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São Paulo, terça-feira, 17 de julho de 2018

BFS Participações S.A.

LEILÃO DE IMÓVEL

LEILÃO DE IMÓVEL

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

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

PRESENCIAL E ON-LINE

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 01/08/2018 - 10:20h - 2º LEILÃO: 02/08/2018 - 10:20h

1º LEILÃO: 26/07/2018 - 10:05h - 2º LEILÃO: 27/07/2018 - 10:05h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman, /HLORHLUR2¿FLDO0DW-8&(63QGHYLGDPHQWHDXWRUL]DGRSHORFUHGRU¿GXFLiULRDEDL[RTXDOL¿FDGRID]VDEHUTXHQDIRUPDGD/HL
QHGR'HFUHWROHLQOHYDUiD/(,/23Ò%/,&2GHPRGRPresencial e Online RVLPyYHLVDVHJXLUFDUDFWHUL]DGRVQDVVHJXLQWHV
condições. IMÓVEL2DSDUWDPHQWRGXSOH[GHFREHUWXUDQORFDOL]DGRQRDQGDUGR³(GLItFLR9LOOHGH/XFHUQH´VLWXDGRQD5XD7HQHQWH&RURQHO
$QW{QLR%UDJDQQD9LOD6DQWD&DWDULQDQR6XEGLVWULWR-DEDTXDUDFRQWHQGRDiUHDSULYDWLYDGHPðiUHDFRPXPGHPðFRPDiUHD
WRWDOFRQVWUXtGDGHPðFRUUHVSRQGHQGROKHXPDIUDomRLGHDOGHQRWHUUHQRFRQGRPLQLDOFRPYDJDVQDJDUDJHPORFDOL]DGDVQR
WpUUHRHVXEVRORSDUDXPYHtFXORGHSDVVHLRGHWDPDQKRPpGLRRXSHTXHQRGHIRUPDLQGHWHUPLQDGDHTXLYDOHQWHDGDJDUDJHPTXHFRUUHVSRQGHD
XPDiUHDSULYDWLYDGHPðHiUHDFRPXPGHPðFRPDiUHDWRWDOGHPðHXPDIUDomRLGHDOGHQRWHUUHQRFRQGRPLQLDO
SDUDFDGDYDJD,PyYHOREMHWRGDV0DWUtFXODVQHGR2¿FLDOGH5HJLVWURGH,PyYHLVGH6mR3DXOR632EV,PyYHORFXSDGR
'HVRFXSDomRSRUFRQWDGRDGTXLUHQWHQRVWHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HLDATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 01/08/2018, às
10:20 horas, e 2º Leilão dia 02/08/2018, às 10:20 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDOR
(A) FIDUCIANTE: ROSA MARIA SARGES, EUDVLOHLUDVROWHLUDPDLRUDX[LOLDUDGPLQLVWUDWLYR5*Q66363H&3)0)Q
UHVLGHQWHHP6mR3DXOR63CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO1RDWRGDDUUHPDWDomRRDUUHPDWDQWH
GHYHUiHPLWLUFKHTXHFDXomRQRYDORUGHGRODQFH2SDJDPHQWRLQWHJUDOGDDUUHPDWDomRGHYHUiVHUUHDOL]DGRHPDWpKRUDVPHGLDQWHGHSyVLWR
HPFKHTXHRX7('QDFRQWDGRFRPLWHQWHYHQGHGRUDVHULQGLFDGDSHOROHLORHLURVRESHQDGHSHUGDGRVLQDOGDGR$SyVDFRPSHQVDomRGRVYDORUHVR
FKHTXHFDXomRVHUiUHVJDWDGRSHORDUUHPDWDQWHDOS VALORES: 1º leilão: R$ 571.222,50 (Quinhentos e setenta e um mil, duzentos e vinte e dois reais
e cinquenta centavos) 2º leilão: R$ 275.000,00 (Duzentos e setenta e cinco mil reais), FDOFXODGRVQDIRUPDGRDUWHDUWSDUiJUDIRVH
GD/HLQ2VYDORUHVHVWmRDWXDOL]DGRVDWpDSUHVHQWHGDWDSRGHQGRVRIUHUDOWHUDo}HVQDRFDVLmRGROHLOmRCOMISSÃO DO LEILOEIRO: &DEHUi
DRDUUHPDWDQWHRSDJDPHQWRGDFRPLVVmRGROHLORHLURQRYDORUGH FLQFRSRUFHQWR GDDUUHPDWDomRDVHUSDJDjYLVWDQRDWRGROHLOmRFXMDREULJDomR
VHHVWHQGHUiLQFOXVLYHDR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V QDIRUPDGDOHLDO LEILÃO ONLINE: 2 V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V VHUi mR FRPXQLFDGR V GDV
GDWDVKRUiULRVHORFDOGHUHDOL]DomRGRVOHLO}HVSDUDQRFDVRGHLQWHUHVVHH[HUFHU HP RGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQDDTXLVLomRGRLPyYHOSHORYDORUGDGtYLGD
DFUHVFLGDGRVHQFDUJRVHGHVSHVDVQDIRUPDHVWDEHOHFLGDQRSDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HLLQFOXtGRSHODOHL2VLQWHUHVVDGRVHP
SDUWLFLSDUGROHLOmRGHPRGRRQOLQHGHYHUmRFDGDVWUDUVHQRVLWHZZZ]XNHUPDQFRPEUHVHKDELOLWDUDFHVVDQGRDRSomR³+DELOLWHVH´FRPDQWHFHGrQFLDGH
KRUDDQWHVGRLQtFLRGROHLOmRSUHVHQFLDOMXQWDPHQWHFRPRVGRFXPHQWRVGHLGHQWL¿FDomRLQFOXVLYHGRUHSUHVHQWDQWHOHJDOTXDQGRVHWUDWDUGHSHVVRD
MXUtGLFDFRPH[FHomRGR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V TXHSRGHUi mR DGTXLULURLPyYHOSUHIHUHQFLDOPHQWHHPRXOHLOmRFDVRQmRRFRUUDRDUUHPDWHQR
SULPHLURQDIRUPDGRSDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HLGHYHQGRDSUHVHQWDUPDQLIHVWDomRIRUPDOGRLQWHUHVVHQRH[HUFtFLRGDSUHIHUrQFLDDQWHV
GDDUUHPDWDomRHPOHLOmROBSERVAÇÕES: 2DUUHPDWDQWHVHUiUHVSRQViYHOSHODVSURYLGrQFLDVGHGHVRFXSDomRGRLPyYHOQRVWHUPRVGRDUWFDSXW
HSDUiJUDIR~QLFRGD/HL2 V LPyYHO L VVHUi mR YHQGLGR V QRHVWDGRHPTXHVHHQFRQWUDPItVLFDHGRFXPHQWDOPHQWHHPFDUiWHU³DGFRUSXV´
VHQGRTXHDViUHDVPHQFLRQDGDVQRVHGLWDLVFDWiORJRVHRXWURVYHtFXORVGHFRPXQLFDomRVmRPHUDPHQWHHQXQFLDWLYDVHDVIRWRVGRVLPyYHLVGLYXOJDGDV
VmRDSHQDVLOXVWUDWLYDV'HVVDIRUPDKDYHQGRGLYHUJrQFLDGHPHWUDJHPRXGHiUHDRDUUHPDWDQWHQmRWHUiGLUHLWRDH[LJLUGR9(1'('25QHQKXP
FRPSOHPHQWRGHPHWUDJHPRXGHiUHDRWpUPLQRGDYHQGDRXRDEDWLPHQWRGRSUHoRGRLPyYHOVHQGRUHVSRQViYHOSRUHYHQWXDOUHJXODUL]DomRDFDVR
QHFHVViULDQHPDOHJDUGHVFRQKHFLPHQWRGHVXDVFRQGLo}HVHYHQWXDLVLUUHJXODULGDGHVFDUDFWHUtVWLFDVFRPSDUWLPHQWRVLQWHUQRVHVWDGRGHFRQVHUYDomRH
ORFDOL]DomRGHYHQGRDVFRQGLo}HVGHFDGDLPyYHOVHUSUpYLDHULJRURVDPHQWHDQDOLVDGDVSHORVLQWHUHVVDGRV&RUUHUmRSRUFRQWDGRDUUHPDWDQWHWRGDVDV
GHVSHVDVUHODWLYDVjDUUHPDWDomRGRLPyYHOWDLVFRPRWD[DVDOYDUiVFHUWLG}HVIRURHODXGrPLRTXDQGRIRURFDVRHVFULWXUDHPROXPHQWRVFDUWRUiULRV
UHJLVWURVHWF7RGRVRVWULEXWRVGHVSHVDVHGHPDLVHQFDUJRVLQFLGHQWHVVREUHRLPyYHOHPTXHVWmRLQFOXVLYHHQFDUJRVFRQGRPLQLDLVDSyVDGDWDGD
HIHWLYDomRGDDUUHPDWDomRVmRGHUHVSRQVDELOLGDGHH[FOXVLYDGRDUUHPDWDQWH2DUUHPDWDQWHSUHVHQWHSDJDUiQRDWRRSUHoRWRWDOGDDUUHPDWDomRHD
FRPLVVmRGROHLORHLURFRUUHVSRQGHQWHDVREUHRYDORUGHDUUHPDWHH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGHFKHTXHV2SURSRQHQWHYHQFHGRUSRUPHLRGHODQFH
RQOLQHWHUiSUD]RGHKRUDVGHSRLVGHFRPXQLFDGRH[SUHVVDPHQWHGRr[LWRGRODQFHSDUDHIHWXDURSDJDPHQWRH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGH7('HRX
FKHTXHVGDWRWDOLGDGHGRSUHoRHGDFRPLVVmRGROHLORHLURFRQIRUPHHGLWDO2QmRSDJDPHQWRGRVYDORUHVGHDUUHPDWDomREHPFRPRGDFRPLVVmRGR D 
/HLORHLUR D QRSUD]RGHDWp YLQWHHTXDWUR KRUDVFRQWDGDVGDDUUHPDWDomRFRQ¿JXUDUiGHVLVWrQFLDRXDUUHSHQGLPHQWRSRUSDUWHGR D DUUHPDWDQWH
¿FDQGRHVWH D REULJDGR D DSDJDURYDORUGDFRPLVVmRGHYLGDR D /HLORHLUR D  FLQFRSRUFHQWR VREUHRYDORUGDDUUHPDWDomRSHUGHQGRDIDYRUGR
9HQGHGRURYDORUFRUUHVSRQGHQWHD YLQWHSRUFHQWR GRODQFHRXSURSRVWDHIHWXDGDGHVWLQDGRDRUHHPEROVRGDVGHVSHVDVLQFRUULGDVSRUHVWH3RGHUi
R D /HLORHLUR D HPLWLUWtWXORGHFUpGLWRSDUDDFREUDQoDGHWDLVYDORUHVHQFDPLQKDQGRRDSURWHVWRSRUIDOWDGHSDJDPHQWRVHIRURFDVRVHPSUHMXt]R
GDH[HFXomRSUHYLVWDQRDUWLJRGR'HFUHWRQ$RFRQFRUUHUSDUDDDTXLVLomRGRLPyYHOSRUPHLRGRSUHVHQWHOHLOmR¿FDUiFDUDFWHUL]DGDD
DFHLWDomRSHORDUUHPDWDQWHGHWRGDVDVFRQGLo}HVHVWLSXODGDVQHVWHHGLWDO$VGHPDLVFRQGLo}HVREHGHFHUmRDRTXHUHJXODR'HFUHWRQGHGH
RXWXEURGHFRPDVDOWHUDo}HVLQWURGX]LGDVSHOR'HFUHWRQGHGHIHYHUHLURGHTXHUHJXODDSUR¿VVmRGH/HLORHLUR2¿FLDO0DLRUHV
LQIRUPDo}HV  FRQWDWR#]XNHUPDQFRPEU%HOR+RUL]RQWH0*

