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São Paulo, terça-feira, 14 de agosto de 2018

Limeiratec Tecnologia S/A

AA-Empreendimentos e Participações S/A

MSJM-Empreendimentos e Participações S/A

CNPJ nº 07.929.157/0001-45 e NIRE 35300329830
Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 06/04/2018. Horário: 14:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos, nº 960, 19º andar/parte, CEP 01418-100, Cerqueira César, nesta Capital. Presença: Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme se comprova
por suas assinaturas, lançadas no Livro de Presença. Com as declarações exigidas por
lei, assumiu a Presidência da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. Antranik
Kissajikian, Diretor Presidente da empresa, que convidou a mim, André Kissajikian,
para Secretário. Iniciando-se os trabalhos, informou o Sr. Presidente que o Edital de
Convocação deixou de ser publicado de conformidade com o disposto no Parágrafo
Quarto (§4º) do artigo 124 da Lei 6.404/76. Em seguida, foram colocados em discussão
e votação os assuntos constantes da “Ordem do Dia”, tendo, no final, sido deliberado
pelos acionistas presentes, por unanimidade de votos e observadas às abstenções
legais, o seguinte: Deliberações: - 1) - Foi aprovado o Relatório da Diretoria, o Balanço
Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo
em 31/12/2017, documentos esses publicados no Diário Oficial Empresarial e no Jornal
Empresas & Negócios, nas edições do dia 29 de março de 2018, sendo dispensado o
aviso aos acionistas, face ao que trata o parágrafo quarto (§4º) do artigo 133, da Lei
6.404/76. 2) - Foram reeleitos, por unanimidade, os membros da Diretoria com mandato
até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2021. a)- Diretor Presidente: Sr.
Antranik Kissajikian (RG nº 1.531.799-7- SSP/SP e CPF/MF nº 002.081.678-20); b) Diretor Superintendente: Sr. André Kissajikian (RG nº 9.945.144-X SSP-SP e CPF/MF
nº 075.542.968-09), ambos brasileiros, casados, empresários, residentes e domiciliados nesta Capital, onde têm escritório na Alameda Santos, nº 960 - 19º andar, Cerqueira
César, 01418-100, permanecendo os diretores ora reeleitos na posse de seus respectivos cargos. Tendo em vista o que dispõe o §1º do artigo 147 da Lei 6.404/76, os
Diretores ora reeleitos declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possam impedi-los de exercer atividade mercantil; c) - Ficam vagos, para posterior deliberação, os cargos de diretores sem designação
especial; d) - Fica mantida a remuneração mensal da Diretoria. Nada mais havendo a ser
tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo
tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida
e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, dando o Sr. Presidente por
encerrada a Assembleia. São Paulo, 06 de abril de 2018. Antranik Kissajikian - Presidente da Mesa. André Kissajikian - Secretário. Acionistas: Comercial e Empreendimentos Brasil S/A, por seu Diretor Superintendente, Antranik Kissajikian; Vanda
Kissajikian Mordjikian; Suely Kissajikian da Silveira e Companhia Rural Agropecuária
São Sebastião, por seu Diretor Presidente, Antranik Kissajikian. A presente é cópia
fiel da ata lavrada em livro próprio. Antranik Kissajikian - Presidente da Mesa. André
Kissajikian - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob o nº 254.170/18-3, em
28/05/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CNPJ nº. 09.285.493/0001-28 e NIRE 35300370597
Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 26/04/2018. Horário: 16:00 horas. Local: Sede Social na Alameda Santos nº 960 - 19º andar/parte, Edifício CYK, Cerqueira César, CEP 01418-100,
São Paulo-SP. Presença: Acionistas representando a totalidade das ações com direito a voto, conforme se comprova por suas assinaturas lançadas no Livro de Presença. Com as declarações exigidas por lei, assumiu a Presidência da Mesa, na forma
dos Estatutos, o Sr. Antranik Kissajikian, Diretor Presidente da empresa, que convidou a mim, André Kissajikian, para Secretário. Iniciando-se os trabalhos, informou
o Sr. Presidente que o Edital de Convocação para a Assembleia deixou de ser publicado de conformidade com o disposto no Parágrafo Quarto (§4º) do artigo 124 da Lei
6.404/76. Em seguida, foram colocados em discussão e votação os assuntos constantes da “Ordem do Dia”, tendo no final sido deliberado pelos acionistas presentes,
por unanimidade de votos e observadas às abstenções legais, o seguinte: Deliberações:- 1) - Foi aprovado o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais
Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2017, documentos esses publicados no Diário Oficial Empresarial e no Jornal
Empresas & Negócios nas edições do dia 20 de abril de 2018, sendo dispensado o
aviso aos acionistas, face ao que trata o parágrafo quarto (§4º) do artigo 133, da Lei
6.404/76, atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001. 2) - Foi decidido que a destinação do resultado apurado no exercício social de 2017, ficará a critério da diretoria. 3)
- Foram reeleitos, por unanimidade, os membros da Diretoria com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2021: a) - Diretor Presidente: Sr. Antranik
Kissajikian, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº
