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São Paulo, terça-feira, 06 de fevereiro de 2018

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 2¿FLDO

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: DANIEL CORTEZ, QDFLRQDOLGDGHEUDVLOHLUDHVWDGRFLYLOVROWHLURSUR¿VVmR
administrador de empresas, nascido em Botucatu - SP, no dia 05/02/1974, residente e
GRPLFLOLDGRHP6mR3DXOR63¿OKRGH/XSHUFLRGH6RX]D&RUWH]-XQLRUHGH1H\GH
Zukauskas Cortez. A pretendente: CAMILLE CHIANCA RODRIGUES, nacionalidaGH EUDVLOHLUD HVWDGR FLYLO VROWHLUD SUR¿VVmR PpGLFD QDVFLGD HP 5HFLIH  3( QR GLD
UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGDHP6mR3DXOR63¿OKDGH3DXOR:DJQHU3DLYD
Rodrigues e de Vera Lucia Chianca Rodrigues.
O pretendente: RODRIGO SILVA MOURA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro,
SUR¿VVmRFRQVXOWRULQWHUQDFLRQDOQDVFLGRHP2VDVFR63QRGLDUHVLGHQWH
HGRPLFLOLDGRHP2VDVFR63¿OKRGH-RVp0DULR0RXUDHGH(OLWDGD6LOYD0RXUD$
pretendente: XIAOYU WANG, QDFLRQDOLGDGH FKLQHVD HVWDGR FLYLO VROWHLUD SUR¿VVmR
professora, nascida em Wuwei - China, no dia 01/04/1989, residente e domiciliada em
6mR3DXOR63¿OKDGH'DTXDQ:DQJHGH=KRQJ[LD'LQJ
O pretendente: MARCELO MACHADO CAMARINHA BERRINGER FAVERY, nacionaOLGDGHEUDVLOHLUDHVWDGRFLYLOVROWHLURSUR¿VVmRSXEOLFLWiULRQDVFLGRHP6mR3DXOR63
QRGLDUHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRHP6mR3DXOR63¿OKRGH&DUORV5REHUWR
Berringer Favery e de Percila Machado Camarinha Berringer Favery. A pretendente:
MARIANA BRUZADIN NUNES, QDFLRQDOLGDGHEUDVLOHLUDHVWDGRFLYLOVROWHLUDSUR¿VVmR
administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/06/1984, residente
HGRPLFLOLDGDHP6mR3DXOR63¿OKDGH&LOHQHX-RVp3pUH]1XQHVHGH0DULD$QJHOD
de Arruda Bruzadin Nunes.
O pretendente: JEUDI RUFINO FERNANDES DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado
FLYLOVROWHLURSUR¿VVmRDGPLQLVWUDGRUQDVFLGRHP3Ri63QRGLDUHVLGHQWHH
GRPLFLOLDGRHP6mR3DXOR63¿OKRGH5HJLQDOGR5X¿QRGD6LOYDHGH/XFLD)HUQDQGHV
da Silva. A pretendente: NATÁLIA COSTA CUSTODIO, nacionalidade brasileira, estado
FLYLOVROWHLUDSUR¿VVmRDVVLVWHQWHHGLWRULDOQDVFLGDHP0DUtOLD63QRGLD
UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGDHP6mR3DXOR63¿OKDGH0DUFRV-RVp&XVWyGLRHGH7HOPD
Cristina Vilela da Costa Custodio.
O pretendente: MAURICIO MARCHIONI, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro,
SUR¿VVmR]HODGRUQDVFLGRHP6mR5RTXH63QRGLDUHVLGHQWHHGRPLFLOLDGR
HP6mR3DXOR63¿OKRGH+HUPLQLR0DUFKLRQLHGH0DULDGH/RXUGHV*XVVRQL0DUFKLRQL
A pretendente: EDNA CRISTINA MENEZES, nacionalidade brasileira, estado civil solteira,
SUR¿VVmRDVVLVWHQWHDGPLQLVWUDWLYRQDVFLGDHP'UDFHQD63QRGLDUHVLGHQWH
HGRPLFLOLDGDHP6mR3DXOR63¿OKDGH'HXVGHWL0HQH]HVHGH0DULD5RVD0HQH]HV
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
SDUDVHUD¿[DGRQR2¿FLDOGH5HJLVWUR&LYLOHSXEOLFDGRQDLPSUHQVDORFDO-RUQDO
Empresas & Negócios

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1012758-06.2014.8. 26.0001/01 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na
forma da Lei, Faz Saber a(o) Amanda Ferreira de Souza, CPF/MF Nº 299.772. 618-22, RG Nº 32320182-9
que lhe foi proposta uma ação de cobrança pelo procedimento comum julgada procedente, ora em fase
cumprimento de Sentença por parte de Sociedade Beneficente São Camilo objetivando o recebimento da
quantia de R$ 37.829,05. Estando a executada em local incerto ou não sabido foi deferido a Intimação por
edital, para que no prazo de 15 (quinze) dias a fluir do prazo de 20 (vinte) dias pague o valor do débito
atualizado, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC). Decorrido o
prazo retro iniciase o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nomeando-se Curador Especial no caso
do silêncio. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de novembro de 2017.
(06 e 07)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1024707-84.2015.8.26. 0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 16ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Paula da Rocha e Silva Formoso, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Itamar Augusto Marins, Brasileiro, Casado, RG 113233085, CPF
047.869.397-49, Rua Doutor Joao Batista de Lacerda, 44, apto 22, Quarta Parada, CEP 03177-010, São
Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Momentum
Empreendimentos Imobiliários Ltda, visando o recebimento de valores não pagos atinentes à taxa de
conservação do Lote 19 da Quadra CN, Empreendimentos Terras de Santa Cristina V. Encontrando-se
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. 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. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de janeiro de 2018.
(06 e 07)
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0003943-31.2013.8.26. 0176 - nº de ordem 1160/13
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Judicial, do Foro de Embu das Artes, Estado de SP, Dr(a).
