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SEXTA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 2018

ALTERAÇÃO NA FORMA DE PAGAMENTO
Empresa que possui alguns funcionários vendedores registrados com 
salário fixo + comissão, pretende pagar somente com comissão, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO PROCEDER PARA A ALTERAÇÃO DO CONTRATO INTERMITENTE 
PARA O CONTRATO INDETERMINADO?

No caso em questão, entende-se que deverá ocorrer a rescisão do 
contrato de trabalho do intermitente, com o pagamento das verbas 
rescisórias devidas, bem como baixa em CTPS e após transcorrer um 
período de 90 dias, o empregador deverá formalizar novo contrato de 
trabalho com este empregado, inclusive com novo registro em CTPS, 
cujo contrato de trabalho não será mais como intermitente.

LIMITE DE HORAS EXTRAS
Qual o limite que o funcionário pode fazer de horas extras durante o 
dia. Quantos domingos ele pode trabalhar? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PEDIU DEMISSÃO E FOI IMPEDIDO DE CUMPRIR O AVISO
Funcionário pede demissão a empresa pode não aceitar que ele cumpra 
o aviso prévio, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DEMITIU O FUNCIONÁRIO. TERÁ QUE PAGAR A MULTA 
GRRF. COMO SERÁ MUITO ALTO O VALOR DA MULTA RESCISÓRIA É 
POSSÍVEL FAZER PARCELAMENTO?

Informamos que a CLT não dispõe de previsão sobre a possibilidade 
da empresa empregadora proceder com parcelamento de verbas res-
cisórias bem como de FGTS. Portanto, sem previsão legal que permita 
o parcelamento, deverá ser pago em parcela única.

FORNECER VALE-TRANSPORTE PARA O APRENDIZ
Empresa deve fornecer o vale-transporte para os aprendizes e descontar 
no pagamento? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

Orient Relógios do Brasil S.A.
CNPJ (MF) 60.401.205/0001-00 – NIRE 35.300.042.875

Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária no
dia 30/04/2018, às 09 horas, em sua Sede Social, na Avenida das Nações Unidas, 10.989, 7º. Andar, Conjunto
71, Sala 1-Brooklin Paulista, São Paulo/SP, CEP 04578-000, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia:  I) Assembleia Geral Ordinária: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017; 2) Deliberar sobre a
destinação do lucro líquido do exercício. II) Assembleia Geral Extraordinária: 1) Aumento do capital social;
2) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 13/04/2018. A Diretoria.                       (18, 19 e 20/04/2018)

31ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO DA RÉ, ASSOCIAÇÃO FRUTOS DA TERRA BRASIL - AFTB, 
ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. A DRA. 
MARIANA DE SOUZA NEVES SALINAS, MM. JUÍZA DE DIREITO DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA VARA 
CÍVEL DO FÓRUM CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, NA 
FORMA DA LEI, faz saber todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento e possa 
interessar, notadamente à RÉ ASSOCIAÇÃO FRUTOS DA TERRA BRASIL - AFTB, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, que neste Juízo de Direito da Trigésima Primeira Vara e respectivo 
Cartório foi proposta a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. ANULATÓRIA 
DE TÍTULO DE CRÉDITO C.C. COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA , 
processo nº 108465792.2013.8.26.0100, movida por COOPERATIVA HABITACIONAL CENTRAL 
DO BRASIL - COOHABRAS, cuja petição inicial assim se resume nos termos da minuta apresentada 
em Cartório e juntada a fls. 1/19 e ADITAMENTO de fls. 86/87: Pretende a Autora a tutela antecipada 
no sentido de cancelar o protesto indevido, assim como excluir o nome da Autora dos órgãos de 
proteção ao crédito, tutela essa já concedida às fls. 101/102, que seja Declarada a Inexistência do 
débito de R$ 828.000,00 (oitocentos e vinte e oito mil reais), seja Declara a Inexistência do débito de 
R$ 351.263,87 (trezentos e cinqüenta e um mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta e sete 
centavos), com a devida anulação dos dois títulos de crédito que ensejaram o protesto, a condenação 
da Ré em danos morais pela prática de ato ilícito, assim como a condenação da Ré em custas 
processuais e honorários de sucumbência. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
possa alegar ignorância no futuro, foi determinada a citação por edital, ficando a Ré ASSOCIAÇÃO 
FRUTOS DA TERRA BRASIL - AFTB, atualmente em lugar incerto e não sabido, devidamente 
CITADA da petição inicial ora resumida, neste transcrito, ficando ainda cientificada de que, não sendo 
contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela mesma como verdadeiros os fatos articulados pela 
Autora, conforme o disposto nos artigos 344 e seguintes do Código de Processo Civil. O prazo de 
contestação será de 15 (quinze) dias, estes contados após o decurso de 20 (vinte) dias do presente 
Edital. ADVERTÊNCIA: Reitere-se que, não sendo apresentada contestação ao presente pedido no 
prazo de 15 (quinze) dias, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos articulados na inicial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 05 de fevereiro de 2018. 