1.551.799-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.081.678-20; b)- Diretor Superintendente: Sr. André Kissajikian, brasileiro, casado, empresário, portador da
cédula de identidade RG nº 9.945.144-X-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
075.542.968-09, ambos residentes e domiciliados nesta Capital, onde têm escritório
na Alameda Santos, nº 960 - 19º andar, Cerqueira César, CEP 01418-100, permanecendo os diretores ora reeleitos na posse de seus respectivos cargos. Tendo em
vista o que dispõe o §1º do artigo 147 da Lei 6.404/76, os Diretores ora reeleitos
declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei ou nas
restrições legais que possam impedi-los de exercer atividade mercantil; c) - fica
mantida a remuneração mensal da Diretoria. Nada mais havendo a ser tratado, foi
oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se
manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo
necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada
conforme, foi assinada por todos os presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada
a Assembleia. São Paulo, 26 de abril de 2018. Antranik Kissajikian - Presidente da
Mesa. André Kissajikian - Secretário. Acionistas: Antranik Kissajikian e André
Kissajikian. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Antranik Kissajikian
- Presidente da Mesa. André Kissajikian - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro
sob o nº 257.033/18-0, em 04/06/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CNPJ Nº. 07.848.846/0001-25 e NIRE Nº 35300338332
Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 23/04/2018. Horário: 15:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos, nº 960, 19º andar/parte, CEP 01418-100, Cerqueira César, nesta Capital do
Estado de São Paulo. Presença: Acionistas representando a totalidade do Capital
Social, conforme se comprova por suas assinaturas, lançadas no Livro de Presença.
Com as declarações exigidas por lei, assumiu a Presidência da Mesa, na forma dos
Estatutos, o Sr. Milton da Silva, Diretor Presidente da empresa, que convidou a mim,
Joir de Moraes, para Secretário. Iniciando-se os trabalhos, informou o Sr. Presidente
que o Edital de Convocação deixou de ser publicado de conformidade com o disposto
no Parágrafo Quarto (§4º) do artigo 124, da Lei 6.404/76. Em seguida, foram colocados
em discussão e votação os assuntos constantes da “Ordem do Dia”, tendo, no final,
sido deliberado pelos acionistas presentes, por unanimidade de votos e observadas às
abstenções legais, o seguinte: Deliberações: a) - Foi aprovado o Relatório da Diretoria,
o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017, documentos esses devidamente publicados no Diário Oficial Empresarial na edição do dia 14 de abril de 2018 e no Jornal
Empresas & Negócios, na edição do dia 14/16 de abril de 2018, sendo dispensado o
aviso aos acionistas, face ao que trata o Parágrafo Quarto (§4º) do artigo 133, da Lei
6.404/76, atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001; b) - Foi decidido que a destinação
do resultado apurado no exercício social de 2017, ficará a critério da diretoria; c) Foram eleitos, por unanimidade, os membros da Diretoria com mandato até a realização
da Assembleia Geral Ordinária de 2021. (i) - Diretora Presidente: Sra. Vanda
Kissajikian Mordjikian, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 9.945.142-6-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 075.542.798-07, residente e domiciliada nesta Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial, na
Alameda Santos, nº 960, 19º andar, CEP 01418-100; (ii) Diretora Superintendente: Sra.
Suely Kissajikian da Silveira, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de
identidade RG nº 9.945.143-8-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 075.542.768-83,
residente e domiciliada nesta Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial
na Alameda Santos, nº 960, 19º andar, CEP 01418-100. Tendo em vista o que dispõe o
§1º do artigo 147 da Lei 6.404/76, as Diretoras ora eleitas declaram que não estão
incursas em nenhum dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possam
impedi-las de exercer atividade mercantil; (iii) - Ficam vagos, para posterior deliberação
os cargos de diretores sem designação especial; (iv) - Fica mantida a remuneração
mensal da Diretoria. Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem
dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse, determinou o
Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da
presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada
pelos acionistas representando a totalidade do capital social, dando o Sr. Presidente
por encerrada a Assembleia. São Paulo, 23 de abril de 2018. Milton da Silva - Presidente da Mesa. Joir de Moraes - Secretário. Acionistas: André Kissajikian; Companhia
Iniciadora Predial, representada por seu Diretor Superintendente, Antranik
Kissajikian; Vanda Kissajikian Mordjikian; Suely Kissajikian da Silveira. A presente
é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Milton da Silva - Presidente da Mesa.
Joir de Moraes - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob o nº 316.323/18-4,
em 05/07/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