Tatyana Teixeira Jorge, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Cecília Barreto Da Silva RG Nº 14.231.648,
CPF Nº 042.386.288-02, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de
Cobrança no valor de R$ 5.198,40. referente às da taxa de conservação do lote 20, da Quadra BQ, do
Empreendimentos Terras de Sta Cristina VII. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
Dado e passado nesta cidade de Embu das Artes, aos 30/01/2018.
(06 e 07)
3ª Vara da Família e Sucessões - Regional Sto. Amaro. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE ANTONIO LUIZ CRUZ MARTINS,
REQUERIDO POR MARIA ANGELA CRUZ MARTINS - PROCESSO Nº1045765-49.2015.8.26.0002.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional II - Santo Amaro,
Estado de São Paulo, Dr(a). Andréa Castillo Garcia Paranhos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos
que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 26/10/2017,
transitado em julgado aos 27/11/2017 foi decretada a INTERDIÇÃO de ANTONIO LUIZ CRUZ
MARTINS, por ser portador de doença mental irreversível, declarando-o(a) absolutamente incapaz de
exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter
DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Maria Angela Cruz Martins. O presente edital será publicado por três vezes,
com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 14 de dezembro de 2017.
1ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0008534-67.2013.
8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São
Paulo, Dr(a). Lúcia Helena Bocchi Faibicher, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a TCLOG
TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA EPP, CNPJ. 09.338.354/0001-15, na pessoa de seu representante
legal, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum, por parte de ITAVEMA FRANCE
VEÍCULOS LTDA, objetivando a cobrança de R$ 30.880,25 (Abril/2013), oriundos da compra do veículo
marca Renault, modelo Master CCL2H1, diesel, ano/ mod. 2011/2012, chassi 93YBDCUG6CJ969362.
Encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em
que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, aos 27 de novembro de 2017.

Tânia Rêgo/ABr

O mercado ﬁnanceiro mantém a estimativa de 6,75%
para a taxa básica de juros da
economia, a Selic. A reunião do
Comitê de Política Monetária
(Copom), que deﬁne a taxa,
acontece hoje (6) e amanhã (7),
em Brasília. No ano passado, a
Selic atingiu a mínima histórica
de 7% (valor atual) e houve
sinalização de redução para
este ano. A projeção consta
do boletim Focus, publicação
divulgada ontem (5) no site
do Banco Central (BC) com
estimativa para os principais
indicadores econômicos.
O mercado melhorou as
estimativas para este ano. A
projeção do crescimento do
Produto Interno Bruto passou de 2,66% para 2,70%. Na
sexta-feira (2), o Ministério
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do Planejamento atualizou a
projeção do governo de 2,5%
para 3%. Já a projeção para a
inﬂação, medida pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), teve
uma leve queda de 3,95% para
3,94% este ano, em relação à
estimativa da semana passada.
Para 2019, as projeções foram
mantidas: crescimento do PIB
em 3% e o IPCA em 4,25%. O
boletim Focus é divulgado todo
início de semana e traz a média
das expectativas de bancos,
instituições ﬁnanceiras, consultorias e empresas sobre os
principais indicadores relacionados à economia brasileira,
como os diversos índices de
inﬂação, PIB, taxa de câmbio
e taxa básica de juros da economia, a Selic (ABr).
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REGRAS PARA A RECONTRATAÇÃO
Funcionário não poderá ser recontratado antes de transcorrer 18 meses
da demissão, nem mesmo como terceirizado em outro CNPJ do grupo
econômico? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
COM A REFORMA TRABALHISTA A EMPRESA, APÓS ACORDO COM
OS FUNCIONÁRIOS, PODE MUDAR O DIA DE PAGAMENTO DE
SALÁRIOS PARA O DIA 15?
Informamos que não houve alteração na CLT sobre o prazo de pagamento de salário, portanto, continua sendo devido até o 5º dia útil do
mês subsequente ao vencido. Base legal: Art. 459, § 1º da CLT.
DIREITOS DA LICENÇA-AMAMENTAÇÃO
A licença-amamentação é devida no pagamento na rescisão, quais os
direitos da licença-amamentação? Saiba mais acessando a íntegra do
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
CONCEDER AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE
Empresa pretende conceder ajuda de custo para alguns funcionários
que utilizam seus carros para irem e voltarem do trabalho. De acordo
com a reforma trabalhista a ajuda de custo não integra à remuneração
e nem constitui base para os encargos, como proceder? Saiba mais
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
NO FERIADO TRABALHADO, ESSA INDENIZAÇÃO ENTRA PARA MÉDIA
DE 13° SALÁRIO, FÉRIAS, AVISO PRÉVIO?
Considerando se tratar do pagamento em dobro, pelo fato do
pagamento em dobro ter caráter indenizatório em virtude do
trabalho realizado em dia destinado ao descanso, não será considerado para fins de 13º salário, férias e aviso prévio.
RESCISÃO DE COMUM ACORDO
Na rescisão de comum acordo como proceder no aviso prévio trabalhado? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

Fundador: José SERAFIM Abrantes
11 3531-3233 – www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP

1ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000940-31.2017.
8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São
Paulo, Dr(a). Paulo Guilherme Amaral Toledo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JULIO ESTEBAN
GONZALEZ CUADRA, Brasileiro, Solteiro, Protético, RG W506064-N, CPF 157.696.858-83, que lhe foi
proposta uma ação de Despejo Por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança por parte de
Rosana Diamantina Moreiras e outros, alegando em síntese: objetivando o recebimento de R$
18.573,84 (Jul/2016) oriundos da locação e demais encargos do imóvel comercial, localizado á Av.
Renata, nº 75-A, Cj.1, Vila Formosa, nesta Capital, a ser devidamente corrigido e atualizado.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo de
20 dias do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, publicado na forma da lei.
NADA MAIS. São Paulo, aos 06 de novembro de 2017.

