/08/2018, do pagamento da nona parcela da Remuneração das Debêntures, que
seria devido em 08/08/2018, data em que deverão ser pagos os juros acumulados entre 07/01/2018, inclusive, e 18/08/2018,
exclusive, nos termos da Cláusula 6.16, inciso II, da Escritura de Emissão, sem que seja conﬁgurado um Evento de
Inadimplemento para os ﬁns da Cláusula 6.27.1, inciso I, da Escritura de Emissão; e 2. A autorização ao Agente Fiduciário para
praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações desta assembleia, incluindo, mas não se
limitando, a assinatura do aditamento e consolidação da Escritura de Emissão, do Contrato de Cessão Fiduciária e do Contrato
de Cessão Fiduciária CRI, bem como realize todos os atos estritamente necessários, para a formalização, no que for aplicável,
das deliberações desta assembleia. Os termos iniciados por letra maiúscula utilizados nesta Assembleia Geral de Debenturistas
e que não estiverem aqui deﬁnidos ou com indicação de deﬁnição em documento especíﬁco têm o signiﬁcado que lhes foi
atribuído na Escritura de Emissão. As aprovações objeto desta Assembleia Geral de Debenturistas são pontuais e devem ser
interpretadas restritivamente como mera liberalidade dos Debenturistas e não são consideradas como novação, precedente
ou renúncia de quaisquer outros direitos dos Debenturistas previstos na Escritura de Emissão e demais documentos da
Emissão. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. Debenturistas: Banco Bradesco S.A.; Agente Fiduciário: SLW
Corretora de Valores e Câmbio Ltda.; Companhia: ciente e de acordo com as condições previstas nesta ata: Alphaville
Urbanismo S.A.. JUCESP nº 412.390/18-8 em 28/08/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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A

maior preocupação dos
líderes das empresas de
produtos de consumo e do
varejo no Brasil é a demanda por
velocidade, eficiência e transparência (32%), seguida da competição
com empresas de plataforma e
comércio eletrônico (29%) e novos
concorrentes disruptivos (26%).
Estas conclusões estão na pesquisa
“Global Consumer Executive Top of
Mind 2018”, conduzida pela KPMG
Global com 530 executivos do setor
de consumo e varejo, dos quais 68
são brasileiros.
Os entrevistados também foram
questionados sobre o grau de
maturidade de suas organizações
em três áreas-chaves. No Brasil, a
maioria das empresas indicou ser
ainda iniciante em transformação
digital (54%), centralidade no
cliente (51%) e cadeia de suprimentos responsiva (57%).
Nessas mesmas áreas, apenas
7% indicaram estar em um nível
de maturidade avançado em
termos de transformação digital,
2% em relação à centralidade no

Divulgação

A pesquisa revelou que 22% das empresas brasileiras respondentes esperam alcançar crescimento na
receita de 10% ou mais neste ano fiscal