*'62/$5+2/',1*6$
CNPJ/MF nº 22.226.105/0001-04 NIRE nº 35.300.485.637
(',7$/'(&2192&$d2'($66(0%/(,$*(5$/25',1È5,$
Ficam convocados os Senhores Acionistas desta Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que se realizará
no dia 27 de agosto de 2018, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n. 1600, conjunto 12, CEP 04543-000, a fim de discutirem e deliberarem sobre: (a) a
aprovação das demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (b) a destinação dos resultados da Companhia apurados no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (c) a fixação da verba global de remuneração da Administração
da Companhia; (d) a eleição e reeleição de Conselheiros da Companhia; e (e) a alteração dos jornal de grande circulação
para as publicações da Companhia. São Paulo, 14 de agosto de 2018. Ricardo Perego Costa - Presidente do Conselho de
Administração.

MAGENTA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº. 07.620.083/0001-60 - NIRE 35.300.350.464
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária em 27/04/2018.
Data, Hora e Local: Realizada no dia 27/04/18, às 9hs, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, 20º andar,
Alto de Pinheiros, São Paulo-SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: José Luiz Depieri,
Secretário: Adalberto Panzenboeck Dellape Baptista. Deliberações aprovadas por unanimidade: O Relatório da
Administração, às Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social da
Companhia encerrado em 31/12/17 foram devidamente publicados no DOESP e no Diário Comercial, em suas respectivas
edições de 15/03/17, respeitando-se a antecedência legal e de conformidade com o artigo 133, §4º da Lei das S.A.
Analisada a matéria, concluíram os Acionistas, por unanimidade, pela aprovação integral e sem ressalvas do Relatório da
Administração, das Demonstrações Financeiras da Companhia e do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao
exercício social encerrado em 31/12/17. 2. Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/17.
Os acionistas aprovam a proposta da Administração da Companhia para destinação do lucro líquido ajustado do exercício,
no montante seja destinada como segue: a) Para absorção de prejuízos acumulados reapresentados; b) Para constituição de 5% de reserva legal; c) para pagamento de dividendos mínimos obrigatórios, sendo certo que o valor já foi pago
em 2017 à título de adiantamento desses dividendos, e que o valor restante será pago ao longo de 2018, de acordo
com a disponibilidade de caixa da Companhia; d) Para reserva de lucros não distribuídos. 3. Proposta para fixação do
limite de remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2018. Analisada a matéria, os Srs
Conselheiros, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, aprovaram a proposta para fixação do limite máximo de
remuneração dos administradores para o exercício social de 2018, ficando o Conselho de Administração autorizado a
proceder à divisão de valores. 4. Eleição dos membros do Conselho de Administração e seus suplentes. De forma
unânime, os acionistas neste ato reelegem os membros do Conselho de Administração da Companhia e seus suplentes:
1) José Luiz Depieri, RG nº. 9.784.395-7 (SSP/SP) e CPF/MF nº. 054.984.728-62, e seus Suplentes Reeleitos:
Carlos Eduardo Depieri, RG nº. 9.784.396-9 (SSP/SP), CPF/MF nº. 084.651.598-90, e Celso Henrique Café e Alves
Júnior, RG nº. 13.260.134-5 (SSP/SP), CPF/MF nº. 136.756.368-35. 2) Adalberto Panzenboeck Dellape Baptista,
RG nº. 16.720.530-4 (SSP/SP) e CPF/MF nº. 141.947.048-51, e seus Suplentes: Rodolpho Panzenboeck Dellape
Baptista, RG nº. 18.190.132-8 (SSP/SP) e CPF/MF nº. 165.827.008-80, e Luiz Fernando Baptista Ramos, RG nº
21.573.444-0, CPF/MF nº 263.433.658-6 9. 3) Luiz Carlos Vaini, RG nº 3.146.370 (SSP/SP), CPF/MF nº. 039.358.68804, e seus Suplentes Reeleitos: Alexandre Gottlieb Lindenbojm, RG nº. 16.315.359-0 (SSP/SP) e CPF/MF
nº. 164.226.798-82, e Jonas de Campos Siaulys, RG nº. 9.190.480-8 (SSP/SP) CPF/MF nº. 093.989.978-78. O
Conselheiro titular reeleito José Luiz Depieri, neste ato, renuncia à sua remuneração mensal, em favor de seu suplente
Celso Henrique Café e Alves Júnior. Os membros do Conselho de Administração e seus suplentes ora reeleitos tomarão
posse mediante assinatura do Termo de Posse no Livro de Atas do Conselho de Administração da Companhia e expressamente declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia. Encerramento:
Formalidade legais registrada na JUCESP sob o nº 359.449/18-9 em 02/08/18. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

SR Prime Administradora Ltda.
CNPJ 11.194.295/0001-09 - NIRE 35230533306-9
Ata de Reunião de Sócios Realizada em 15 de Outubro de 2017
Data, Hora e Local: 15/10/17, 10h, na sede social da SR Prime Administradora Ltda. em SP/SP, Rua Tabapuã, nº 821, Conjunto 102, Itaim Bibi.
Presença e Convocação: Presentes os sócios representando a totalidade do capital social. Composição da Mesa: Presidência, Simone Renzo
Milanes, Karina Renzo Milanes, secretária. Deliberações: (a) aprovar a redução do capital social da empresa de R$ 1.685.857,00 para
R$ 500.000,00, para adequação financeira da empresa por estar excessivo em relação ao objeto da sociedade, dispensa-se as prestações ainda
devidas, diminuindo-se proporcionalmente o valor nominal das quotas mediante o cancelamento de 1.185.857 quotas, representativas do capital
social da Sociedade, com valor nominal de R$1,00 cada uma, todas de titularidade da sócia Simone Renzo Milanes, passando o capital social da
Sociedade de R$ 1.685.857,00 para R$ 500.000,00, dividido em 500.000 quotas, com valor nominal de R$1,00 cada uma; (b) consignar que as
deliberações aprovadas no item “a” acima somente torna-se-ão eficazes após o decurso do prazo de 90 dias para a oposição dos credores
quirografários, contados da data de publicação da presente ata, nos termos do artigo 1.084, §§ 1º e 2º, do Código Civil, desde que não haja oposição
de qualquer credor; ou caso haja oposição de credores, a Sociedade comprove o pagamento da dívida ou o depósito judicial do respectivo valor;
(c) autorizar os administradores da Sociedade a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos
sócios da Sociedade. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 15/10/17. Simone Renzo Milanes - Presidente e Sócia; Karina Renzo Milanes Secretária e Sócia.
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CONTRATAR PROFISSIONAL FREELANCE
Empresa pretende contratar garçom como freelance, como proceder?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
HOMOLOGAÇÃO NA EMPRESA
Para a homologação não será necessário procurar o sindicato, como proceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
OBRIGAÇÃO DA ENTREGA
Quem está obrigado a entrega de DCTFWEB E EFD-REINF? Saiba mais
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
ACORDO DE COMPENSAÇÃO
Serviços com pagamento do adicional de sobreaviso, podem ter
funcionários em escalas compensadas e que recebem esse adicional?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
EMPRESA AO EFETUAR CONTRATO DE EXPERIÊNCIA, QUAL O TEMPO
MÍNIMO DESSE CONTRATO E A SUA PRORROGAÇÃO?
Não há quantidade mínima para a empresa realizar o contrato de
experiência, apenas o período máximo de 90 dias. A empresa somente
poderá prorrogar uma única vez o contrato de experiência, limitado a
90 dias. Base Legal: artigos 445, Parágrafo único e o art. 451 da CLT.
FÉRIAS APÓS AFASTAMENTO
É possível conceder férias a funcionário com início no dia seguinte
ao término de um afastamento, como a de licença maternidade?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
OBRIGATÓRIO O CERTIFICADO DIGITAL
Para acessar o E-Social o uso do certificado digital será obrigatório?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
AGENDA FISCAL® AGOSTO/ 18
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

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

1º LEILÃO: 28/08/2018 - 08:50h - 2º LEILÃO: 30/08/2018 - 11:45h

Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.