Tecnopar Administradora S.A.

Leilões

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 08/05/2018  - 10:20h  -  2º LEILÃO: 10/05/2018  - 10:20h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 08/05/2018, às 10:20 horas, e 2º Leilão dia 10/05/2018, às 10:20 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, 
Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: DENISE APARECIDA GONÇALVES

 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. 
DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 849.057,73 
(Oitocentos e quarenta e nove mil, cinquenta e sete reais e setenta e três centavos) 2º leilão: R$ 469.165,50 (Quatrocentos e sessenta e nove mil, 
cento e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 08/05/2018  - 10:15h  -  2º LEILÃO: 10/05/2018  - 10:15h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 08/05/2018, às 
10:15 horas, e 2º Leilão dia 10/05/2018, às 10:15 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) 
FIDUCIANTES: JOSÉ BRAZOLIN, ALBERTINA MARIA DE SOUZA BRAZOLIN, 

 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 504.141,38 (Quinhentos e quatro mil, cento e quarenta e um reais e trinta e oito centavos) 2º leilão: R$ 366.095,85 
(Trezentos e sessenta mil, noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

Alphaville Urbanismo S.A.
CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270

Extrato da Ata de Reunião de Conselho de Administração
Data, Hora e Local: 29/11/2017, às 09 horas, na sede social, Avenida das Nações Unidas, nº 8501, 3º andar, Pinheiros, 
São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do Conselho de Administração. Mesa: Olimpio 
Matarazzo Neto - Presidente, e Ricardo Leonel Scavazza - Secretário. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 
1. A retifi cação do item (vi) da Cláusula 5.1 da Ata de RCA da Companhia realizada em 27/10/2017 (“RCA 27.10.2017”), 
de forma que referido item passa a vigorar com a seguinte redação:  A alteração da Cláusula 5.1.2 da CCB CRI 69 
para (i) excluir as alíneas “a” e “c” do item XVI da cláusula 5.1.2, renumerando as demais alíneas; com a consequente 
inclusão de uma nova alínea em referido item XVI; e (ii) incluir nova hipótese de vencimento antecipado, na forma do item 
XVII, que vigorarão com a seguinte redação: . Constituem Eventos de Inadimplemento que podem acarretar o 
vencimento das obrigações decorrentes desta CCB, aplicando-se o disposto na Cláusula 5.3 abaixo, qualquer dos eventos 
previstos em lei e/ou qualquer dos seguintes Eventos de Inadimplemento: […]. XVI. não observância, pela Emitente, de 
qualquer dos índices  nanceiros abaixo (em conjunto, “Índices Financeiros”), a serem apurados pela Emitente 
trimestralmente, tendo por base as Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emitente (conforme de  nido abaixo), a 
partir, inclusive, das Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emitente relativas a 31/12/2015, sendo que, caso esta 
CCB tenha sido cedida à Securitizadora, o acompanhamento será realizado pelo Agente Fiduciário nos termos do Termo 
de Securitização: (a) índice  nanceiro decorrente do quociente da divisão da Contas a Receber (conforme de  nido abaixo) 
pela Dívida Líquida, que deverá ser superior a 1,10; e (b) índice  nanceiro decorrente do quociente da divisão do Estoque 
(conforme de  nido abaixo) somado a Conta a Receber (conforme de  nido abaixo) pela Dívida Líquida somada ao Passivo 
Construtivo (conforme de  nido abaixo), que deverá ser superior a 1,25. XVII. não subscrição e integralização, por partes 
relacionadas aos acionistas da Emitente ou pelos próprios acionistas da Emitente, até 27/10/2017, da totalidade das 
debêntures emitidas pela Emitente 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.”  rmado pela Alphaville Urbanismo S.A., na qualidade de emissora das debêntures, 
em 09/05/2016; e (ii) “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.” 
 rmado pela Alphaville Urbanismo S.A., na qualidade de emissora das debêntures, em 10/02/2017” (em conjunto, as 