2ª Vara da Família e Sucessões – Reg. Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1009043-29.2014.8.26.0009 O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Família e
Sucessões, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr. Luis Roberto Reuter Torro,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SANDRA NOGUEIRA ANDRADE, brasileiro, separada
judicialmente, professora, RG. nº 19.447.227-SSP/ SP, CPF 073.384.778-17, residente na Rua Doutor
Edgar Pinto Cesar, 21, apto. 01, Sapopemba, CEP 03374-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta
uma ação de Conversão de Separação Judicial Em Divórcio por parte de ARNALDO BATISTA
FILHO, alegando em síntese: O requerente e a requerida separaram-se em 21/11/1996, através dos
autos nº 0354446-63.1994.8.0009, que tramitou, a 1º Vara da Familia Sucessões- Foro Regional IX Vila Prudente. O Casal possui uma filha, hoje maior de idade, e tendo decorrido mais de dez anos,
postula o autor a conversão da separação judicial em divorcio, expedindo-se o competente mandado
ao cartório de Registro Civil. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 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. NADA MAIS.
4ª VC – São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 100244826.2014.8.26.0005 O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista,
Estado de São Paulo, Dr. Paulo de Tarsso da Silva Pinto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PAMELA
RODRIGUES BRANDÃO, CPF 369.520.858-90, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte
de AMC - Serviços Educacionais LTDA, para cobrança do valor de R$ 18.617,13, a ser corrigido,
decorrente de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Encontrando-se a ré em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, pague a dívida devidamente atualizada, bem como efetue o
pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos
monitórios, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento de custas processuais se
cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos,
constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 10 de novembro de 2017.

3ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005873-64.2014.
8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São
Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LAIS DE SOUSA
CAMPOS, Brasileiro, CPF 376.614.758-71, que por este Juízo, tramita de uma ação de Monitória, movida
por AMC - Serviços Educacionais LTDA que foi julgado procedente em parte, ora em fase de
Cumprimento de Sentença, condenando-a ao pagamento de R$ 13.189,03 (atualizado até 31.07.2017).
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a
quantia de R$ 13.189,03 (agosto/2017), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor
do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, iniciase o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a executada,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

Este documento foi assinado digitalmente por Jornal Empresas e Negócios Ltda.. Para verificar a assinatura clique no link: https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/37A7-C2C2-B641-FD6A

Proclamas de Casamentos

Edital de Intimação - Prazo de 30 dias. Processo Nº 0007012-29.2017.8. 26.0565 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª VC, do Foro de São Caetano do Sul, Estado de SP, Dr(a). Sérgio Noboru Sakagawa, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Thiago Sanz Miranda, RG 46.032.803-7, CPF 231. 002.408-20, Rua
Angelo Aladino Grecchi, 113, Olimpico, CEP 09570-580, Sao Caetano do Sul - SP que por este Juízo,
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social Camiliana. Encontran
do-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a
sua Intimação por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de R$
8.386,35, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Caetano do Sul, aos 13/11/2017.
(06 e 07)

A redução da taxa de juros beneﬁcia o consumo.
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1010839-22.2014.8.26. 0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª VC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Barrichello, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Armando Agostinho Guerreiro, Rodovia Raposo Tavares, 3175, APTO 117 D,
Jardim Arpoador - CEP 05577-100, São Paulo-SP, CPF 221.131.948-30, RG 27.830.414-X, Brasileiro, que
lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino,
alegando em síntese: ajuizou ação Monitória da quantia de R$ 2.445,52, referente ao contrato de prestação
de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Estando a Ré em lugar ignorado, foi
deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou
embargue a ação, ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 23 de maio de 2017.
(06 e 07)

Mercado mantém
estimativa de queda da
Selic para 6,75%
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CNPJ/MF 65.576.530/0001-28 - NIRE 35.300.130.553
Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 30/11/2017
Data: 30/11/2017; Horário: 11:00 horas; Local: Sede social da CPE - Companhia de Participações e Empreendi- financiamentos em valores cumulativos superiores a 0,5% (meio por cento) do capital social até o limite de 1% (um
mentos na Avenida Paulo Ayres nº 230, sala 03, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo; por cento) do capital social. (viii) autorizar a Diretoria a levantar balanço semestral ou relativo a períodos menores,
Publicações:) Convocação - Dispensada em razão de haver comparecido a totalidade dos acionistas nos termos do para o fim de declarar e distribuir dividendos intermediários e abrir e extinguir filiais, agencias, escritórios, represen§ 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76; Mesa: Sob a presidência do acionista Riccardo Arduini, secretariada por mim tações, departamentos ou depósitos da companhia, no país ou no exterior. (ix) escolher e destituir os auditores
Antonio Afonso Simões; Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social; Ordem do dia e deli- independentes; (x) emitir parecer sobre propostas da Diretoria a serem submetidas à Assembléia Geral; (xi) examinar,
berações: a) Reforma dos Estatutos Sociais: Foi deliberado por unanimidade pela reforma e consolidação dos esta- até o dia 30 (trinta) de dezembro de cada ano, o orçamento anual da Companhia para o exercício social imediatamente