EDITAL DE LEILÃO
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QRVXEVRORGRFRQGRPtQLR DiUHDFRPXPGHPð PðFREHUWDPðGHVFREHUWD SHUID]HQGRDiUHDWRWDOGHPðHDiUHDWRWDO
HGL¿FDGDGHPðFRUUHVSRQGHQGROKHDIUDomRLGHDOGHQRVRORHQDVRXWUDVSDUWHVFRPXQVGRFRQGRPtQLR,PyYHOGHYLGDPHQWHPDWULFXODGR
VRERQGR2¿FLDOGH5HJLVWURGH,PyYHLVGD&RPDUFDGH6mR3DXOR632EV,PyYHORFXSDGR'HVRFXSDomRSRUFRQWDGRDGTXLUHQWHQRVWHUPRV
GRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HLDATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 28/08/2018, às 08:50 horas, e 2º Leilão dia 30/08/2018, às 11:45
horas. LOCAL: Rua Tenente Negrão, 140 – 3º andar – Itaim Bibi – São Paulo/SP – CEP: 04530-030. DEVEDORES: ANDRÉ CARDOSO RAMIRES,
EUDVLOHLURDQDOLVWDGHVLVWHPDQDVFLGRHP&3)Q5*Q66363FDVDGRVRERUHJLPHGHFRPXQKmRSDUFLDO
GHEHQVHPFRPLETICIA TARTARINI RAMIRESEUDVLOHLUDSURIHVVRUDQDVFLGDHP&3)Q5*Q;
66363DPERVUHVLGHQWHVHP2VDVFR63CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01DO PAGAMENTO1RDWRGDDUUHPDWDomR
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GRVYDORUHVRFKHTXHFDXomRVHUiUHVJDWDGRSHORDUUHPDWDQWHDOS VALORES: 1º leilão: R$ 1.073.739,56 (hum milhão, setenta e três mil, setecentos e
trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos); 2º leilão: R$ 681.281,63 (seiscentos e oitenta e um mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta e
três centavos), FDOFXODGRVQDIRUPDGRDUWHDUWSDUiJUDIRVHGD/HLQ2VYDORUHVHVWmRDWXDOL]DGRVDWpDSUHVHQWHGDWDSRGHQGR
VRIUHUDOWHUDo}HVQDRFDVLmRGROHLOmRCOMISSÃO DO LEILOEIRO: &DEHUiDRDUUHPDWDQWHRSDJDPHQWRGDFRPLVVmRGROHLORHLURQRYDORUGH FLQFRSRU
FHQWR GDDUUHPDWDomRDVHUSDJDjYLVWDQRDWRGROHLOmRFXMDREULJDomRVHHVWHQGHUiLQFOXVLYHDR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V QDIRUPDGDOHLDO LEILÃO
ONLINE: 2 V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V VHUi mR FRPXQLFDGR V GDVGDWDVKRUiULRVHORFDOGHUHDOL]DomRGRVOHLO}HVSDUDQRFDVRGHLQWHUHVVHH[HUFHU HP R
GLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQDDTXLVLomRGRLPyYHOSHORYDORUGDGtYLGDDFUHVFLGDGRVHQFDUJRVHGHVSHVDVQDIRUPDHVWDEHOHFLGDQRSDUiJUDIR%GRDUWLJRGD
/HLLQFOXtGRSHODOHL2VLQWHUHVVDGRVHPSDUWLFLSDUGROHLOmRGHPRGRRQOLQHGHYHUmRFDGDVWUDUVHQRVLWHZZZVROGFRPEUHVHKDELOLWDU
DFHVVDQGRDRSomR³+DELOLWHVH´FRPDQWHFHGrQFLDGHKRUDVDQWHVGRLQtFLRGROHLOmRSUHVHQFLDOMXQWDPHQWHFRPRVGRFXPHQWRVGHLGHQWL¿FDomRLQFOXVLYH
GRUHSUHVHQWDQWHOHJDOTXDQGRVHWUDWDUGHSHVVRDMXUtGLFDFRPH[FHomRGR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V TXHSRGHUi mR DGTXLULURLPyYHOSUHIHUHQFLDOPHQWHHP
RXOHLOmRFDVRQmRRFRUUDRDUUHPDWHQRSULPHLURQDIRUPDGRSDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HLGHYHQGRDSUHVHQWDUPDQLIHVWDomRIRUPDOGR