“Debêntures” e as “Escrituras de Emissão de Debêntures”, respectivamente) no valor mínimo de R$800.000.000,00. Caso 
a Devedora emita novas debêntures e/ou celebre novos instrumentos de dívida adquiridas por seus acionistas ou por 
partes relacionadas, tais emissões integrarão a de  nição de Debêntures, para  ns de aplicação do disposto no item XVI 
da Cláusula 6.1 abaixo;” 2. A retifi cação do item (viii) da Cláusula 5.1 da RCA 27.10.2017, de forma que referido item 
passa a vigorar com a seguinte redação: “  A inclusão do item III na Cláusula 3.1, bem como do item V na Cláusula 
3.1.1 do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (conforme de  nido no Termo de Securitização e na CCB CRI 
69), que passarão a vigorar da seguinte forma: 3.1. A Emitente e as Outorgantes, de forma solidária, se obrigam a manter, 
na Cessão Fiduciária, cumulativamente: [...]. III. Valor Agregado Presente (conforme de  nido abaixo) correspondente a, no 
mínimo, 100% do Saldo Devedor da CCB (sendo o disposto no item II acima e neste item III, em conjunto de  nidos como 
“Percentual Especí  co da Cessão Fiduciária”, que, em conjunto com o Percentual Geral da Cessão Fiduciária, o “Percentual 
da Cessão Fiduciária”).” “3.1.1. Para os  ns deste Contrato: [...]. V. “Valor Agregado Presente” signi  ca, em cada Data de 
Referência, o somatório: (a) do saldo devedor de todos os Instrumentos de Compra e Venda que atendam aos Critérios de 
Elegibilidade (conforme de  nido abaixo), trazido a valor presente de acordo com as taxas dos respectivos Instrumentos 
de Compra e Venda, conforme calculado pelas Outorgantes nos termos da Cláusula 6.1, inciso X abaixo; (b) do saldo das 
Contas Vinculadas, incluindo os valores aplicados nos Investimentos Permitidos; e (c) do saldo de recursos da Conta do 
Patrimônio Separado (conforme de  nido abaixo).” 3. A retifi cação do item (vi) da Cláusula 5.2 da RCA 27.10.2017, de 
forma que referido item passa a vigorar com a seguinte redação: “  A alteração da Cláusula 5.1.2 da CCB CRI 70 para 
(i) excluir as alíneas “a” e “c” do item XVI da cláusula 5.1.2, renumerando as demais alíneas; com a consequente inclusão 
de uma nova alínea em referido item XVI; e (ii) incluir nova hipótese de vencimento antecipado, na forma do item XVII, 
que vigorarão com a seguinte redação: . Constituem Eventos de Inadimplemento que podem acarretar o vencimento 
das obrigações decorrentes desta CCB, aplicando-se o disposto na Cláusula 5.3 abaixo, qualquer dos eventos previstos em 
lei e/ou qualquer dos seguintes Eventos de Inadimplemento: […]. XVI não observância, pela Emitente, de qualquer dos 
índices  nanceiros abaixo (em conjunto, “Índices Financeiros”), a serem apurados pela Emitente trimestralmente, tendo 
por base as Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emitente (conforme de  nido abaixo), a partir, inclusive, das 
Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emitente relativas a 31/12/2015, sendo que, caso esta CCB tenha sido cedida 
à Securitizadora, o acompanhamento será realizado pelo Agente Fiduciário nos termos do Termo de Securitização: (a) 
índice  nanceiro decorrente do quociente da divisão da Contas a Receber (conforme de  nido abaixo) pela Dívida Líquida, 
que deverá ser superior a 1,10; e (b) índice  nanceiro decorrente do quociente da divisão do Estoque (conforme de  nido 
abaixo) somado a Contas a Receber (conforme de  nido abaixo) pela Dívida Líquida somada ao Passivo Construtivo 
(conforme de  nido abaixo), que deverá ser superior a 1,25. XVII. não subscrição e integralização, por partes relacionadas 
aos acionistas da Emitente ou pelos próprios acionistas da Emitente, até 27/10/2017, da totalidade das debêntures 
emitidas pela Emitente 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.”  rmado pela Alphaville Urbanismo S.A., na qualidade de emissora das debêntures, em 
09/05/2016; e (ii) “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.” 
 rmado pela Alphaville Urbanismo S.A., na qualidade de emissora das debêntures, em 10/02/2017” (em conjunto, as 