www.zukerman.com.br

INFORMAÇÕES:

(11) 2184-0900

Diário, dinâmico e objetivo...

para você que não tem tempo a perder
Especializado em Publicidade Legal
(Atas, balanços, editais e outros).

Acesse...

www.netjen.com.br

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,/HLORHLUR2¿FLDO0DW-8&(63QGHYLGDPHQWHDXWRUL]DGRSHORFUHGRU¿GXFLiULRDEDL[RTXDOL¿FDGRID]VDEHUTXHQDIRUPDGD/HLQ
HGR'HFUHWROHLQOHYDUiD/(,/23Ò%/,&2GHPRGRPresencial e OnlineRLPyYHODVHJXLUFDUDFWHUL]DGRQDVVHJXLQWHVFRQGLo}HV
IMÓVEL$SDUWDPHQWRWLSRQORFDOL]DGRQRDQGDURXSDYLPHQWRGR%ORFR%&RQVRODomRLQWHJUDQWHGR(GLItFLR0RRGVLWXDGRQD5XD0DMRU4XHGLQKR
QH5XDÈOYDURGH&DUYDOKRQQR6XEGLVWULWR±&RQVRODomRFRPDiUHDSULYDWLYDGHPðDiUHDFRPXPGHPðVHQGRPð
GHiUHDFRPXPFREHUWDHPðGHiUHDGHVFREHUWDFRPGLUHLWRDYDJDQDJDUDJHPFROHWLYDGRFRQGRPtQLR HVXEVRORV FRPFDSDFLGDGHSDUD
DSHQDVYHtFXORVGHSDVVHLRGHSHTXHQRSRUWHVXMHLWRDRHPSUHJRGHPDQREULVWDJDUDJLVWD DVYDJDVFRPXQVHQFRQWUDPVHQXPHUDGDVPRWLYRSHOR
TXDOVmRGHWHUPLQDGDVSRUpPVHXXVRpLQGHWHUPLQDGR WRWDOL]DQGRDiUHDGHPðFRUUHVSRQGHQGROKHDIUDomRLGHDOGHGRWHUUHQRGR
FRQGRPtQLR,PyYHOREMHWRGD0DWUtFXODQGR2¿FLDOGH5HJLVWURGH,PyYHLVGH6mR3DXOR632EV,PyYHORFXSDGR'HVRFXSDomRSRUFRQWDGR
DGTXLUHQWHQRVWHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HLDATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 26/07/2018, às 10:05 horas, e 2º Leilão
dia 27/07/2018, às 10:05 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDOR (A) FIDUCIANTE:
SHEILA LEONEL VIEIRA, EUDVLOHLUDVROWHLUDPDLRUFDSD]SURGXWRUDGHHYHQWRV5*66363&3)0)UHVLGHQWHHP
São Paulo/SP. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:1RDWRGDDUUHPDWDomRRDUUHPDWDQWHGHYHUi
HPLWLUFKHTXHFDXomRQRYDORUGHGRODQFH2SDJDPHQWRLQWHJUDOGDDUUHPDWDomRGHYHUiVHUUHDOL]DGRHPDWpKRUDVPHGLDQWHGHSyVLWR
HPFKHTXHRX7('QDFRQWDGRFRPLWHQWHYHQGHGRUDVHULQGLFDGDSHOROHLORHLURVRESHQDGHSHUGDGRVLQDOGDGR$SyVDFRPSHQVDomRGRVYDORUHV
RFKHTXHFDXomRVHUiUHVJDWDGRSHORDUUHPDWDQWHDOS VALORES: 1º leilão: R$ 760.966,09 (Setecentos e sessenta mil, novecentos e sessenta
e seis reais e nove centavos) 2º leilão: R$ 807.240,16 (Oitocentos e sete mil, duzentos e quarenta reais e dezesseis centavos), calculados na
IRUPDGRDUWHDUWSDUiJUDIRVHGD/HLQ2VYDORUHVHVWmRDWXDOL]DGRVDWpDSUHVHQWHGDWDSRGHQGRVRIUHUDOWHUDo}HVQDRFDVLmR
do leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: &DEHUiDRDUUHPDWDQWHRSDJDPHQWRGDFRPLVVmRGROHLORHLURQRYDORUGH FLQFRSRUFHQWR GDDUUHPDWDomRDVHU
SDJDjYLVWDQRDWRGROHLOmRFXMDREULJDomRVHHVWHQGHUiLQFOXVLYHDR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V QDIRUPDGDOHLDO LEILÃO ONLINE:2 V GHYHGRU HV 
¿GXFLDQWH V VHUi mR FRPXQLFDGR V GDVGDWDVKRUiULRVHORFDOGHUHDOL]DomRGRVOHLO}HVSDUDQRFDVRGHLQWHUHVVHH[HUFHU HP RGLUHLWRGHSUHIHUrQFLD
QDDTXLVLomRGRLPyYHOSHORYDORUGDGtYLGDDFUHVFLGDGRVHQFDUJRVHGHVSHVDVQDIRUPDHVWDEHOHFLGDQRSDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HL
LQFOXtGRSHODOHL2VLQWHUHVVDGRVHPSDUWLFLSDUGROHLOmRGHPRGRRQOLQHGHYHUmRFDGDVWUDUVHQRVLWHZZZ]XNHUPDQFRPEUHVHKDELOLWDU
DFHVVDQGRDRSomR³+DELOLWHVH´FRPDQWHFHGrQFLDGHKRUDDQWHVGRLQtFLRGROHLOmRSUHVHQFLDOMXQWDPHQWHFRPRVGRFXPHQWRVGHLGHQWL¿FDomRLQFOXVLYH
GRUHSUHVHQWDQWHOHJDOTXDQGRVHWUDWDUGHSHVVRDMXUtGLFDFRPH[FHomRGR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V TXHSRGHUi mR DGTXLULURLPyYHOSUHIHUHQFLDOPHQWH
HPRXOHLOmRFDVRQmRRFRUUDRDUUHPDWHQRSULPHLURQDIRUPDGRSDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HLGHYHQGRDSUHVHQWDUPDQLIHVWDomR
IRUPDOGRLQWHUHVVHQRH[HUFtFLRGDSUHIHUrQFLDDQWHVGDDUUHPDWDomRHPOHLOmROBSERVAÇÕES:2DUUHPDWDQWHVHUiUHVSRQViYHOSHODVSURYLGrQFLDVGH
GHVRFXSDomRGRLPyYHOQRVWHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HL2 V LPyYHO L VVHUi mR YHQGLGR V QRHVWDGRHPTXHVHHQFRQWUDP
ItVLFDHGRFXPHQWDOPHQWHHPFDUiWHU³DGFRUSXV´VHQGRTXHDViUHDVPHQFLRQDGDVQRVHGLWDLVFDWiORJRVHRXWURVYHtFXORVGHFRPXQLFDomRVmRPHUDPHQWH
HQXQFLDWLYDVHDVIRWRVGRVLPyYHLVGLYXOJDGDVVmRDSHQDVLOXVWUDWLYDV'HVVDIRUPDKDYHQGRGLYHUJrQFLDGHPHWUDJHPRXGHiUHDRDUUHPDWDQWHQmRWHUi
GLUHLWRDH[LJLUGR9(1'('25QHQKXPFRPSOHPHQWRGHPHWUDJHPRXGHiUHDRWpUPLQRGDYHQGDRXRDEDWLPHQWRGRSUHoRGRLPyYHOVHQGRUHVSRQViYHO
SRUHYHQWXDOUHJXODUL]DomRDFDVRQHFHVViULDQHPDOHJDUGHVFRQKHFLPHQWRGHVXDVFRQGLo}HVHYHQWXDLVLUUHJXODULGDGHVFDUDFWHUtVWLFDVFRPSDUWLPHQWRV
LQWHUQRVHVWDGRGHFRQVHUYDomRHORFDOL]DomRGHYHQGRDVFRQGLo}HVGHFDGDLPyYHOVHUSUpYLDHULJRURVDPHQWHDQDOLVDGDVSHORVLQWHUHVVDGRV&RUUHUmR
SRUFRQWDGRDUUHPDWDQWHWRGDVDVGHVSHVDVUHODWLYDVjDUUHPDWDomRGRLPyYHOWDLVFRPRWD[DVDOYDUiVFHUWLG}HVIRURHODXGrPLRTXDQGRIRURFDVR
HVFULWXUDHPROXPHQWRVFDUWRUiULRVUHJLVWURVHWF7RGRVRVWULEXWRVGHVSHVDVHGHPDLVHQFDUJRVLQFLGHQWHVVREUHRLPyYHOHPTXHVWmRLQFOXVLYHHQFDUJRV
FRQGRPLQLDLV DSyVDGDWDGDHIHWLYDomRGDDUUHPDWDomRVmRGHUHVSRQVDELOLGDGHH[FOXVLYDGRDUUHPDWDQWH2DUUHPDWDQWHSUHVHQWHSDJDUiQRDWRRSUHoR
WRWDOGDDUUHPDWDomRHDFRPLVVmRGROHLORHLURFRUUHVSRQGHQWHDVREUHRYDORUGHDUUHPDWHH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGHFKHTXHV2SURSRQHQWHYHQFHGRU
SRUPHLRGHODQFHRQOLQHWHUiSUD]RGHKRUDVGHSRLVGHFRPXQLFDGRH[SUHVVDPHQWHGRr[LWRGRODQFHSDUDHIHWXDURSDJDPHQWRH[FOXVLYDPHQWHSRU
PHLRGH7('HRXFKHTXHVGDWRWDOLGDGHGRSUHoRHGDFRPLVVmRGROHLORHLURFRQIRUPHHGLWDO2QmRSDJDPHQWR GRVYDORUHV GHDUUHPDWDomREHPFRPRGD
FRPLVVmR GR D /HLORHLUR D  QRSUD]R GHDWp YLQWHHTXDWUR KRUDVFRQWDGDVGDDUUHPDWDomR FRQ¿JXUDUiGHVLVWrQFLDRX DUUHSHQGLPHQWRSRUSDUWHGR D 
DUUHPDWDQWH ¿FDQGR HVWH D REULJDGR D  DSDJDU RYDORU GDFRPLVVmR GHYLGDR D /HLORHLUR D  FLQFRSRUFHQWR VREUHRYDORUGDDUUHPDWDomR
SHUGHQGRDIDYRUGR9HQGHGRU RYDORUFRUUHVSRQGHQWH D YLQWHSRUFHQWR GRODQFHRXSURSRVWD HIHWXDGD GHVWLQDGRDR UHHPEROVR GDV GHVSHVDV
LQFRUULGDVSRUHVWH 3RGHUi R D /HLORHLUR D  HPLWLU WtWXORGHFUpGLWRSDUD DFREUDQoDGH WDLV YDORUHVHQFDPLQKDQGRRDSURWHVWR SRUIDOWDGHSDJDPHQWR
VHIRURFDVRVHPSUHMXt]RGDH[HFXomRSUHYLVWDQRDUWLJRGR'HFUHWRQ$RFRQFRUUHUSDUDDDTXLVLomRGRLPyYHOSRUPHLRGRSUHVHQWHOHLOmR
¿FDUiFDUDFWHUL]DGDDDFHLWDomRSHORDUUHPDWDQWHGHWRGDVDVFRQGLo}HVHVWLSXODGDVQHVWHHGLWDO$VGHPDLVFRQGLo}HVREHGHFHUmRDRTXHUHJXODR'HFUHWR
QGHGHRXWXEURGHFRPDVDOWHUDo}HVLQWURGX]LGDVSHOR'HFUHWRQGHGHIHYHUHLURGHTXHUHJXODDSUR¿VVmRGH/HLORHLUR
2¿FLDO0DLRUHVLQIRUPDo}HV  FRQWDWR#]XNHUPDQFRPEU%HOR+RUL]RQWH0*

www.zukerman.com.br

INFORMAÇÕES:

(11) 2184-0900

Logística Ambiental de São Paulo S.A. - Loga

CNPJ/MF nº 07.032.886/0001-02 - NIRE 35.300.318.005
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: 11/06/2018, às 10 horas, na sede social, Avenida Marechal Mário Guedes, 221, São Paulo/SP.
Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do Conselho de Administração. Mesa: Anrafel Vargas Pereira da
Silva - Presidente, Luciana Marinho Nobemassa Carvalho - Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade:
Tendo em vista a destituição de Marcelo Batista Gomes ao cargo de Diretor Presidente, e a renúncia de Osvaldo
Rodrigues Souza ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro, os membros do Conselho de Administração, decidem
ELEGER: Valnei Souza Nunes, para Diretor Presidente e Frederico Guimarães da Silva, para Diretor
Administrativo Financeiro, bem como decidem REELEGER: Edson José Stek, para Diretor de Operações, todos com
mandato uniﬁcado até a realização da RCA que será levada a efeito imediatamente após a AGO que deliberará sobre
as demonstrações ﬁnanceiras relativas ao exercício social de 2018, ﬁcando, assim composta a Diretoria: (a) Diretor
Presidente: Valnei Souza Nunes, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, RG nº 57.976.360-2 SSP/SP, CPF/MF nº
110.105.415-87; (b) Diretor de Operações: Edson José Stek, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 9.248.250
SSP/SP, CPF/MF nº 027.868.648-60; e (c) Diretor Administrativo Financeiro: Frederico Guimarães da Silva,
brasileiro, casado, contador, RG nº 887725864 SSP/BA, CPF/MF nº 945.675.145-72. Os Diretores ora eleitos, declaram
sob as penas da lei, que não estão condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o exercício de atividades
mercantis. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 11/06/2018. Mesa: Anrafel Vargas Pereira da
Silva Presidente, Luciana Marinho Nobemassa Carvalho - Secretária. Conselheiros: Anrafel Vargas Pereira
da Silva, Thiago Fernandes, Julio César De Sá Volotão. Diretores Eleitos: Valnei Souza Nunes - Diretor
Presidente; Frederico Guimarães da Silva - Diretor Administrativo Financeiro; Diretor Reeleito: Edson José Stek
- Diretor de Operações. JUCESP nº 317.914/18-2 em 10.07.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Intimação Prazo 30 dias. Processo nº 0020426-40.2017.8.26.0001. A Drª. Cinthia Elias de Almeida,
Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Santana - SP. Faz Saber a Humberto de Melo e
Silva (CPF 278.666.768-28) que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de
Sociedade Beneficente São Camilo, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para
que efetue o pagamento do valor de R$ 5.479,08 que deverá ser devidamente atualizado até a data do
efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários
de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital,
afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. São Paulo, 11 de Junho de 2018.
(17 e 18)

CNPJ 09.649.176/0001-43 - NIRE 35.300.356.675
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 02/06/2018
Aos 02/06/2018, 10h, na sede com a totalidade. Mesa: Presidente - Sergio Milano Benclowicz e Secretaria - Simone Renzo Milanes.
Deliberações Unânimes: Redução do capital social, atualmente considerado elevado, de R$ 2.686.999,00 para R$ 15.000,00 com uma
redução efetiva no valor de R$ 2.671.999,00 passando esse a ser o capital social, em moeda corrente nacional, sem o cancelamento de
quaisquer ações representativas do capital social da Companhia, mantendo-se ademais, inalterado o percentual de participação dos acionistas
no capital social da Companhia. Em decorrência da redução de capital, os acionistas receberão a titulo de restituição de capital, o equivalente
a R$ 534,39 por ação, o montante total a ser restituído aos acionistas será pago após o transcurso do prazo de oposição de c
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BANCO BMG S.A.

CNPJ/MF nº 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
a ser Realizada em 23 de Julho de 2018, às 11 horas
Ficam convocados os senhores acionistas do BANCO BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia, a ser realizada às 11 horas do dia 23 de julho de 2018, na sede social da Companhia,
localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 9º andar-parte, Itaim
Bibi, CEP 04538-133, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (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); e (iii) outros assuntos de interesse da Companhia. Os acionistas poderão participar da Assembleia Geral
Extraordinária, ora convocada, por si, seus representantes legais ou procuradores, consoante dispõe o artigo 126 da Lei
nº 6.404/76. São Paulo, 12 de julho de 2018. BANCO BMG S.A. Presidente do Conselho de Administração

CNPJ nº 08.609.934/0001-37
NIRE 35300338022
Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 10/04/2018
Data, Hora e Local: 10/04/2018, às 10 horas, na sede social. Presença: Totalidade dos
acionistas. Mesa: Presidente, Roberto Amaral de Almeida; Secretário, Vinícius Nogueira
Carmona. Deliberações: Aprovado o encerramento das atividades da dependência em
Salvador/BA, na Alameda Euvaldo Luz, 92 - sala 2A 1 - 1º Piso - Shopping Bela Vista
(CNPJ 08.609.934/0006-41 - NIRE 29900962962). Assinaturas: Presidente, Roberto
Amaral de Almeida; Secretário, Vinícius Nogueira Carmona. Acionista: Novo Mundo
Holding Financeira S.A. São Paulo, 10/04/2018. JUCESP sob nº 314.989/18-3, em 04/07/
2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0022837-38.2017. 8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Alessander Marcondes França
Ramos, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o)Cátia dos Santos, RG 208440963, CPF 103.689.048-14,
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimen to de Sentença, movida por União Social
Camiliana. Encontrando-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 corridos,
pague a quantia de R$ 12.073,50, 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 Paulo, aos 06 de março de 2018.
(17 e 18)

2ª Vara da Família e Sucessões Regional Lapa. EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL
- PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1000178-90.2018.8.26.0004 O MM. Juiz de Direito
da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr.
Ary Casagrande Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a quem possa interessar que neste
Juízo tramita a ação de Alteração do Regime de Bens movida por Bruna Andrea Dameto
Kornhauser e Paulo Rogerio Dameto Kornhauser, por meio da qual os requerentes
indicados intentam alterar o regime de bens do casamento de Comunhão Universal de Bens
para “COMUNHÃO PARCIAL DE BENS”, na forma da lei civil. O presente edital é expedido
nos termos do artigo 734, § 1º do CPC. 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 2018.

Ed a de C a ão P a o de 20 d a P o e o N 0014627 65 2017 8 26 0405 O A MM u a de
D e o da 1 VC do Fo o de O a o E ado de SP D a Fe nando Dom ngue Gu gue Lea na
o ma da Le e Fa Sabe a o C ebe A e Fe a RG N 429569051 CPF N 304 639 008 47
que Un ão So a Cam ana a egando em n e e o de e da a ua n ma ão po ed a pa a que
e e ue o pagamen o do a o de R$ 15 274 23 que de e á e de damen e a ua ado a é a da a do
e e o pagamen o no p a o de 15 d a a u apó o 20 d a up a ob pena de mu a e Hono á o
de 10 % a 513 §2 V do NCPC podendo o e e e mpugna ão no p a o de 15 d a Se á o ed a
a ado e pub ado na o ma da e Se á o p e en e ed a po e a o a ado e pub ado na o ma da
e NADA MA S Dado e pa ado ne a dade de O a o ao 19 de unho de 2018
17 e 18

Ed a de C a ão P a o 20 d a P o 1053611 46 2017 8 26 0100 O D An on o Ca o de F gue edo
Neg e o
u de D e o da 7 VC do Fo o da Cap a – S P Fa Sabe a HYUN KWANG K M No e
Ame ano o e o ome an e po ado da Cédu a de den dade RNE n W199813 4 n
o no
CPF MF ob o n 215 275 168 06 que Momen um Emp eend men o mob a o L da a u ou he a ão
de Cob an a no a o de R$ 2 757 56 Re e en e à a a de on e a ão e Me ho amen o do o e 27 da
Quad a CS do o eamen o Te a de San a C
na G eba a ua men e denom nado R e a De San a
C na
E ando o éu em uga gno ado o de e do a ua C a ão po ed a pa a que em 15 d a a
u apó o 20 d a up a on e e a a ão ob pena de e em do omo e dade o o a o a egado
na n a F ando ad e do de que Se á nomeado u ado e pe a em a o de e e a Se á o ed a
a ado e pub ado na o ma da e Nada Ma SP 06 06 2018
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Ed a de n ma ão P a o de 30 d a P o e o N 0072444 32 2017 8 26 0100 O A MM u a de
D e o da 29 VC do Fo o Cen a C e E ado de SP D a Lau a de Ma o A me da na o ma da
Le e Fa Sabe a o Dom ngo O a o Ma ne RG 5525679 CPF 822 411 558 53 que he o
p opo a uma a ão de Cump men o de Sen en a po pa e de So edade n u ão E So o o
Co eg o San o Ago nho a egando em n e e o de e da a ua n ma ão po ed a pa a que e e ue o
pagamen o do a o de R$ 27 339 46 que de e á e de damen e a ua ado a é a da a do e e o
pagamen o no p a o de 15 d a a u apó o 20 d a up a ob pena de mu a e Hono á o
Ad o a o de 10 % a 513 §2 V do NCPC podendo o e e e mpugna ão no p a o de 15 d a
Se á o p e en e ed a po e a o a ado e pub ado na o ma da e Nada Ma Dado e pa ado
ne a dade de São Pau o ao 21 de unho de 2018
17 e 18