LQWHUHVVHQRH[HUFtFLRGDSUHIHUrQFLDDQWHVGDDUUHPDWDomRHPOHLOmROBSERVAÇÕES: 2DUUHPDWDQWHVHUiUHVSRQViYHOSHODVSURYLGrQFLDVGHGHVRFXSDomR
GRLPyYHOQRVWHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HL2 V LPyYHO L VVHUi mR YHQGLGR V QRHVWDGRHPTXHVHHQFRQWUDPItVLFDHGRFXPHQWDOPHQWHHPFDUiWHU³DGFRUSXV´VHQGRTXHDViUHDVPHQFLRQDGDVQRVHGLWDLVFDWiORJRVHRXWURVYHtFXORVGHFRPXQLFDomRVmRPHUDPHQWHHQXQFLDWLYDV
HDVIRWRVGRVLPyYHLVGLYXOJDGDVVmRDSHQDVLOXVWUDWLYDV'HVVDIRUPDKDYHQGRGLYHUJrQFLDGHPHWUDJHPRXGHiUHDRDUUHPDWDQWHQmRWHUiGLUHLWRDH[LJLU
GR9(1'('25QHQKXPFRPSOHPHQWRGHPHWUDJHPRXGHiUHDRWpUPLQRGDYHQGDRXRDEDWLPHQWRGRSUHoRGRLPyYHOVHQGRUHVSRQViYHOSRUHYHQWXDO
UHJXODUL]DomRDFDVRQHFHVViULDQHPDOHJDUGHVFRQKHFLPHQWRGHVXDVFRQGLo}HVHYHQWXDLVLUUHJXODULGDGHVFDUDFWHUtVWLFDVFRPSDUWLPHQWRVLQWHUQRVHVWDGRGH
FRQVHUYDomRHORFDOL]DomRGHYHQGRDVFRQGLo}HVGHFDGDLPyYHOVHUSUpYLDHULJRURVDPHQWHDQDOLVDGDVSHORVLQWHUHVVDGRV&RUUHUmRSRUFRQWDGRDUUHPDWDQWH
WRGDVDVGHVSHVDVUHODWLYDVjDUUHPDWDomRGRLPyYHOWDLVFRPRWD[DVDOYDUiVFHUWLG}HVIRURHODXGrPLRTXDQGRIRURFDVRHVFULWXUDHPROXPHQWRVFDUWRUiULRV
UHJLVWURVHWF7RGRVRVWULEXWRVGHVSHVDVHGHPDLVHQFDUJRVLQFLGHQWHVVREUHRLPyYHOHPTXHVWmRLQFOXVLYHHQFDUJRVFRQGRPLQLDLVDSyVDGDWDGDHIHWLYDomR
GDDUUHPDWDomRVmRGHUHVSRQVDELOLGDGHH[FOXVLYDGRDUUHPDWDQWH2DUUHPDWDQWHSUHVHQWHSDJDUiQRDWRRSUHoRWRWDOGDDUUHPDWDomRHFRPLVVmRGROHLORHLUR
FRUUHVSRQGHQWHDVREUHRYDORUGHDUUHPDWHH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGHFKHTXHV2SURSRQHQWHYHQFHGRUSRUPHLRGHODQFHRQOLQHWHUiSUD]RGHKRUDV
GHSRLVGHFRPXQLFDGRH[SUHVVDPHQWHGRr[LWRGRODQFHSDUDHIHWXDURSDJDPHQWRH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGH7('HRXFKHTXHVGDWRWDOLGDGHGRSUHoRH
GDFRPLVVmRGROHLORHLURFRQIRUPHHGLWDO2QmRSDJDPHQWRGRVYDORUHVGHDUUHPDWDomREHPFRPRGDFRPLVVmRGR D /HLORHLUR D QRSUD]RGHDWp YLQWHH
TXDWUR KRUDVFRQWDGDVGDDUUHPDWDomRFRQ¿JXUDUiGHVLVWrQFLDRXDUUHSHQGLPHQWRSRUSDUWHGR D DUUHPDWDQWH¿FDQGRHVWH D REULJDGR D DSDJDURYDORUGD
FRPLVVmRGHYLGDR D /HLORHLUR D  FLQFRSRUFHQWR VREUHRYDORUGDDUUHPDWDomRSHUGHQGRDIDYRUGR9HQGHGRURYDORUFRUUHVSRQGHQWHD YLQWHSRU
FHQWR GRODQFHRXSURSRVWDHIHWXDGDGHVWLQDGRDRUHHPEROVRGDVGHVSHVDVLQFRUULGDVSRUHVWH3RGHUiR D /HLORHLUR D HPLWLUWtWXORGHFUpGLWRSDUDDFREUDQoD
GHWDLVYDORUHVHQFDPLQKDQGRRDSURWHVWRSRUIDOWDGHSDJDPHQWRVHIRURFDVRVHPSUHMXt]RGDH[HFXomRSUHYLVWDQRDUWLJRGR'HFUHWRQ$R
FRQFRUUHUSDUDDDTXLVLomRGRLPyYHOSRUPHLRGRSUHVHQWHOHLOmR¿FDUiFDUDFWHUL]DGDDDFHLWDomRSHORDUUHPDWDQWHGHWRGDVDVFRQGLo}HVHVWLSXODGDVQHVWH
HGLWDO$VGHPDLVFRQGLo}HVREHGHFHUmRDRTXHUHJXODR'HFUHWRQGHGHRXWXEURGHFRPDVDOWHUDo}HVLQWURGX]LGDVSHOR'HFUHWRQGH
GHIHYHUHLURGHTXHUHJXODDSUR¿VVmRGH/HLORHLUR2¿FLDO0DLRUHVLQIRUPDo}HV  FRQWDWR#VROGFRPEU%HOR+RUL]RQWH0*
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INFORMAÇÕES:

C.N.P.J. nº 03.546.261/0001-08 - N.I.R.E.: 35.300.175.051
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Aos 30/03/2018, às 9:30 horas. Local: Na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Presidente: Sr. Emmanuel Pelege;
Secretário: Sr. Marcelo Luis Santilli. Resumo das Deliberações: A Assembleia Geral Ordinária, por unanimidade de votos e sem quaisquer
ressalvas, (a) aprovou as contas dos administradores refletidas no Relatório da Administração; (b) aprovou as Demonstrações Financeiras da
Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017; (c) aprovou a seguinte destinação do lucro líquido da Companhia relativo
ao exercício social encerrado em 31/12/2017, o qual totalizou R$ 60.030.134,59: (c.1) 5% desse valor, ou seja, R$ 3.001.506,73,
serão destinados à reserva legal da Companhia, segundo o artigo 193 da LSA; (c.2) R$ 201.248,70 serão mantidos em reserva de lucros; e
(c.3) o respectivo saldo, no valor de R$ 56.827.379,16, será distribuído aos acionistas a título de dividendos, a serem pagos até o dia
31/05/2018; (d) fixou, para os integrantes do Conselho de Administração da Companhia, a remuneração anual global no valor de
R$ 440.000,00, a ser distribuída entre eles por decisão do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (e) fixou, para os
integrantes da Diretoria Executiva da Companhia, a remuneração anual global no valor de R$ 1.265.000,00, além dos encargos sociais
previstos na legislação brasileira, a ser distribuída entre eles por decisão do Diretor Presidente da Companhia; (f) aprovou a não instalação do
Conselho Fiscal da Companhia no exercício social corrente; (g) aprovou a indicação do Sr. Alessandro Deodato, RNE nº G418232-0,
CPF sob o nº 240.241.338-70, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, para que venha a ocupar o cargo de membro efetivo do
Conselho de Administração da Companhia, no qual só tomará posse após a aprovação do Ministério do Trabalho; (h) consignou, com base no
artigo 150, § 4º, da LSA e no artigo 7º, § 8º, do Estatuto Social da Companhia, que os mandatos dos atuais integrantes do Conselho
de Administração se estenderão até a investidura dos seus sucessores; e (i) aprovou a publicação desta Ata de Assembleia Geral Ordinária
na forma de extrato. Encerramento: Nada mais. Emmanuel Pelege - Presidente; Marcelo Luis Santilli - Secretário. JUCESP nº 267.524/18-3
em 07/06/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A.
C.N.P.J. nº 08.279.191/0001-84 - N.I.R.E.: 35.300.334.311
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Aos 30/03/2018, às 10:00 horas, na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Presidente: Sr. Emmanuel Pelege;
Secretário: Sr. Marcelo Luis Santilli. Resumo das Deliberações: Assembleia Geral Ordinária, por unanimidade de votos e sem
quaisquer ressalvas, (a) aprovou as contas dos administradores refletidas no Relatório da Administração; (b) aprovou as
Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017; (c) aprovou a seguinte
destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2017, o qual totalizou R$ 22.637.055,41:
(c.1) 5% desse valor, ou seja, R$ 1.131.852,77, será destinado à reserva legal da Companhia, segundo o artigo 193 da LSA;
(c.2) R$ 65.540,11 serão mantidos em reserva de lucros; e (c.3) o respectivo saldo, no valor de R$ 21.439.662,53, será distribuído
aos acionistas a título de dividendos a serem pagos até o dia 31/05/2018; (d) fixou, para os integrantes do Conselho de Administração
da Companhia, a remuneração anual global no valor de R$ 500.000,00, a ser distribuída entre eles por decisão do Presidente do
Conselho de Administração da Companhia; (e) fixou, para os integrantes da Diretoria Executiva da Companhia, a remuneração
anual global no valor de R$ 500.000,00, além dos encargos sociais previstos na legislação brasileira, a ser distribuída entre eles por
decisão do Diretor Presidente da Companhia; (f) aprovou a não instalação do Conselho Fiscal da Companhia no exercício social
corrente; (g) aprovou a indicação do Sr. Alessandro Deodato, RNE n° G418232-0, CPF sob o n° 240.241.338-70, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, para que venha a ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da
Companhia, no qual só tomará posse após a aprovação do Ministério do Trabalho; (h) consignou, com base no artigo 150, § 4o, da
LSA e no artigo 7o, § 8o, do Estatuto Social da Companhia, que os mandatos dos atuais integrantes do Conselho de Administração
se estenderão até a investidura dos seus sucessores; e (i) aprovou a publicação desta Ata de Assembleia Geral Ordinária na forma
de extrato. Encerramento: Nada mais. Emmanuel Pelege - Presidente; Marcelo Luis Santilli - Secretário. JUCESP nº 219.897/18-9
em 07/05/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