“Debêntures” e as “Escrituras de Emissão de Debêntures”, respectivamente) no valor mínimo de R$800.000.000,00. Caso 
a Devedora emita novas debêntures e/ou celebre novos instrumentos de dívida adquiridas por seus acionistas ou por 
partes relacionadas, tais emissões integrarão a de  nição de Debêntures, para  ns de aplicação do disposto no item XVI 
da Cláusula 6.1 abaixo;” 4. A ratifi cação de todas as demais deliberações realizadas na RCA 27.10.2017 que não tenham 
sido expressamente retifi cadas pela presente deliberação. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 
29/11/2017. Conselheiros: Odair Garcia Senra, Sandro Rogério da Silva Gamba, Olímpio Matarazzo Neto, Ricardo Leonel 
Scavazza, David Adam Roth e Marcelo Fedak. São Paulo, 29/11/2017. Ricardo Leonel Scavazza - Secretário. JUCESP nº 
573.409/17-1 em 21.12.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Alphaville Urbanismo S.A.
CNPJ/MF 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270 - (“Companhia”)

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: 07/06/2017, às 13 horas, na sede social, Avenida das Nações Unidas, nº. 8.501, 3º andar, Pinheiros, São 
Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Ricardo Leonel Scavazza; Odair Garcia Senra; Sandro Rogério da Silva Gamba; 
Olímpio Matarazzo Neto; Marcelo Fedak; e David Adam Roth. Mesa: Olímpio Matarazzo Neto - Presidente; e Ricardo Leonel 
Scavazza - Secretário. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 1. ratifi cação da defi nição prévia sobre o voto proferido 
pelos representantes da Companhia nas assembleias gerais e reuniões de sócios de suas controladas, relativas ao período 
compreendido entre 10/05/2017 até a presente data. 2. conferir poderes à Diretoria para a outorga de garantias pela Companhia 
em benefício de terceiros, até o limite de R$ 350.000.000,00, até o encerramento do presente exercício social, em 31/12/2017, 
desde que relativas a negócios ou operações inerentes ao objeto social da Companhia, inclusive para riscos decorrentes de 
engenharia. 3. Ratifi caram a celebração do Quinto Adiamento ao Instrumento Particular de Parceria Imobiliária celebrado em 
08/02/2017 entre a Companhia e Bella Vista Empreendimentos Ltda. referente a cessão de futuros direitos creditórios decorrentes 
de determinados lotes em estoque do empreendimento “Terras Alpha Petrolina”. 4. Ratifi caram a constituição das seguintes 
sociedades empresárias limitadas controladas pela Companhia, para fi ns de futura vinculação aos empreendimentos imobiliários 
a serem oportunamente lançados: Alphaville 65 Empreendimentos Imobiliários Ltda., Alphaville 66 Empreendimentos Imobiliários 
Ltda., Alphaville 67 Empreendimentos Imobiliários Ltda., Alphaville 68 Empreendimentos Imobiliários Ltda., Alphaville 69 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Alphaville 70 Empreendimentos Imobiliários Ltda.. Encerramento: Nada mais, lavrou-
se a ata. São Paulo, 07/06/2017. Mesa: Olímpio Matarazzo Neto - Presidente; Ricardo Leonel Scavazza - Secretário. Conselheiros: 
Ricardo Leonel Scavazza; Odair Garcia Senra; Sandro Rogério da Silva Gamba; Olímpio Matarazzo Neto; Marcelo Fedak; e David 
Adam Roth. JUCESP nº 152.242/18-1 em 03.04.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ALPHAVILLE URBANISMO S.A.
CNPJ/MF 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270 - (“Companhia”)