COMPANHIA DOCAS
DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ 09.062.893/0001-74
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia Docas de São Sebastião, na forma do artigo 6º do Estatuto Social, a reunirem-se em Assembleia Geral
Extraordinária, a realizar-se no dia 31 de julho de 2018, às 11horas, na sede da
empresa, com endereço na Avenida Doutor Altino Arantes, 410, Centro, São Sebastião/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Eleição dos
Membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, nos termos do Estatuto
Social da Companhia; 2) Ratificação da eleição do Diretor Presidente como membro
do Conselho de Administração; 3) Outros assuntos de interesse da Sociedade.
São Sebastião/SP, 16 de julho de 2018.
Zulaiê Cobra Ribeiro. Presidente do Conselho de Administração.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1106975-64.2016.8.26. 0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 33ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a INGRID APARECIDA GAICHI, portadora do CPF N.° 456.600.578-02 que lhes foi
proposta ação procedimento Comum, requerida por SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO,
objetivando o recebimento da quantia de R$ 20.780,55, referente à prestação de serviços médicohospitalares... Considerando que a requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica a mesma, por
meio do presente edital Citada para os termos e atos da ação proposta. Ficando Advertidos de que
terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. 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
SP, aos 29 de junho de 2018.
(17 e 18)
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Novo Mundo Corretora de Câmbio S.A.