tutos sociais que passará a vigorar com a seguinte redação: Estatuto Social da CPE - Companhia de Participações subseqüente, o qual deverá ser elaborado pela Diretoria até o dia 30 (trinta) de outubro de cada exercício social; (xii)
e Empreendimentos. Capítulo I. Da Denominação, Sede, Foro, Objeto Social e Prazo de Duração. Artigo 1º: A deliberar, após aprovação da deliberação em Assembléia Geral, nos termos previstos no Parágrafo Primeiro do Artigo
Companhia denomina-se CPE - Companhia de Participações e Empreendimentos, e reger-se-á pelo presente Esta- 14 supra, sobre a emissão de debêntures não conversíveis em ações, notas promissórias comerciais, bônus de
tuto Social e pelas disposições aplicáveis. Artigo 2º: A Companhia tem sede e foro na Cidade de Taboão da Serra, subscrição ou quaisquer outros títulos e valores mobiliários previstos em lei, bem como sobre a negociação com
Estado de São Paulo, na Avenida Paulo Ayres, nº 230, sala 03, CEP 06767-220. Parágrafo Único - Mediante delibe- ações de emissão da Companhia para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria e respectiva alienação;
ração do Conselho de Administração, a Companhia poderá abrir, mudar ou fechar filiais, sucursais, agências, depó- (xiii) a escolha de agente(s) na colocação de ações, debêntures ou títulos no mercado; (xiv) submeter à apreciação
sitos, escritórios, ou dependências em qualquer localidade ou pais, observadas as formalidades legais. Artigo 3º: A da Assembléia Geral proposta versando sobre qualquer investimento da Companhia em outras pessoas jurídicas ou
Companhia tem por objeto (a) a incorporação, compra, venda, locação e administração de imóveis próprios; (b) a acordo operacional de qualquer natureza com terceiros que importe em investimento ou participação da Companhia
participação em outras sociedades empresárias ou simples, não financeiras, como sócia ou acionista. Artigo 4º: A em outras pessoas jurídicas em valor superior a 1% (um por cento) do capital social. (xv) submeter à apreciação da
Companhia tem prazo indeterminado de duração. Capítulo II. Do Capital e das Ações. Artigo 5º: O capital social é Assembléia Geral proposta versando sobre investimentos na Companhia em valor superior a 1% (um por cento) do
de R$ 87.000.000,00 (oitenta e sete milhões de reais), dividido em 28.506.285.220 (vinte e oito bilhões, quinhentos valor do capital social. (xvi) a recomendação da destinação dos lucros, observado o disposto no Artigo 33 infra; e
e seis milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e vinte) Ações, sendo 14.253.142.610 (catorze bilhões, (xvii) submeter à apreciação da Assembléia Geral proposta versando sobre fusão, cisão, incorporação ou dissolução
duzentos e cinqüenta e três milhões, cento e quarenta e dois mil, seiscentos e dez) Ações Ordinárias e da Companhia, transformação do tipo jurídico, bem como reforma estatutária, inclusive aumentos do limite do capital
14.253.142.610 (catorze bilhões, duzentos e cinqüenta e três milhões, cento e quarenta e dois mil, seiscentos e dez) autorizado. Artigo 20: Compete ao Presidente do Conselho de Administração: (i) Convocar, inclusive os Diretores e
Ações Preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal. Parágrafo Primeiro - As Ações Ordinárias são divididas os Auditores independentes, instalar e presidir as reuniões do Conselho de Administração. (ii) Propor a orientação
em classes distintas, sendo 8.082.202.757 (oito bilhões, oitenta e dois milhões, duzentos e dois mil, setecentos e geral dos negócios da Companhia; (iii) Dar andamento às deliberações do Conselho de Administração, cumprindo-as
cinqüenta e sete) Ações Ordinárias Nominativas Classe “A” e 6.170.939.853 (seis bilhões, cento e setenta milhões, e/ou fazendo-as cumprir; Sub-Seção II. Da Diretoria. Artigo 21: A Diretoria da Companhia será composta por, até 6
novecentos e trinta e nove mil, oitocentos e cinqüenta e três) Ações Ordinárias Nominativas Classe “B”. Parágrafo (seis) membros, sendo um nomeado Diretor Presidente, um Diretor Vice Presidente e os demais, Diretores sem
Segundo - Cada Ação Ordinária Nominativa Classe “A” confere, a seu titular, direito a um voto nas deliberações da designação específica, sendo todos pessoas naturais, residentes no País, Acionista ou não da Companhia, eleitos
Assembléia Geral. Parágrafo Terceiro - Cada Ação Ordinária Nominativa Classe “B” confere, a seu titular, direito a um pelo Conselho de Administração para o mandato de 01 (um) ano, admitida reeleição. Artigo 22: A Diretoria deverá
voto nas deliberações da Assembléia Geral. Parágrafo Quarto - As Ações Preferenciais não têm direito a voto, mas reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente, na sede social da Companhia. Parágrafo Primeiro - A
gozam das seguintes preferências ou vantagens: (a) prioridade no recebimento do dividendo mínimo obrigatório convocação será feita com antecedência mínima de 10 (dez) dias, por carta registrada ou protocolada, contendo a
observada a equiparação ao que for atribuído às Ações Ordinárias, sempre que para estas for deliberado percentual respectiva Ordem do Dia. Considerar-se-á dispensada a observância dessa formalidade quando a reunião contar com
maior; (b) prioridade no reembolso do capital, no caso de liquidação da Companhia, sendo certo que, existindo saldo a presença de todos os membros da Diretoria. Parágrafo Segundo - Todas as deliberações serão tomadas por voto
remanescente, após o reembolso também das Ações Ordinárias haverá integral participação no rateio a ser feito favorável da maioria dos Diretores. Cada Diretor terá direito a um voto nas reuniões da Diretoria e, havendo empate
entre todas as Ações indistintamente; (c) igualdade de condições com as Ações Ordinárias nas distribuições de na votação, caberá ao Diretor Presidente, o voto de qualidade. Parágrafo Terceiro - Das reuniões serão lavradas atas
bonificações. Parágrafo Quinto - As Ações Preferenciais são irresgatáveis, vedada também a sua conversibilidade em livro próprio, assinadas por todos os membros presentes, devendo ser arquivadas no Registro do Comércio