Extrato-Ata da Reunião do Conselho de Administração de 02.10.2017
Data, Hora e Local: 02.10.2017, às 10horas, na sede social, Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, 
São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Todos os membros do Conselho de Administração Mesa: Olimpio 
Matarazzo Neto - Presidente; Ricardo Leonel Scavazza - Secretário. Deliberações Aprovadas: 1. Em atendimento ao 
artigo 11, “b”, do Estatuto Social, aprovaram a destituição do Diretor de Operações, Sr. Fernando Orsi Lopes Cavalcante, 
reeleito na Ata de Reunião do Conselho de Administração de 18.05.2017 e arquivada na JUCESP nº 280.215/17-4, em 
19.06.2017, o qual fi ca exonerado de todo e qualquer direito e obrigação relacionado ao cargo que atualmente exerce, a 
partir desta data. 1.1. O cargo de Diretor de Operações permanecerá vago até que haja eleição de novo membro que 
ocupará o respectivo cargo. 2. Ficam expressamente os membros da Diretoria da Companhia autorizados a tomar todas as 
providências que se fi zerem necessárias. 3. A dispensa dos procedimentos e formalidades de convocação, deliberação prévia 
e realização de reuniões e envio de notifi cações, conforme estabelecidos no acordo de acionistas, celebrado em 9.12.2013, 
conforme aditado (“Acordo de Acionistas”). Encerramento: Nada mais. São Paulo, 02.10.2017. Conselheiros: Sandro 
Rogério da Silva Gamba, Ricardo Leonel Scavazza, Odair Garcia Senra, Olimpio Matarazzo Neto, Marcelo Fedak e David Adam 
Roth. JUCESP nº 461.625/17-9 em 10.10.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF nº 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2018, ÀS 11 HORAS

Ficam convocados os senhores acionistas do BANCO BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada às 11 horas do dia 30/04/2018, na sede social, localizada na Cidade 
de São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 9º andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-133, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: exame e discussão a respeito (i) em AGO: (a) do Relatório da Administração e das 
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social fi ndo em 31/12/2017; (b) da destinação do lucro líquido 
apurado com relação ao exercício social encerrado em 31/12/2017 e da distribuição de dividendos e de juros sobre 
o capital próprio para os acionistas da Companhia; (c) da reeleição dos membros que compõem o Conselho de 
Administração da Companhia; e (d) da fi xação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia; 
e (ii) em AGE: da ratifi cação do pagamento de juros sobre capital próprio, conforme aprovado pelo Conselho de 
Administração da Companhia em reunião realizada em 29/12/2017. Os acionistas poderão participar da Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, ora convocada, por si, seus representantes legais ou procuradores, consoante dispõe 
o artigo 126 da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 16/04/2018. BANCO BMG S.A. - Presidente do Conselho de Administração