ca a ass na u a c que no nk h ps po a deass na u as com b Ve

CNPJ/MF N° 59.791.962/0001-59 - NIRE 35.300.328.108
CERTIDÃO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2018
Data, Horário e Local: 30 de abril de 2018, às 10:00 horas, na sede da Engepack Embalagens São Paulo S.A. (“Companhia”), Nordeste S.A., representadas na forma dos respectivos atos constitutivos. Confere com o original lavrado em livro próprio. Jundiaí,
localizada na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rodovia Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, n° 4.389, R2, Jardim Santa 30 de abril de 2018. Renata Leão Barretto Ferraz - Secretária. Registrada na JUCESP sob n° 286.382/18-0 em 20.06.2018.
Rosa, Quadra GL1A, Lote 10, Distrito Industrial, CEP 13.213-086. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital ENGEPACK EMBALAGENS SÃO PAULO S.A. - ESTATUTO SOCIAL: CAPÍTULO I - Denominação, Objeto, Sede, Foro
social. Composição da Mesa: Presidente: Lucio José Santos Junior; e Secretária: Renata Leão Barretto Ferraz. Convocação: e Prazo de Duração: Artigo 1° - A Engepack Embalagens São Paulo S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado,
Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, nos termos do Artigo 124, parágrafo 4°, da Lei n° 6.404, constituída por prazo indeterminado, que se rege por este Estatuto e pela legislação que lhe for aplicável. Artigo 2° - A Companhia
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei n° 6.404/76”). Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) o grupamento das tem por objeto: a) a fabricação, comercialização, importação e exportação de embalagens plásticas, seus insumos e componentes;
ações de emissão da Companhia, na proporção de 39.497 (trinta e nove mil, quatrocentas e noventa e sete) ações atuais para b) a fabricação, comercialização, locação, importação e exportação de equipamentos, moldes e acessórios aﬁns utilizados na
1 (uma) ação nova; (ii) criação do Conselho de Administração da Companhia; (iii) eleição dos novos membros do Conselho de fabricação de embalagens plásticas, seus insumos e componentes; c) a prestação de serviços relacionados com as atividades acima
Administração da Companhia; e (iv) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: As seguintes deliberações mencionadas, incluindo serviços de supervisão e assistência técnica, manutenção e correlatos; d) atividades de importação e
foram tomadas por unanimidade de votos: 1. Proceder à lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do Parágrafo exportação de produtos em geral; e) atividade de depósito fechado, especiﬁcamente para armazenagem de suas mercadorias; e f) a
1° do Artigo 130 da Lei n° 6.404/76. 2. Realizar o grupamento das ações de emissão da Companhia, na proporção de 39.497 participação em outras empresas e empreendimentos, como sócia, acionista ou quotista. Artigo 3° - A Companhia tem sede e foro
(trinta e nove mil, quatrocentas e noventa e sete) ações atuais para 1 (uma) ação nova, passando o número de ações do capital na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rodovia Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, n° 4.389, R2, Jardim Santa Rosa,
social da Companhia das atuais 85.175.477.985 (oitenta e cinco bilhões, cento e setenta e cinco milhões, quatrocentas e setenta Quadra GL1A, Lote 10, Distrito Industrial, CEP: 13.213-086, podendo, por deliberação do seu Conselho de Administração, criar e
e sete mil e novecentas e oitenta e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal para 2.156.504 (duas milhões, cento extinguir ﬁliais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou exterior.
e cinquenta e seis mil, quinhentas e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 2.1. Aprovar a aquisição, pela CAPÍTULO lI - Capital Social e Ações: Artigo 4° - O Capital Social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de
Companhia para imediato cancelamento, das frações de ações resultantes do grupamento deliberado no item 2 acima, sendo o R$ 69.574.024,61 (sessenta e nove milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, vinte e quatro reais e sessenta e um centavos),
valor de R$0,000816832 por ação pago aos acionistas no prazo de 80 (oitenta) dias a contar desta assembleia geral extraordinária. dividido em 2.156.504 (duas milhões, cento e cinquenta e seis mil, quinhentas e quatro) ações ordinárias, todas nominativas e sem
2.2. Em decorrência do grupamento deliberado no item 2 acima, aprovar a alteração do caput Artigo 4° do Estatuto Social da valor nominal. Parágrafo Primeiro - A cada ação ordinária corresponde um voto nas Assembleias Gerais. Parágrafo Segundo
Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4° - O Capital Social da Companhia, totalmente subscrito e - As ações de emissão da Companhia serão todas nominativas, facultada a adoção da forma escritural, em conta de depósito em
integralizado, é de R$ 69.574.024,61 (sessenta e nove milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, vinte e quatro reais e sessenta nome de seus titulares, junto à instituição ﬁnanceira indicada pela Diretoria, podendo ser cobrada dos acionistas a remuneração de
e um centavos), dividido em 2.156.504 (duas milhões, cento e cinquenta e seis mil, quinhentas e quatro) ações ordinárias, todas que trata o Parágrafo 3° do artigo 35 da Lei n° 6.404/76 e posteriores alterações. CAPÍTULO III - Assembleia Geral: Artigo
nominativas e sem valor nominal.” 3. Criação de um Conselho de Administração da Companhia. 3.1. Eleger os seis membros do 5° - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente dentro dos 04 (quatro) meses seguintes ao encerramento do exercício social
Conselho de Administração da Companhia, por um mandato que se encerrará na data de realização da Assembleia Geral Ordinária para deliberar sobre as matérias constantes do artigo 132 da Lei n° 6.404/76 e extraordinariamente sempre que os interesses
que deliberar sobre a aprovação de contas da administração referentes ao exercício social ﬁndo em 31 de dezembro de 2020: (i) sociais o exigirem. Parágrafo Único - A convocação da Assembleia Geral será feita pelo Conselho de Administração ou por outra
Andre Philippe Mattias Lindner Krepel, brasileiro, casado, administrador, portador do RG n° 07637129-3 SSP/RJ e CPF n° forma prevista em lei. Artigo 6° - A Assembleia Geral será instalada pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia
003.679.127-08, endereço proﬁssinal na Praça Pio X, 98, 9° andar, Centro, CEP 20.091-040, Rio de Janeiro-RJ, para o cargo de ou, no seu impedimento, por outro membro do Conselho de Administração, devendo os acionistas escolherem o Presidente e o
membro Presidente do Conselho de Administração e como respectivo Suplente Lucio José Santos Junior, brasileiro, casado, Secretário da Mesa que dirigirá os trabalhos. Artigo 7° - Poderão tomar parte na Assembleia Geral as pessoas que provarem sua
inscrito no CPF/MF sob n° 847.724.337-91 e portador do RG 08.146.034-16 SSP/BA, com endereço proﬁssional na Quadra 03 do condição de acionista, mediante a prova do registro das ações em nome do titular. Artigo 8° - Os acionistas poderão fazer-se
SESFI, CEP: 43.700-000, Simões Filho/BA; (ii) Diogo Guttman Mariani, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de representar nas Assembleias Gerais por procurador constituído há menos de 01 (um) ano, que seja acionista ou representante de
identidade n° 10.771.147-5 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n° 071.944.797-61, com endereço proﬁssinal na Praça Pio X, 98, acionistas, administrador da Companhia ou advogado. CAPÍTULO IV - Administração - Normas Gerais: Artigo 9 - A
9° andar, Centro, CEP 20.091-040, Rio de Janeiro-RJ, para o cargo de membro do Conselho de Administração e como respectivo Companhia será administrada por um Conselho de Administração e uma Diretoria, na forma da Lei e deste Estatuto. Seção I Suplente Rui Flávio Alves Barreto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador do RG n° 4548074 SSP/BA e CPF Conselho de Administração: Artigo 10 - O Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo,