(11) 3296-7555

Cardif Capitalização S.A.
10ª Vara Cível da CAPITAL/SP - EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação dos executados SAINT GERMAIN FIOS E
CABOS LTDA (CNPJ. 12.557.292/0001-47); NILSON PAES AMORIN (CPF. 872.515.238-68), bem como
seu cônjuge MARIA DE FATIMA LOPES AMORIM (CPF. 949.724.008-20) e demais interessados,
expedido na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1005804-49.2016.8.26.0008, em trâmite na 10ª
Vara Cível do Foro Central da Capital, requerida por GERSON NOBUYUKI AOKI (CPF. 779.447.208-34);
MARIA APARECIDA MINAKO AGUENA AOKI (CPF. 008.424.578-60); DANILO HIROYUKI AOKI (CPF.
358.618.398-40) e ELZA MATSUE AGUENA (CPF. 933.494.408-00). O Dr. Alexandre Bucci, Juiz de
Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do CPC, FAZ SABER que levará a leilão os
bens abaixo descritos, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES
(www.zukerman.com.br), em condições que segue:
1. IMÓVEL: 'Um terreno sem benfeitorias, de forma retangular com área total de 2.000m², correspondente
aos lotes 16 e 17 da quadra Antonio Castro Alves, bairro Caiçara, do loteamento 'Jardim Estância
Brasil – 4ª Gleba, perímetro urbano desta cidade (Atibaia), formando um só todo medindo 40x50m, com
frente para a avenida Brasil, confrontando nos fundos com os lotes 29 e 30 lado direito visto da avenida
com o terreno designado por lote 15 do lado esquerdo com o lote 18'. Inscrição Cadastral:
11.047.009.00.0017694. Matrícula nº 3.838 do CRI de Atibaia. BENFEITORIA: Conforme Av.1
(12/11/1981) foi feita a edificação de um prédio residencial, que recebeu o nº 900 da Avenida Brasil.
Área edificada de 307,43m². Conf. Laudo de Avaliação: A casa principal está em construção em fase
final de acabamento totalizando 80% finalizada, área construída de 600 m² toda avarandada e
distribuídos em 4 suítes, sala de almoço, sala de jantar, sala de visitas, sala de lareira, biblioteca,
escritório, ampla cozinha, dispensa, lavanderia e na parte inferior da casa tem uma área de lazer com
sauna, vestiário, sala de repouso e 3 banheiros. A casa do caseiro tem aproximadamente 33m². A
piscina tem aproximadamente 35m². Espaço gourmet com aproximadamente 33m² equipados com
churrasqueira, forno de pizza, fogão a lenha com forno, pia dupla e ilha de granito. ÔNUS: Consta da
referida matricula conforme Av.12 (24/10/2016) – AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO requerida
por Gerson Noboyuki Aoki e Outros, perante a 10ª Vara Cível da Capital/SP, processo nº 100580449.2016.8.26.0008, cujo valor da causa é de R$ 49.953,67. Av.13 (14/05/2018) – INDISPONIBILIDADE
em cumprimento ao oficio protocolado em 25/04/2018, expedido pelo Juízo de Direito da Vara do
Trabalho de Itatiba-SP, processo nº 00122375520155150145 é feita esta averbação para constar que
foi decretada a INDISPONIBILIDADE dos bens do proprietário NILSON PAES AMORIM (CPF.
872.515.238-68)
2. AVALIAÇÃO: R$ 1.200.000,00 (MARÇO/2018 Conf. Laudo fls. 247/295).
3. VISITAÇÃO - Não há visitação.
4. DATAS DAS PRAÇAS – 1ª Praça começa em 31/08/2018, às 11h15min, e termina e em 04/09/2018,
às 11h15min, e; 2ª Praça começa em 04/09/2018, às 11h16min, e termina e em 24/09/2018, às
11h15min.
5. CONDIÇÕES DE VENDA – Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior que
a avaliação (1ª Praça) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor da avaliação
(2ª Praça). Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de
arrematação parcelada, (obrigatoriamente encaminhadas via sistema do site, nos termos do Art. 22,
parágrafo único da Resolução nº 236 do CNJ), necessário sinal não inferior a 25% do valor da
proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP,
prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891,
Par. único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do CPC).
6. PAGAMENTO - Os preços dos bens arrematados deverão ser depositados através de guia de depósito
judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp,
respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização da praça. Em até 5 horas após o
encerramento da praça, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art.
884, IV do CPC).
7. COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no
valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até
01 (um) dia útil a contar do encerramento da praça na conta do Leiloeiro Oficial: Fabio Zukerman
CPF 215.753.238-26, Banco Itaú, Agência 3756, C/C 24235-4 (Art. 884, Par. Único do CPC e Art.
24, Par. Único do Decreto nº 21.981/32).
8. DO CANCELAMENTO DA PRAÇA APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso a praça seja cancelada
após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo entre as partes ou pagamento da
dívida, será devido o reembolso das despesas suportadas pelo leiloeiro, que serão pagas pela parte
requerida ou àquele que der causa ao cancelamento.
9. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE - Eventuais débitos de IPTU/ITR e demais taxas e
impostos até a data da praça serão pagos com o produto da venda, mediante apresentação de extrato
pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, Par. Único do CTN). O bem será alienado no
estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores
e de área de responsabilidade do arrematante, que será responsável por eventual regularização que se
faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão
na posse e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e §
2º e Art. 903 do CPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data da efetiva praça.
Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a
aplicação das medidas legais cabíveis.
10.
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando
a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis,
Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2388-8283 e e-mail: contato@zukerman.com.br. Para
participar acesse www.zukerman.com.br.
Ficam os executados SAINT GERMAIN FIOS E CABOS LTDA; NILSON PAES AMORIN, bem como seu
cônjuge MARIA DE FATIMA LOPES AMORIM e demais interessados, INTIMADOS das designações
supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da penhora realizada em
08/08/2017. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 08 de agosto de 2018.

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
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LEILÃO DE IMÓVEL
Rua Tenente Negrão, 140 - 3º Andar - Itaim Bibi
São Paulo/SP
PRESENCIAL E ON-LINE

1ª VC – Reg. Pinheiros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008703-74.2017.
8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XI Pinheiros, Estado de São
Paulo, Dr(a). PAULO HENRIQUE RIBEIRO GARCIA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) F. DOS
SANTOS DUARTE AUTOMÓVEIS ME (nome fantasia Auto Luxus), CNPJ. 26.615.190/0001-45, na
pessoa de seu represente legal, que MAURICIO ZWECKER, CPF. 119.683.698-13 lhe ajuizou uma
Ação de Procedimento Comum objetivando seja a mesma julgada procedente, declarando a
rescisão do Contrato do Instrumento Particular de Compra e Venda e Outras Avenças, firmado entre
as partes em 01/02/2017, com a reintegração imediata ao Autor, do veículo BMW 320i, placas EQT 0772, ano/mod 2011,cor preta, chassi WBAPG5101BF057309, e ainda a condenação da ré ao
pagamento de indenização pelos danos causados, custas processuais, honorários advocatícios e
demais cominações legais. Estando a ré em local incerto e não sabido, foi deferida 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, a ré será
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, aos 05 de junho de 2018.

1ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 100451331.2014.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã,
Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) THALIS PAPAGHEORGIOU, RG 473288977, CPF 397.869.188-43, que lhe foi proposta
uma ação de Monitória por parte de INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE, alegando em
síntese: o recebimento de R$ 9.225,01 (Jun/2014), oriundos de Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais, firmado entre as partes relativo a mensalidades não pagas no ano de 2012. Estando o
réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, que o tornará isento das custas e honorários
advocatícios ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, ficando
advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, 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 02 de agosto de 2018.