BANCO

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais
Ativo      31.12.2017      31.12.2016
Circulante
Disponibilidades 81.375,75 42.656,04
Títulos e Valores Mobiliários 1.057.039,71 47.094,12
Contas à Receber 214.802,81 200.572,55
Impostos e Contribuições à Compensar - 499.996,62
Total do Ativo Circulante 1.353.218,27 790.319,33
Não Circulante
Imóveis 116.025.106,95 93.803.777,23
Impostos e Contribuições à Compensar 500.083,32 -
Depósitos Judiciais 1.868.934,93 1.851.015,67
Impostos à Recuperar 2.828.393,65 2.813.978,26
Contas à Receber 533,44 533,44
Investimentos
Participação no Capital de Sociedades
  Coligadas/Controladas 1.325.189,70 1.326.351,50
Outros Investimentos 1.021.693,77 1.017.682,28
Imobilizado
Móveis, Utensílios e Veículos 2.072.302,23 2.138.969,52
Outras Imobilizações 30.595,17 199.089,43
( - ) Depreciações Acumuladas (1.943.839,36) (2.100.730,31)
Total do Ativo Não Circulante 123.728.993,80 101.050.667,02
Total do Ativo 125.082.212,07 101.840.986,35

Passivo e Patrimônio Líquido      31.12.2017      31.12.2016
Circulante
Obrigações Trabalhistas 37.072,27 36.865,36
Impostos à Pagar 15.022,97 33.528,44
Contas à Pagar 2.139.593,09 2.037.984,66
Provisão para Pagamento de Férias 38.590,30 44.449,15
Provisão para Imposto de Renda 82.023,32 82.941,49
Provisão para Contribuição Social 53.251,34 55.230,61
Total do Passivo Circulante 2.365.553,29 2.290.999,71
Não Circulante
Contas à Pagar 82.218,04 21.650,86
Fundo de Reserva 34.934,69 34.934,69
Total do Passivo Não Circulante 117.152,73 56.585,55
Patrimônio Líquido
Capital Social 44.363.652,00 28.915.652,00
Reservas de Capital 11.174.558,87 11.174.558,87
Reserva Legal 5.902.526,66 5.519.621,41
Reservas de Lucros 61.158.768,52 53.883.568,81
Total do Patrimônio Líquido 122.599.506,05 99.493.401,09

Total do Passivo 125.082.212,07 101.840.986,35

Demonstração do Resultado do Exercício encerrado
em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais

     31.12.2017      31.12.2016
Receita Operacional Bruta 10.767.771,96 13.055.072,86
Receitas de Locação de Imóveis 10.767.771,96 13.055.072,86
Despesas e Receitas Operacionais (1.926.339,10) (1.811.680,92)
Despesas Administrativas
  e Encargos Sociais (839.907,08) (730.698,23)
Despesas Financeiras (23.711,46) (25.517,18)
Despesas Tributárias (433.513,03) (521.521,78)
Despesas Imobiliárias (7.145,43) (7.643,32)
Outras Despesas (622.080,19) (670.697,70)
Despesas Patrimoniais (104.098,52) (186.688,80)
Variação de Investimentos em
  Sociedades Coligadas/Controladas (1.161,80) (1.511,61)
Receitas Financeiras 105.278,41 332.366,57
Outras Receitas - 231,13
Resultado Antes das Provisões 8.841.432,86 11.243.391,94
Provisão para Contribuição Social (319.586,80) (405.919,78)
Provisão para Imposto de Renda (863.741,10) (1.103.554,92)
Resultado Após Provisão dos Impostos 7.658.104,96 9.733.917,24
Reserva Legal (382.905,25) (486.695,86)
Variação de Investimentos em
  Sociedades Coligadas/Controladas 1.161,80 1.511,61
Saldo à Disposição da Diretoria 7.276.361,51 9.248.732,99

COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS BRASIL S/ACOMERCIAL E EMPREENDIMENTOS BRASIL S/ACOMERCIAL E EMPREENDIMENTOS BRASIL S/ACOMERCIAL E EMPREENDIMENTOS BRASIL S/ACOMERCIAL E EMPREENDIMENTOS BRASIL S/A
CNPJ Nº. 60.583.747/0001-41