n° 576.539.505-82, com endereço proﬁssional na Quadra 03 do SESFI, CEP: 43.700-000, Simões Filho/BA; (iii) Mauro César 5 (cinco) membros efetivos e seus respectivos suplentes, que serão eleitos pela Assembleia Geral para um mandato de 3 (três)
Silva Cunha, brasileiro, casado, contador, portador do RG n° 06177460-0 SSP/RJ e CPF n° 729.969.277-53 endereço comercial anos, permitida a reeleição. Parágrafo Primeiro - Os membros do Conselho de Administração serão investidos em seus cargos
na Praça Pio X, 98, 9° andar, Centro, CEP 20.091-040, Rio de Janeiro-RJ, para o cargo de membro do Conselho de Administração mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 (trinta) dias que se seguirem à respectiva eleição. Artigo 11
e como respectiva Suplente Jenifer Rodrigues Tenório, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o n° 178.607 - Os membros do Conselho de Administração escolherão entre si o Presidente e o Vice-Presidente do órgão, com mandato igual
e inscrita no CPF/MF sob o n° 129.145.997-90, com escritório na Praça Pio X n° 98, 9° andar, Centro, Rio de Janeiro-RJ. ao dos demais membros. Artigo 12 - A remuneração dos membros do Conselho de Administração será ﬁxada pela Assembleia
3.2 Os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomaram posse nesta data, mediante assinatura dos respectivos termos Geral que os eleger. Artigo 13 - Em caso de vacância no cargo de conselheiro o seu respectivo suplente o substituirá, até a eleição
de posse, e declararam expressamente, nos termos do Artigo 147 da Lei n° 6.404/76, conforme alterada, que não estão impedidos do novo conselheiro pela Assembleia Geral, que deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data da vacância.
de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os Não havendo suplente eleito, caberá ao Conselho de Administração escolher o substituto, que atuará de forma interina até a próxima
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, Assembleia Geral. Artigo 14 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada trimestre e,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema ﬁnanceiro nacional, contra as normas de extraordinariamente, sempre que necessário. Parágrafo Primeiro - As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 3.3. Em decorrência da deliberação acima, por escrito por seu presidente ou conjuntamente por 2 (dois) de seus membros, com a antecedência mínima de 5 (cinco) dias.
aprovar a inclusão dos Artigos 9 a 17 do Estatuto Social da Companhia, que passarão a vigorar com as seguintes redações: “Artigo Parágrafo Segundo - As reuniões do Conselho de Administração somente se instalarão, em primeira convocação, com a
9 - A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e uma Diretoria, na forma da Lei e deste Estatuto. Seção presença da maioria dos membros em exercício, instalando-se em segunda convocação com qualquer número. As deliberações do
I - Conselho de Administração: Artigo 10 - O Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 3 (três) e, no Conselho de Administração serão tomadas pelo voto favorável da maioria dos Conselheiros em exercício ou, tratando-se de reunião
máximo, 5 (cinco) membros efetivos e seus respectivos suplentes, que serão eleitos pela Assembleia Geral para um mandato de 3 instalada em segunda convocação, pelo voto favorável da maioria dos conselheiros presentes à reunião. Parágrafo Terceiro (três) anos, permitida a reeleição. Parágrafo Primeiro - Os membros do Conselho de Administração serão investidos em seus Das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas atas no livro próprio, tornando-se efetivas com a assinatura de tantos
cargos mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 (trinta) dias que se seguirem à respectiva eleição. membros quantos bastem para constituir o quórum requerido para deliberação. Parágrafo Quarto - Em suas ausências ou
Artigo 11 - Os membros do Conselho de Administração escolherão entre si o Presidente e o Vice Presidente do órgão, com impedimentos temporários, o membro do Conselho de Administração será substituído pelo respectivo suplente. Não havendo
mandato igual ao dos demais membros. Artigo 12 - A remuneração dos membros do Conselho de Administração será ﬁxada pela suplente eleito, o membro do Conselho poderá indicar por escrito, especiﬁcamente para cada reunião, aquele que dentre os demais
Assembleia Geral que os eleger. Artigo 13 - Em caso de vacância no cargo de conselheiro o seu respectivo suplente o substituirá, o representará nas reuniões, cabendo ao indicado, além do seu próprio voto, o de seu representado. Artigo 15 - Findo o mandato,
até a eleição do novo conselheiro pela Assembleia Geral, que deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data os membros do Conselho de Administração permanecerão no exercício dos cargos até a investidura dos novos conselheiros
da vacância. Não havendo suplente eleito, caberá ao Conselho de Administração escolher o substituto, que atuará de forma interina eleitos, que deverá ocorrer no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, a contar do encerramento do mandato. Artigo 16 - A ata de
até a próxima Assembleia Geral. Artigo 14 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada trimestre reunião do Conselho de Administração que eleger, destituir, designar ou ﬁxar as atribuições dos Diretores deverá ser arquivada na
e, extraordinariamente, sempre que necessário. Parágrafo Primeiro - As reuniões do Conselho de Administração serão Junta Comercial do Estado e publicada em órgão da imprensa local. Artigo 17 - Além das atribuições conferidas por lei e pelo
convocadas por escrito por seu presidente ou conjuntamente por 2 (dois) de seus membros, com a antecedência mínima de 5 presente Estatuto Social, compete ao Conselho de Administração: a) estabelecer a política geral e administração da Companhia; b)
(cinco) dias. Parágrafo Segundo - As reuniões do Conselho de Administração somente se instalarão, em primeira convocação, deﬁnir o esquema organizacional da Companhia; c) aprovar os planos de ação e o orçamento-programa, anuais e plurianuais; d)
com a presença da maioria dos membros em exercício, instalando-se em segunda convocação com qualquer número. As decidir sobre os planos de expansão e de redução das atividades; e) eleger e destituir os Diretores, ﬁxar as suas atribuições e indicar
deliberações do Conselho de Administração serão tomadas pelo voto favorável da maioria dos Conselheiros em exercício ou, o Diretor Superintendente; f) ﬁscalizar a gestão da Diretoria e examinar, a qualquer tempo, os livros e documentos da Companhia;
tratando-se de reunião instalada em segunda convocação, pelo voto favorável da maioria dos conselheiros presentes à reunião. g) convocar as Assembleias Gerais; h) manifestar-se previamente sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, as
Parágrafo Terceiro - Das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas atas no livro próprio, tornando-se efetivas com Demonstrações Financeiras do exercício, a serem submetidas à Assembleia Geral de Acionistas, bem como examinar os balancetes
a assinatura de tantos membros quantos bastem para constituir o quórum requerido para deliberação. Parágrafo Quarto - Em mensais; i) aprovar proposta de destinação do lucro líquido do exercício, para deliberação pela Assembleia Geral dos Acionistas; j)
suas ausências ou impedimentos temporários, o membro do Conselho de Administração será substituído pelo respectivo suplente. decidir sobre contratos entre a Companhia e seus acionistas ou pessoas ligadas bem como autorizar a concessão de aval, ﬁança ou
Não havendo suplente eleito, o membro do Conselho poderá indicar por escrito, especiﬁcamente para cada reunião, aquele que qualquer outra garantia a favor dos mesmos; k) decidir sobre avais, ﬁanças ou qualquer outro tipo de garantia a ser concedida a
dentre os demais o representará nas reuniões, cabendo ao indicado, além do seu próprio voto, o de seu representado. Artigo 15 terceiros relativas a operações estranhas ao objeto social da Companhia; l) decidir sobre avais, ﬁanças ou qualquer outro tipo de
- Findo o mandato, os membros do Conselho de Administração permanecerão no exercício dos cargos até a investidura dos novos garantia a ser concedida a terceiros relativas a operações regulares da Companhia, quando em valor superior a 3% do seu