em Ações Ordinárias. Parágrafo Sexto - A propriedade das Ações de emissão da Companhia será comprovada pela aquelas que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros. Artigo 23: Os membros da Diredevida inscrição do nome do titular no “Livro de Registro de Ações Nominativas”, sendo vedada a emissão de certi- toria têm amplos poderes de gestão dos negócios sociais para a prática de todos os atos e realização de todas as
ficados. Parágrafo Sétimo - As Ações de propriedade dos Acionistas não poderão ser dadas em penhor, caução, operações que se relacionem com o objeto da Companhia, de acordo com o artigo 26 destes estatutos. Artigo 24:
alienação fiduciária ou fideicomisso, ou qualquer outra forma de garantia, ou ainda em usufruto, excetuando-se neste Compete à Diretoria, como órgão de administração executiva e de representação da Sociedade, além daqueles decaso o usufruto constituído na linha da sucessão hereditária, sem prévia e expressa aprovação, por escrito, de todos terminados na Lei nº 6.404/76, observados os limites e requisitos estabelecidos no presente Estatuto Social, os
os Acionistas, sob pena de nulidade perante a Companhia, os Acionistas e terceiros. Parágrafo Oitavo - É proibida seguintes atos: (i) submeter ao exame do Conselho de Administração o balanço e as demais demonstrações finana criação de partes beneficiárias. Artigo 6º: Os Acionistas terão preferência para subscrição de Ações nos aumentos ceiras de cada exercício, o relatório aos acionistas, as contas da Diretoria e a proposta para aplicação e distribuição
do capital social, conforme definido na Lei nº 6.404/76, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, contados da publicação dos lucros; (ii) submeter ao exame do Conselho de Administração, proposta própria tendo como objetivo as seguintes
da Assembléia Geral, respeitada a mesma espécie e classe de Ações, na proporção das que possuírem. Capítulo III. matérias: reforma estatutária e operações de transformação, fusão, incorporação ou cisão da Companhia; (iii) realizar
Da Assembléia Geral. Artigo 7º: A Assembléia Geral, convocada e instalada de acordo com a Lei e este Estatuto todas as operações e praticar os atos de administração necessários à consecução dos objetivos sociais, de acordo
Social, constitui órgão deliberativo da Companhia, com poderes para decidir sobre todos os negócios da Companhia com a orientação geral dos negócios estabelecida pela Assembléia Geral e pelo Conselho de Administração,
e tomar as resoluções que julgar conveniente à sua defesa e desenvolvimento. Artigo 8º: A Assembléia Geral reunir- implementando os planos e programas aprovados; (iv) executar as políticas administrativa, técnica, financeira e de
se-á na sede social: (a) ordinariamente, 1 (uma) vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término produção da Companhia, sempre de acordo com o orçamento anual aprovado; (v) admitir e demitir empregados e
do exercício social, para tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações finan- contratar representantes, fixando-lhes a remuneração; (vi) abrir e extinguir filiais, agências, escritórios, representaceiras, deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; eleger os membros ções, departamentos ou depósitos da Companhia, no país ou no exterior após a aprovação do Conselho de Adminisdo Conselho de Administração e do Conselho Fiscal quando for o caso; e (b) extraordinariamente, sempre que os tração. (vii) elaborar as normas básicas de estrutura administrativa e submetê-las à aprovação do Conselho de
interesses e os dispositivos da lei e do Estatuto Social o exigirem. Artigo 9º: A Assembléia Geral será convocada pelo Administração; (viii) resolver sobre a aplicação dos fundos sociais, transigir, renunciar, ceder direitos, confessar
Presidente do Conselho, precedida dos anúncios e publicações dos documentos previstos em lei, nos termos e dívidas, fazer acordos, firmar compromissos, contrair obrigações, celebrar contratos, emitir, endossar, caucionar,
prazos por ela estabelecidos. Independentemente das formalidades previstas em lei, quanto à publicação dos anún- descontar, sacar e avalizar títulos em geral, assim como abrir, movimentar e encerrar contas em estabelecimentos
cios de convocação, será considerada regular a Assembléia Geral a que comparecerem todos os acionistas, nos de crédito; (ix) elaborar o relatório anual para os acionistas, fazer levantar o balanço patrimonial, as contas da
termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Artigo 10: A Assembléia Geral será instalada e presidida por Diretoria e as demais demonstrações financeiras e preparar proposta de distribuição e aplicação dos lucros, submeacionista com direito a voto, o qual convidará outro acionista para servir de secretário. Na hipótese de assembléias tendo tais documentos à apreciação do Conselho de Administração; e (x) elaborar e encaminhar para apreciação do
gerais especiais serão instaladas e presididas por acionista detentor de ações preferenciais. Artigo 11: Dos traba- Conselho de Administração, até o dia 30 de outubro de cada ano, proposta de orçamento anual para o exercício social
lhos e deliberações da Assembléia Geral será lavrada ata em livro próprio assinada pelos membros da mesa e pelos subseqüente, que conterá, dentre outros, receitas e despesas orçados para o exercício social seguinte. Artigo 25:
Acionistas presentes. Da ata tirar-se-ão certidões ou cópias autênticas, para os fins legais. Parágrafo Primeiro - A Compete privativamente ao Diretor Presidente da Companhia: I. Convocar e presidir as reuniões da Diretoria; e II. Dar
ata poderá ser lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, e conter a andamento às deliberações da Diretoria, cumprindo-as e/ou fazendo-as cumprir. Artigo 26: A representação ativa e
transcrição apenas das deliberações tomadas, desde que (i) os documentos ou propostas submetidos à assembléia, passiva da Companhia, em Juízo ou fora dele, será exercida por: (a) por 2 (dois) Diretores, sempre em conjunto; ou
assim como as declarações de voto ou dissidência, referidos na ata, sejam numerados seguidamente, autenticados (b) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador da Companhia; ou (c) por 2 (dois) procuradores da Compapela mesa e por qualquer acionista que o solicitar, e arquivados na companhia; e (ii) a mesa, a pedido de acionista nhia, em conjunto, com poderes específicos. Parágrafo Primeiro - A Companhia poderá, ainda, ser representada por