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas
esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos que julgarem
necessários. São Paulo, 23 de janeiro de 2018 A Diretoria

Investimentos em Coligadas e Controladas
Nossa Participação no Patrimônio Líquido

Empresa Capital Social Patrimônio Líquido Resultado do Exercício            Porcentagem                  Valor
Limeiratec Tecnologia S/A 6.452.148,00 6.129.002,54 (5.373,33) 21,621621% 1.325.189,70

1- Contexto Operacional - A empresa tem por objeto a locação de imóveis
próprios. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstra-
ções contábeis referente aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de
2017 e 2016, foram preparadas de acordo com as disposições contidas nas
práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como obediência às normas
estabelecidas pelas Legislações Societárias e Fiscais. 3 - Principais Práti-
cas Contábeis - Os títulos e valores mobiliários estão representados por
aplicações de curto prazo e registrados ao custo de aquisição. O contas à
receber refere-se a valores devidos por terceiros que serão recebidos no
próximo exercício. Os imóveis registrados no realizável a longo prazo,
estão contabilizados pelo custo de aquisição. Os depósitos judiciais estão
em garantia de processos de IPTU sobre imóveis, processos judiciais,
receita federal e processos trabalhistas. Os investimentos em sociedades
coligadas e controladas, estão avaliados pelo método de equivalência
patrimonial, e a variação dos investimentos computados no resultado do
exercício. O imobilizado está registrado ao custo de aquisição e a depre-
ciação foi calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em
consideração a vida útil-econômica dos bens e reconhecida no resultado
do exercício. Contas à pagar são dívidas contraídas com terceiros que
serão pagas no próximo exercício. As provisões para imposto de renda e

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício encerrado
em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais

        31.12.2017      31.12.2016
Atividades Operacionais 7.763.365,28 9.922.117,65
Lucro Líquido do Período 7.658.104,96 9.733.917,24
Depreciações 104.098,52 186.688,80
Equivalência Patrimonial 1.161,80 1.511,61
Acréscimo e Decréscimo de Ativos (22.297.820,74) (13.712.773,77)
Contas à Receber (14.230,26) 7.185.608,06
Imóveis (22.221.329,72) (20.756.709,70)
Depósitos Judiciais (17.919,26) -
Impostos à Compensar (14.502,09) (14.494,06)
Veículos (25.827,92) (123.499,55)
Outras adições em Investimentos (4.011,49) (3.678,52)
Acréscimo e Decréscimo de Passivos 15.583.120,76 3.569.955,11
Provisão para Pagamentos à Efetuar - (51,69)
Contribuições e Encargos à Recolher 206,91 15.346,31
Impostos à Pagar (18.505,47) (560,04)
CSLL e IRPJ (2.897,44) (50.740,70)
Contas à Pagar 162.175,61 (174.259,85)
Provisão de Férias (5.858,85) (19.778,92)
Capital integralizado 15.448.000,00 3.800.000,00
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa 1.048.665,30 (220.701,01)
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Inicio do Exercício 89.750,16 310.451,17
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Fim do Exercício 1.138.415,46 89.750,16
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa 1.048.665,30 (220.701,01)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais
Mutações do Patrimônio Líquido Capital Social Reservas de Capital Reserva Legal Reservas de Lucros              Totais
Saldo em 31.12.2015 25.164.627,73 11.125.583,14 5.032.925,55 44.636.347,43 85.959.483,85
Transferido outras reservas (48.975,73) 48.975,73 - - -
Aumento de Capital 38.000.000,00 - - - 38.000.000,00
( - ) Capital a realizar (34.200.000,00) - - - (34.200.000,00)
Lucro Líquido do Exercício - - - 9.733.917,24 9.733.917,24
Reserva Legal - - 486.695,86 (486.695,86) -
Saldo em 31.12.2016 28.915.652,00 11.174.558,87 5.519.621,41 53.883.568,81 99.493.401,09
( - ) Capital integralizado 15.448.000,00 - - - 15.448.000,00
Lucro Líquido do Exercício - - - 7.658.104,96 7.658.104,96
Reserva Legal - - 382.905,25 (382.905,25) -
Saldo em 31.12.2017 44.363.652,00 11.174.558,87 5.902.526,66 61.158.768,52 122.599.506,05