conselheiros eleitos, que deverá ocorrer no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, a contar do encerramento do mandato. Artigo 16 patrimônio líquido; m) autorizar a alienação, oneração e arrendamento de bens do ativo permanente em valor superior a 3% (três
- A ata de reunião do Conselho de Administração que eleger, destituir, designar ou ﬁxar as atribuições dos Diretores deverá ser por cento) do patrimônio líquido da Companhia e de bens imóveis em qualquer valor, excetuadas as hipóteses de oneração de bens
arquivada na Junta Comercial do Estado e publicada em órgão da imprensa local. Artigo 17 - Além das atribuições conferidas por quando estritamente vinculadas às operações de crédito relacionadas ao desenvolvimento regular dos negócios da Companhia; n)
Lei e pelo presente Estatuto Social, compete ao Conselho de Administração: a) estabelecer a política geral e administração da decidir sobre a aquisição, venda, licenciamento ou desistência de direitos sobre patentes, marcas registradas, técnicas ou segredos
Companhia; b) deﬁnir o esquema organizacional da Companhia; c) aprovar os planos de ação e o orçamento-programa, anuais e de fabricação; o) escolher e destituir os auditores independentes; p) decidir sobre a abertura e fechamento de fábricas, ﬁliais,
plurianuais; d) decidir sobre os planos de expansão e de redução das atividades; e) eleger e destituir os Diretores, ﬁxar as suas sucursais, depósitos e escritórios dentro e fora do território nacional; q) autorizar a participação da Companhia no capital de outras
atribuições e indicar o Diretor Superintendente; f) ﬁscalizar a gestão da Diretoria e examinar, a qualquer tempo, os livros e empresas; r) propor à Assembleia Geral a reforma do Estatuto social, fusão, incorporação, cisão e dissolução da Companhia; s)
documentos da Companhia; g) convocar as Assembleias Gerais; h) manifestar-se previamente sobre o Relatório da Administração, deliberar sobre o grupamento ou desdobramento das ações que compõem o capital social; t) autorizar a aquisição de ações da
as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras do exercício, a serem submetidas à Assembleia Geral de Acionistas, bem própria Companhia para manutenção em tesouraria ou cancelamento, bem como deliberar sobre a eventual alienação das ações não
como examinar os balancetes mensais; i) aprovar proposta de destinação do lucro líquido do exercício, para deliberação pela canceladas; u) distribuir aos administradores e/ou empregados participação nos lucros da Companhia, nos limites ﬁxados pela
Assembleia Geral dos Acionistas; j) decidir sobre contratos entre a Companhia e seus acionistas ou pessoas ligadas bem como Assembleia Geral; v) estabelecer as condições de outorga de opção de compra de ações aos empregados da Companhia de acordo
autorizar a concessão de aval, ﬁança ou qualquer outra garantia a favor dos mesmos. k) decidir sobre avais, ﬁanças ou qualquer com o plano aprovado pela Assembleia Geral; w) ﬁxar a remuneração individual dos Diretores para as quais a Assembleia Geral
outro tipo de garantia a ser concedida a terceiros relativas a operações estranhas ao objeto social da Companhia. l) decidir sobre tenha aprovado montante global; e x) exercer outras atribuições legais ou que lhe sejam conferidas pela Assembleia Geral, bem
avais, ﬁanças ou qualquer outro tipo de garantia a ser concedida a terceiros relativas a operações regulares da Companhia, quando como resolver os casos omissos ou não previstos neste estatuto; Seção II - Diretoria: Artigo 18 - A Companhia será
em valor superior a 3% do seu patrimônio líquido. m) autorizar a alienação, oneração e arrendamento de bens do ativo permanente administrada por uma Diretoria composta de, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 4 (quatro) diretores, residentes no País, acionistas
em valor superior a 3% (três por cento) do patrimônio líquido da Companhia e de bens imóveis em qualquer valor, excetuadas as ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, com mandato de 3 (três) anos, permitida a
hipóteses de oneração de bens quando estritamente vinculadas às operações de crédito relacionadas ao desenvolvimento regular reeleição, sendo 01 (um) designado para o cargo de Diretor Superintendente e os demais para o cargo de Diretor sem designação
dos negócios da Companhia; n) decidir sobre a aquisição, venda, licenciamento ou desistência de direitos sobre patentes, marcas especíﬁca. Parágrafo Primeiro - Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro
registradas, técnicas ou segredos de fabricação; o) escolher e destitur os auditores independentes; p) decidir sobre a abertura e próprio, dentro dos 30 (trinta) dias que se seguirem à sua eleição. Parágrafo Segundo - Os Diretores ﬁcam dispensados de
fechamento de fábricas, ﬁliais, sucursais, depósitos e escritórios dentro e fora do território nacional; q) autorizar a participação da prestar caução como garantia de sua gestão. Artigo 19 - A remuneração individual da Diretoria será ﬁxada em conselho
Companhia no capital de outras empresas; r) propor à Assembleia Geral a reforma do Estatuto social, fusão, incorporação, cisão e especiﬁcamente formado para tal ﬁnalidade, podendo, na ausência deste, ser ﬁxada pelo Conselho de Administração, observado o
dissolução da Companhia; s) deliberar sobre o grupamento ou desdobramento das ações que compõem o capital social; t) limite global anual de remuneração ﬁxado em Assembleia Geral. Artigo 20 - Ocorrendo vaga na Diretoria, ou em caso de
autorizar a aquisição de ações da própria Companhia para manutenção em tesouraria ou cancelamento, bem como deliberar sobre impedimento do titular, será convocada uma Reunião do Conselho de Administração, no menor prazo possível, para proceder à
a eventual alienação das ações não canceladas; u) distribuir aos administradores e/ou empregados participação nos lucros da eleição do Diretor substituto, que cumprirá o prazo restante do mandato. Durante o referido prazo, os Diretores em exercício
Companhia, nos limites ﬁxados pela Assembleia Geral; v) estabelecer as condições de outorga de opção de compra de ações aos cumularão as funções do Diretor ausente ou impedido. Artigo 21 - A Diretoria reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e,
empregados da Companhia de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral. w) ﬁxar a remuneração individual dos extraordinariamente, quando convocada por qualquer diretor. Parágrafo Primeiro - O quórum de instalação das reuniões da
Diretores para as quais a Assembleia Geral tenha aprovado montante global; e x) exercer outras atribuições legais ou que lhe sejam Diretoria é a maioria dos membros em exercício. As deliberações da Diretoria serão tomadas pelo voto favorável da maioria dos
conferidas pela Assembleia Geral, bem como resolver os casos omissos ou não previstos neste estatuto;” 4. Em decorrência da Diretores presentes à reunião. Quando ocorrer empate, a decisão será levada ao Conselho de Administração. Parágrafo Segundo
criação do Conselho de Administração deliberada acima, aprovar a alteração dos Artigos 18 a 24 do Estatuto Social da Companhia, - As deliberações da Diretoria serão lavradas no Livro de Atas de Reunião da Diretoria, tomando-se efetivas com a assinatura de
que passarão a vigorar com as seguintes redações: “Artigo 18 - A Companhia será administrada por uma Diretoria composta de, tantos membros quantos bastem para constituir o quórum requerido para a deliberação. Parágrafo Terceiro - Em suas ausências
no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 4 (quatro) diretores, residentes no País, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer ou impedimentos temporários os Diretores serão substituídos de acordo com as suas próprias indicações por um outro Diretor.
tempo pelo Conselho de Administração, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, sendo 01 (um) designado para o Artigo 22 - Findo o mandato, os Diretores permanecerão no exercício dos cargos até a investidura dos novos diretores eleitos.
cargo de Diretor Superintendente e os demais para o cargo de Diretor sem designação especíﬁca. Parágrafo Primeiro - Os Artigo 23 - Compete ao Diretor Superintendente presidir as reuniões da Diretoria e, na sua ausência, a qualquer Diretor escolhido
Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 (trinta) dias que pelos presentes. Artigo 24 - A Diretoria poderá contrair empréstimos, renunciar a direitos, transigir, conceder avais, ﬁanças ou
se seguirem à sua eleição. Parágrafo Segundo - Os Diretores ﬁcam dispensados de prestar caução como garantia de sua gestão. cauções, hipotecar, empenhar ou de qualquer forma alienar ou onerar os bens da Companhia, desde que observadas as disposições
Artigo 19 - A remuneração individual da Diretoria será ﬁxada em conselho especiﬁcamente formado para tal ﬁnalidade, podendo, concernentes à competência do Conselho de Administração, bem como disposto nos parágrafos seguintes. Parágrafo Primeiro
na ausência deste, ser ﬁxada pelo Conselho de Administração, observado o limite global anual de remuneração ﬁxado em - Todos os documentos que criem obrigações para a Companhia ou desonerem terceiros de obrigações para com a Companhia
Assembleia Geral. Artigo 20 - Ocorrendo vaga na Diretoria, ou em caso de impedimento do titular, será convocada uma Reunião somente serão válidos perante terceiros e obrigarão a Companhia se assinados: (a) por 2 (dois) Diretores; (b) por 1 (um) Diretor
do Conselho de Administração, no menor prazo possível, para proceder à eleição do Diretor substituto, que cumprirá o prazo em conjunto com 1 (hum) procurador nomeado nos termos do parágrafo seguinte; ou (c) por 2 (dois) procuradores nomeados nos
restante do mandato. Durante o referido prazo, os Diretores em exercício cumularão as funções do Diretor ausente ou impedido. termos do parágrafo seguinte. Parágrafo Segundo - As procurações outorgadas pela Companhia deverão ser assinadas por 2
Artigo 21 - A Diretoria reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, quando convocada por qualquer (dois) Diretores, especiﬁcar expressamente os poderes conferidos, inclusive quando se tratar da assunção das obrigações de que
diretor. Parágrafo Primeiro - O quórum de instalação das reuniões da Diretoria é a maioria dos membros em exercício. As trata o artigo anterior, vedar o substabelecimento e conter prazo de validade limitado a, no máximo, 1 (um) ano. O prazo previsto
deliberações da Diretoria serão tomadas pelo voto favorável da maioria dos Diretores presentes à reunião. Quando ocorrer empate, neste artigo e a restrição quanto a substabelecimento não se aplicam às procurações outorgadas a advogados para a representação
a decisão será levada ao Conselho de Administração. Parágrafo Segundo - As deliberações da Diretoria serão lavradas no Livro da Companhia em processos judiciais ou administrativos. Parágrafo Terceiro - Na alienação ou oneração de bens imóveis será
de Atas de Reunião da Diretoria, tomando-se efetivas com a assinatura de tantos membros quantos bastem para constituir o quórum sempre necessária a assinatura do Diretor Superintendente em conjunto com a de outro Diretor. Parágrafo Quarto - É vedado aos
requerido para a deliberação. Parágrafo Terceiro - Em suas ausências ou impedimentos temporários os Diretores serão Diretores e aos procuradores obrigar a Companhia em negócios estranhos ao seu objeto social, salvo quando concedidas as
substituídos de acordo com as suas próprias indicações por um outro Diretor. Artigo 22 - Findo o mandato, os Diretores autorizações de competência da Assembleia Geral ou Conselho de Administração, conforme o caso. CAPÍTULO V - Exercício
permanecerão no exercício dos cargos até a investidura dos novos diretores eleitos. Artigo 23 - Compete ao Diretor Superintendente Social e Distribuição de Lucros: Artigo 25 - O exercício social é de 12 (doze) meses, encerrando-se no dia 31 de dezembro
presidir as reuniões da Diretoria e, na sua ausência, a qualquer Diretor escolhido pelos presentes. Artigo 24 - A Diretoria poderá de cada ano. Artigo 26 - Ao término de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil, as
contrair empréstimos, renunciar a direitos, transigir, conceder avais, ﬁanças ou cauções, hipotecar, empenhar ou de qualquer forma demonstrações ﬁnanceiras exigidas em lei. Parágrafo Único - A Companhia poderá, por deliberação da Diretoria, levantar
alienar ou onerar os bens da Companhia, desde que observadas as disposições concernentes à competência do Conselho de balanços em períodos semestrais ou correspondentes a períodos menores e, por autorização do Conselho de Administração,
Administração, bem como disposto nos parágrafos seguintes. Parágrafo Primeiro - Todos os documentos que criem obrigações distribuir dividendos à conta dos lucros ou reserva de lucros apurados em balanços anuais, semestrais ou correspondentes a
para a Companhia ou desonerem terceiros de obrigações para com a Companhia somente serão válidos perante terceiros e períodos menores, a título de antecipaçãó do dividendo obrigatório, devendo a Assembleia Geral Ordinária destinar a parcela do
obrigarão a Companhia se assinados: (a) por 2 (dois) Diretores; (b) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (hum) procurador lucro do exercício para repor o saldo que deram origem ao dividendo antecipado. Artigo 27 - O lucro líquido do exercício terá a
nomeado nos termos do parágrafo seguinte; ou (c) por 2 (dois) procuradores nomeados nos termos do parágrafo seguinte. seguinte destinação: I - 5% (cinco por cento) serão destinados para formação de reserva legal, até que esta atinja 20% (vinte por
Parágrafo Segundo - As procurações outorgadas pela Companhia deverão ser assinadas por 2 (dois) Diretores, especiﬁcar cento) do capital social. II - 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, ajustado na forma prevista pelo artigo 202 da Lei
expressamente os poderes conferidos, inclusive quando se tratar da assunção das obrigações de que trata o Artigo anterior, vedar 6.404/76, para pagamento de dividendo obrigatório aos acionistas; III - o saldo remanescente terá a destinação que a Assembleia
o substabelecimento e conter prazo de validade limitado a, no máximo, 1 (um) ano. O prazo previsto neste Artigo e a restrição Geral entender conveniente aos interesses sociais. Parágrafo Primeiro: Os dividendos serão pagos dentro de 60 (sessenta) dias,
quanto a substabelecimento não se aplicam às procurações outorgadas a advogados para a representação da Companhia em a contar de sua declaração, ou outro prazo deliberado pelo órgão que os tiver declarado, sempre dentro do exercício social, sendo
processos judiciais ou administrativos. Parágrafo Terceiro - Na alienação ou oneração de bens imóveis será sempre necessária que, se não reclamados dentro de 3 (três) anos, contados da publicação do ato que autorizou sua distribuição, prescreverão em
a assinatura do Diretor Superintendente em conjunto com a de outro Diretor. Parágrafo Quarto - É vedado aos Diretores e aos favor da Companhia. Parágrafo Segundo: A Companhia, na forma das disposições regulamentares em vigor, poderá levantar
procuradores obrigar a Companhia em negócios estranhos ao seu objeto social, salvo quando concedidas as autorizações de balanços no último dia útil de cada mês. Por deliberação da Diretoria, a Companhia poderá distribuir dividendos à conta dos lucros
competência da Assembleia Geral ou Conselho de Administração, conforme o caso.” 5. De forma a reﬂetir as deliberações acima, apurados em tais balanços. CAPÍTULO VI - Liquidação: Artigo 28 - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos
reformar, renumerar e consolidar o Estatuto Social da Companhia na forma do Anexo I. Encerramento: Nada mais havendo a em lei, ou por deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá a forma da liquidação e elegerá o liquidante. CAPÍTULO VII tratar, foi lavrada e lida a presente certidão que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Assinaturas: Lucio José Santos Disposições Finais: Artigo 29 - A Companhia poderá ser transformada em outro tipo societário por deliberação tomada em
Junior - Presidente; Renata Leão Barretto Ferraz - Secretária; Acionistas: Pin Petroquímica S.A. e Participações Industriais do Assembleia Geral por maioria das ações com direito de voto. Jundiaí- SP, 30 de abril de 2018.
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