interessado, autentique exemplar ou cópia de proposta, declaração de voto ou dissidência, ou protesto apresentado. um procurador isoladamente, desde que investido de poderes especiais para a prática de tal ato. Parágrafo Segundo
Parágrafo Segundo - Não sendo a ata lavrada na forma permitida no Parágrafo Primeiro supra, poderá ser publicado - O instrumento de mandato especificará os atos ou operações que os mandatários poderão praticar e o prazo de
apenas o seu extrato, com sumário dos fatos ocorridos e a transcrição das deliberações tomadas. Artigo 12: Os duração do mandato, o qual não poderá ser superior a 1 (um) ano, admitido o substabelecimento, salvo se expresAcionistas poderão fazer-se representar nas Assembléias Gerais por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, samente defeso no respectivo instrumento de mandato. Parágrafo Terceiro - O mandato “ad judicia” poderá ser
que seja acionista, Diretor da Companhia ou advogado, nos termos do § 1° artigo 126 da Lei nº 6.404/76, devendo outorgado por prazo indeterminado e prever cláusula de substabelecimento. Parágrafo Quarto - Todos os instrumeno respectivo instrumento de mandato ser protocolado na sede da Companhia, até 48 (quarenta e oito) hora antes da tos de mandato da companhia, deverão sempre ser outorgados por 2 (dois) diretores, em conjunto, com exceção das
data da respectiva Assembléia Geral. Artigo 13: Somente poderão tomar parte da Assembléia Geral os acionistas procurações “ad judicia” e outorgas de procurações com poderes para representar a sociedade perante órgãos púcujas ações estejam registradas em seu nome, no livro próprio, até 48 (quarenta e oito) horas antes da data da blicos federais, estaduais e municipais em geral e suas autarquias que poderão ser outorgadas por dois diretores, um
Assembléia Geral. Artigo 14: As deliberações da Assembléia Geral serão tomadas por maioria de votos, não compu- diretor e um procurador ou ainda dois procuradores. Parágrafo Quinto - A emissão de debêntures da sociedade, a
tados os votos em branco, ressalvadas as deliberações sobre matérias em relação às quais a lei e o Estatuto Social nomeação de procuradores “ad negocia”, os empréstimos em nome da sociedade, a compra e venda de bens para e
preveja quorum qualificado. Parágrafo Primeiro - As matérias a seguir elencadas deverão ser deliberadas e aprova- de seu ativo fixo em valor superior a 0,5% (meio por cento) do capital da sociedade, a emissão, saque ou aval de
das por pelo menos 60% (sessenta por cento) das Ações Ordinárias: (i) proposta versando sobre quaisquer planos notas promissórias e letras de câmbio vinculadas a empréstimos bancários garantidas por duplicatas são atos que
de participação nos lucros ou resultados ou outorga de opções de compra de ações (stock option plan) para empre- só obrigarão a sociedade pela assinatura em conjunto dos diretores Presidente e Vice-Presidente ou com um dos
gados e/ou administradores. (ii) a aquisição, cessão, transferência, alienação e/ou oneração, a qualquer título ou diretores aqui mencionados e um procurador com poderes específicos para os atos deste parágrafo, nomeado pelos
forma, de bens do ativo permanente da Companhia, participações societárias que envolvam valores cumulativos 2 (dois) diretores citados. Sub-Seção III. Das Disposições Gerais. Artigo 27: Os membros do Conselho de Adminissuperiores a 1% (um por cento) do capital social. Atingida a soma de 1% (um por cento) o limite permanecerá esgotado tração e da Diretoria, bem como seus substitutos, serão investidos em seus cargos, mediante assinatura de termos
até que seja ratificado pela próxima assembléia. (iii) a celebração de contratos de empréstimos e financiamentos ou de posse lavrados nos livros de Registro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria, respecoutorgas de garantias, reais ou pessoais, tais como fiança, aval e outras, pela Companhia, em valores cumulativos tivamente. Parágrafo Único - Se o termo não for assinado nos 30 (trinta) dias seguintes à nomeação, ficará esta sem
superiores a 1% (um por cento) do capital social. Atingida a soma de 1% (um por cento) o limite permanecerá esgotado efeitos, salvo em caso de justificação apresentada pelo membro eleito e aceita pelo órgão de administração para o
até que seja ratificado pela próxima assembléia. (iv) a emissão de debêntures notas promissórias comerciais, bônus qual tiver sido eleito. Artigo 28: O exercício do cargo de Conselheiro ou de Diretor independe da prestação de caução.
de subscrição ou quaisquer outros títulos e valores mobiliários previstos em lei, bem como sobre a negociação com Parágrafo Único - Os membros da Diretoria e Conselho de Administração devem ter reputação ilibada, não podendo
ações de emissão da Companhia para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria e respectiva alienação; ocupar cargos em sociedades, que possam ser consideradas concorrentes no mercado, em especial, em conselhos
(v) o investimento da Companhia em outras pessoas jurídicas ou acordo operacional de qualquer natureza com consultivos, de administração ou fiscal e ainda não podem ter interesse conflitante com o da Companhia. Artigo 29:
terceiros que importe em investimento ou participação da Companhia em outras pessoas jurídicas em valores cumu- Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria permanecerão em seus cargos até a investidura dos novos
lativos superiores a 1% (um por cento) do capital social. Atingida a soma de 1% (um por cento) o limite permanecerá administradores eleitos, estendendo-se o prazo de gestão até esse momento. Parágrafo Único - Em caso de vacânesgotado até que seja ratificado pela próxima assembléia. (vi) alterações e reformas dos estatutos da sociedade, cia de qualquer dos cargos de Conselheiro nesse caso entendido o afastamento por prazo superior a 30 (trinta) dias,
criação de ações preferenciais ou aumento de classe existente, alteração das preferências, vantagens e condições deverá ser convocada Assembléia Geral, dentro de 30 (trinta) dias da data de tal ocorrência, ocasião em que será
de resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações ou criação de classe mais favorecida, aumento do eleito novo membro cujo prazo de mandato estender-se-á até o final do prazo de mandato inicial do Conselheiro