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2017
contribuição social sobre lucro são devidas sobre o 4º trimestre de 2017 e
serão recolhidas nos devidos prazos. As receitas e despesas do presente
exercício, foram contabilizadas pelo regime de competência. Conforme
previsto na legislação, a contribuição social sobre lucro, foi constituída à
alíquota de 9% sobre a receita ajustada e o imposto de renda foi constitu-
ído à alíquota de 15% sobre a receita ajustada, acrescido do adicional de
10% sobre o excedente em cada trimestre. O regime tributário adotado pela
sociedade no ano calendário de 2017, foi o de lucro presumido. O capital
social totalmente subscrito, está representado por 63.115.652 ações ordi-
nárias nominativas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, tendo sido in-
tegralizado o valor de 44.363.652,00, e o saldo no valor de 18.752.000,00
será integralizado no próximo exercício. O lucro líquido apurado em 31 de
dezembro de 2017, ficará a disposição da diretoria. 4 - Caixa e Equivalen-
tes de Caixa - Caixa e equivalentes de caixa, consistem em numerário
disponível na sociedade, saldo em poder de bancos e aplicações financei-
ras de curto prazo. Caixa e equivalentes de caixa incluídos na demonstra-
ção dos fluxos de caixa são: Caixa e saldo em bancos = R$ 81.375,75;
Aplicações financeiras de curto prazo = R$ 1.057.039,71; Caixa e equiva-
lentes de caixa = R$ 1.138.415,46.

São Paulo, 23 de janeiro de 2018

Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente

Maria José Sales Norte - Contadora - CRC 1SP060707/O-5

ROHNES INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME inscrita no CNPJ: 04.065.121/0001-72
torna público que requereu a Secretaria do Meio Ambiente de Mauá a Licença
Prévia e de instalação para fabricação de instrumentos musicais, situada a Rua Brás
Cubas, 1615, Vila Bocaina, Mauá, SP, CEP: 09310-730, conforme consta no proceso
Administrativo nº 3724/2018.

Polícia prende 
criminosos 
reincidentes

São Paulo - O delegado da 
seccional Centro, Marco Antônio 
Paula, deu detalhes sobre a 
operação da Polícia Civil de São 
Paulo, realizada na manhã de 
ontem (19), contra ladrões de 
carteiras, dinheiro e celulares 
no centro de São Paulo. Foram 
expedidos 36 mandados de prisão, 
sendo 20 deles para mulheres, e 
38 de busca e apreensão.

Entre 6h e 8h30, pessoas 
foram levadas para o 3º Distrito 
Policial, no centro da capital. Elas 
foram indiciadas por associação 
criminosa, receptação, furto e 
corrupção de menores. Paula 
explicou que após três meses 
de investigação, com estudo 
de antecedentes e registros de 
câmeras de segurança, a Polícia 
Civil fez uma conexão entre os 
36 acusados. Há mandados de 
prisão também em cidades da 
região metropolitana de São 
Paulo. A polícia diz que parte dos 
envolvidos morava fora da capital.

Acusados de associação 
criminosa, receptação, furto e 
corrupção de menores, os detidos 
também serão indiciados por 
organização criminosa. A pena do 
crime é de três a 8 anos. "Acho que 
vai dar para mantê-los longe do 
centro por muito tempo", afirma 
Paula. Desde 2005 os acusados 
praticam furtos e roubos no 
centro da capital. "Eles foram 
presos incontáveis vezes. Alguns 
foram condenados até. Mas, 
como as penas eram pequenas, 
eles voltavam logo para as ruas. 
Eles vêm incomodando muitas 
pessoas faz muito tempo", disse. 
(AE).
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