capital mediante subscrição em dinheiro conferência de bens ou qualquer outra forma, redução do capital mediante substituído. No caso de vacância de qualquer dos cargos de Diretor, os membros do Conselho de Administração
reembolso ou qualquer outra forma permitida em lei, dissolução mudança ou ampliação do objeto da companhia, as deverão eleger o novo membro em substituição, devendo, para tanto, serem observadas as demais regras prevista
operações de fusão, cisão, incorporação ou dissolução da Companhia, transformação do tipo jurídico, inclusive para eleição do Conselheiro ausente. Artigo 30: São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relaaumentos do limite do capital autorizado. (vii) aprovação dos dividendos e juros sobre o capital anuais ou intermedi- ção à sociedade, os atos de qualquer administrador, procurador ou funcionário, que a envolverem em obrigações
ários. (viii) A eleição do Presidente, Vice-Presidente do Conselho de Administração, demais Conselheiros. (ix) Fixação relativas a negócios ou operações estranhos ao objeto social, salvo quando expressamente autorizados pela assemdos honorários do Conselho de Administração e da Diretoria assim como a concessão de benefícios ou quaisquer bléia geral. Capítulo V. Do Conselho Fiscal. Artigo 31: A Companhia terá um Conselho Fiscal composto por 03 (três)
outras vantagens. Parágrafo Segundo - Não poderá participar da Assembléia, o acionista com direitos sociais membros efetivos e igual número de suplentes, o qual funcionará apenas nos exercícios sociais em que for instalado,
suspensos. Artigo 15: O acionista não poderá votar nas deliberações relativas a laudo de avaliação dos bens com a pedido de acionistas. Parágrafo Primeiro - Os membros do Conselho Fiscal, pessoas naturais, residentes no País,
que concorrer para o capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que legalmente qualificadas, serão eleitos pela Assembléia Geral que deliberar a instalação do órgão, a pedido de aciopuderem beneficiá-lo de modo particular ou em que tiver interesse conflitante. Capítulo IV. Da Administração da nistas, com mandato ate a primeira Assembléia Geral Ordinária que se realizar após a eleição. Parágrafo Segundo
Companhia. Seção I. Dos Membros da Administração. Artigo 16: A Administração da Companhia será exercida pelo - Os membros do Conselho Fiscal, quando no exercício de suas funções, perceberão a remuneração que lhes for
Conselho de Administração e pela Diretoria, na forma da Lei e deste Estatuto Social. Sub-Seção I. Do Conselho de fixada pela Assembléia Geral que os eleger, a qual não poderá ser inferior a 10% (dez por cento) da remuneração
Administração. Artigo 17: O Conselho de Administração da Companhia será composto por, 7 (sete) membros, dos média dos Diretores. Parágrafo Terceiro - O Conselho Fiscal, quando instalado, terá as atribuições previstas em lei,
quais 4 (quatro) membros serão nomeados pelos Acionistas titulares de Ações Ordinárias Classe A e 3 (três) mem- sendo indelegáveis as funções de seus membros. O Regimento Interno do Conselho Fiscal deverá ser elaborado,
bros serão nomeados pelos Acionistas titulares de Ações Ordinárias Classe B. Parágrafo Primeiro - Os membros do discutido e votado por seus membros na primeira reunião convocada após a sua instalação. Capítulo VI. Do ExercíConselho de Administração devem ser todos pessoas naturais, Acionistas, eleitos em Assembléia Geral, com man- cio Social, do Balanço e dos Lucros. Artigo 32: O ano social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de
dato de até 02 (dois) anos, permitida reeleição, sendo 01 (um) deles eleito para o cargo de Presidente do Conselho dezembro de cada ano. Artigo 33: Ao fim de cada exercício social será levantado o Balanço Patrimonial e as Demonsde Administração, que terá voto de qualidade/desempate. Artigo 18: O Conselho de Administração reunir-se-á, ordi- trações Financeiras, previstas no artigo 176 da lei 6.404/76, sendo que, dos resultados apurados, serão inicialmente
nariamente, uma vez a cada 3 (três) meses e, extraordinariamente, por convocação de qualquer de seus membros. deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto de Renda e para a Contribuição Social sobre o Lucro,
Parágrafo Primeiro - A convocação será feita com antecedência de 15 (quinze) dias, por carta protocolada com a e o lucro remanescente terá a seguinte destinação: (a) 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal, que
pauta da Ordem do Dia. Considerar-se-á regularmente convocado o membro presente à reunião ou que apresentar seu não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social; a reserva legal poderá deixar de ser constituída no exercício
voto na forma prevista no Parágrafo 3º abaixo. Parágrafo Segundo - Todas as deliberações serão tomadas por votos em que seu saldo, acrescido do montante de reservas de capital de que trata o artigo 182, § 1º, da Lei nº 6.404/76,
afirmativos de no mínimo 60% dos conselheiros efetivos. A reunião somente será instalada com a presença da exceder de 30% (trinta por cento) do capital social; (b) 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício,
maioria dos membros efetivos do Conselho de Administração. Parágrafo Terceiro - O conselheiro ausente poderá ser ajustado nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, serão distribuídos aos acionistas a título de dividendo obrigarepresentado por um dos seus pares, devidamente autorizado, por escrito, bem como serão admitidos votos por carta tório, observada a prioridade de que trata o Artigo 5º do presente Estatuto Social; (c) o saldo ficará à disposição da
protocolada, fax ou telegrama. Qualquer dos membros poderá participar de reunião do Conselho de Administração Assembléia que decidirá sua destinação. Artigo 34: A Companhia poderá levantar balanços mensais, trimestrais ou
mediante conferência telefônica ou equipamento de comunicação similar, por meio do qual todas as pessoas presen- semestrais, por deliberação da Assembléia Geral, por voto afirmativo da maioria do capital votante e havendo lucros
tes nessas reuniões possam dela participar. A participação pelos meios ora mencionados deverá ser considerada em tais balanços, poderá haver distribuição de dividendos, observadas as disposições legais e destes estatutos.
como presença física em reunião. O voto dado por membro do Conselho de Administração através dos referidos Artigo 35: Ainda por deliberação da Assembléia Geral, por voto afirmativo de no mínimo, 60% (sessenta por cento)
meios deverá ser confirmado, por escrito, no prazo de até 10 (dez) dias. Parágrafo Quarto - Os membros da Diretoria dos titulares das ações ordinárias poderão ser declarados dividendos intermediários, ou juros sobre o capital próprio,
poderão comparecer às reuniões do Conselho de Administração, mediante prévio consentimento da maioria dos à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Artigo 36:
membros e terão direito a voz, mas não a voto. Parágrafo Quinto - Das reuniões serão lavradas atas em livro próprio, O valor dos juros pagos ou creditados aos acionistas no exercício, a título de remuneração do capital próprio, será
assinadas por todos os membros presentes, devendo ser arquivadas no Registro do Comércio aquelas que contive- diminuído do montante dos dividendos, inclusive do obrigatório, a serem pagos, nos termos deste artigo. Artigo 37:
rem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros. Parágrafo Sexto - Os membros do Conselho de O dividendo será pago, salvo deliberação em contrário da Assembléia Geral pelo voto afirmativo de no mínimo 60%
Administração farão jus a uma remuneração anual global a ser fixada pela Assembléia Geral que os eleger, a qual (sessenta por cento) dos titulares das ações ordinárias, no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que for declarado
também rateará a referida remuneração entre os membros do Conselho de Administração na proporção de 4/7 para e, em qualquer caso, dentro do exercício social. Artigo 38: A ação para haver dividendos prescreve em 3 (três) anos,
os conselheiros eleitos pelos acionistas do grupo A e 3/7 para os conselheiros eleitos pelos acionistas do grupo B. contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista. Reverterão em favor da Companhia, os
A atribuição da remuneração de cada conselheiro será objeto de deliberação separadamente por cada um dos grupos dividendos prescritos na forma da lei. Artigo 39: A Assembléia Geral poderá ainda, e desde que não haja oposição
A e B. Parágrafo Sétimo - É vedada a realização de qualquer operação ou negócio entre a companhia, de um lado, de qualquer acionista presente, deliberar sobre a distribuição de dividendo inferior ao obrigatório ou ainda sobre a
e quaisquer dos acionistas, administradores dos acionistas pessoas jurídicas ou administradores da própria compa- retenção de todo o lucro líquido, nos termos previstos no artigo 202 da Lei 6.404/76. Capítulo VII. Da Liquidação da
nhia, de outro lado, salvo se prévia e expressamente aprovado pelo Conselho de Administração por deliberação de, Sociedade. Artigo 40: A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou por deliberação da Assemno mínimo, 75% de seus membros. Artigo 19: Compete ao Conselho de Administração, além do estabelecido em lei bléia Geral pelo voto afirmativo de no mínimo 60% (sessenta por cento) dos titulares das ações ordinárias que
e neste Estatuto Social: (i) Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, inclusive, novos investimentos e/ estabelecerá a forma da liquidação, elegerá o liquidante e, se for o caso, instalará o Conselho Fiscal, para o período
ou financiamentos e/ou desinvestimentos, assim como planos de negócios de longo prazo e suas alterações, plano da liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes as respectivas remunerações. Capítulo VIII. Disposições
anual e plurianual dentro dos limites dos incisos ii, iii e v do artigo 14º, parágrafo primeiro destes estatutos. (ii) Gerais. Artigo 41: A Administração da Companhia arquivará na sede social os acordos de acionistas, obrigando-se
submeter à apreciação da Assembléia Geral, proposta versando sobre quaisquer planos de participação nos lucros a cumpri-los integralmente. Artigo 42: Os casos omissos serão regidos em conformidade com a Lei 6.404, de
ou resultados ou outorga de opções de compra de ações (stock option plan) para empregados e/ou administradores; 15.12.76, e suas alterações posteriores”. Não havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação o Sr. Presi(iii) eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições, respeitado o disposto no presente Esta- dente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou em vigência os
tuto. (iv) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando a qualquer tempo os livros e papéis da Companhia, solicitar Estatutos Sociais Consolidados concedendo o tempo necessário à lavratura da presente ata que, na reabertura foi
informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração, bem como a respeito de qualquer outro ato que lida, aprovada e assinada por todos os acionistas da sociedade. Taboão da Serra, 30 de novembro de 2017. (aa)
tenha sido praticado, ou esteja para ser praticado, pelos Diretores; (v) manifestar-se por escrito sobre o Relatório da Riccardo Arduini (presidente da mesa) Antonio Afonso Simões (secretário da mesa), Antonio Afonso Simões,
Administração e as contas da Diretoria; (vi) autorizar a Diretoria, após aprovação da deliberação em Assembléia Hargrove Investments LLC - p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Dina Rosa Bosellini - p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Julia Dora Antonia
Geral, nos termos previstos no Parágrafo Primeiro do Artigo 14 supra, a criar, adquirir, ceder, transferir, alienar e/ou Koranyi Arduini - p.p. Riccardo Arduini, Renata Bonsaver Mammana Milani, Riccardo Arduini, Vitor Luiz Taddeo
onerar, a qualquer título ou forma, bens do ativo fixo da Companhia, bem como participações societárias e/ou valores Mammana, Zeaf Participações e Empreendimentos Ltda. - sócio administrador Vitor Luiz Taddeo Mammana. Declaramobiliários de emissão de terceiros que envolvam valores cumulativos superiores a 0,5% (meio por cento) do capital mos que a Presente é Cópia Fiel da Ata Lavrada em Livro Próprio. Taboão da Serra, 30 de novembro de 2017.
social até o limite de 1% (um por cento) do capital social. (vii) autorizar a Diretoria, após aprovação da deliberação Riccardo Arduini - Presidente da mesa, Antonio Afonso Simões - Secretário da mesa. JUCESP nº 39.241/18-0 em
em Assembléia Geral, nos termos previstos no Parágrafo Primeiro do Artigo 14 supra, a contrair empréstimos e 18.01.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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