C.N.P.J. n° 11.467.788/0001-67 - N.I.R.E.: 35.300.375.858
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Aos 30/03/2018, às 10:30 horas, na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Presidente: Sr. Emmanuel Pelege; Secretário:
Sr. Marcelo Luis Santilli. Resumo das Deliberações: A Assembleia Geral Ordinária, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas,
(a) aprovou as contas dos administradores refletidas no Relatório da Administração; (b) aprovou as Demonstrações Financeiras da Companhia
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017; (c) aprovou a seguinte destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício
social encerrado em 31/12/2017, o qual totalizou R$ 41.857,71: (c.1) 5% desse valor, ou seja, R$ 2.092,89, serão destinados à reserva legal
da Companhia, segundo o artigo 193 da LSA; e (c.2) o respectivo saldo, no valor de R$ 39.764,82, será mantido em reserva de lucros para a
absorção de prejuízos acumulados, não sendo, portanto, distribuídos dividendos aos acionistas; (d) fixou para os administradores da
Companhia a remuneração anual global no valor de R$ 100.000,00; (e) aprovou a não instalação do Conselho Fiscal da Companhia no exercício
social corrente; (f) aprovou a indicação do Sr. Alessandro Deodato, RNE nº G418232-0, CPF sob o nº 240.241.338-70, residente e domiciliado
na Cidade de São Paulo/SP, para que venha a ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, no qual só
tomará posse após a aprovação do Ministério do Trabalho; (g) consignou, com base no artigo 150, § 4º, da LSA e no artigo 7º, § 8º, do Estatuto
Social da Companhia, que os mandatos dos atuais integrantes do Conselho de Administração se estenderão até a investidura dos seus
sucessores; e (h) aprovou a publicação desta Ata de Assembleia Geral Ordinária na forma de extrato. Encerramento: Nada mais. Emmanuel
Pelege - Presidente; Marcelo Luis Santilli - Secretário. JUCESP nº 266.867/18-2 em 06/06/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.
C.N.P.J. n° 03.546.261/0001-08 - N.I.R.E.: 35.300.175.051
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Aos 30/03/2018, às 14:30 horas, na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Sr. Emmanuel Pelege, Presidente da Mesa;
e Sr. Marcelo Luis Santilli, Secretário. Resumo das Deliberações: O Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem qualquer
objeção, (a) aprovou a indicação do Sr. Alessandro Deodato, RNE n° G418232-0, CPF sob o n° 240.241.338-70, residente e domiciliado na
Cidade de São Paulo/SP, para que esse venha a ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia, no qual somente tomará posse após
aprovação do Ministério do Trabalho; e (b) consignou, com base no artigo 150, § 4º, da Lei n° 6.404/76, e no artigo 12, caput, do Estatuto
Social da Companhia, que os mandatos dos atuais integrantes da Diretoria Executiva da Companhia se estenderão até a investidura dos seus
sucessores. Encerramento: Nada mais. Emmanuel Pelege - Presidente. Marcelo Luis Santilli - Secretário. JUCESP nº 267.525/18-7 em
07/06/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A.
C.N.P.J. n° 08.279.191/0001-84 - N.I.R.E.: 35.300.334.311
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Aos 30/03/2018, às 15:00 horas. Local: Na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Sr. Emmanuel Pelege, Presidente
da Mesa; e Sr. Marcelo Luis Santilli, Secretário. Resumo das Deliberações: O Conselho de Administração, por unanimidade de votos
e sem qualquer objeção, (a) aprovou a indicação do Sr. Alessandro Deodato, RNE n° G418232-0, CPF sob o n° 240.241.338-70,
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, para que esse venha a ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia, no qual
somente tomará posse após aprovação do Ministério do Trabalho; e (b) consignou, com base no artigo 150, § 4º, da Lei n° 6.404/76, e
no artigo 12, caput, do Estatuto Social da Companhia, que os mandatos dos atuais integrantes da Diretoria Executiva da Companhia se
estenderão até a investidura dos seus sucessores. Encerramento: Nada mais. Emmanuel Pelege - Presidente; Marcelo Luis Santilli Secretário. JUCESP nº 219.898/18-2 em 07/05/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Cardif Capitalização S.A.
C.N.P.J. nº 11.467.788/0001-67 - N.I.R.E.: 35.300.375.858
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Aos 30/03/2018, às 15:30 horas, na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Sr. Emmanuel Pelege, Presidente da Mesa;
e Sr. Marcelo Luis Santilli, Secretário. Resumo das Deliberações: O Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem
qualquer objeção, (a) aprovou a indicação do Sr. Alessandro Deodato, RNE nº G418232-0, CPF sob o nº 240.241.338-70, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, para que esse venha a ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia, no qual somente
tomará posse após aprovação do Ministério do Trabalho; e (b) consignou, com base no artigo 150, § 4º, da Lei nº 6.404/76, e no artigo
12, caput, do Estatuto Social da Companhia, que os mandatos dos atuais integrantes da Diretoria Executiva da Companhia se estenderão
até a investidura dos seus sucessores. Encerramento: Nada mais. Emmanuel Pelege - Presidente; Marcelo Luis Santilli - Secretário.
JUCESP nº 266.868/18-6 em 06/06/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Cardif Capitalização S.A.
C.N.P.J. nº 11.467.788/0001-67 - N.I.R.E.: 35.300.375.858
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Aos 30/11/2017, às 10:00 horas, no edifício da sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Presidente: Sr. Francisco Javier
Valenzuela Cornejo; Secretário: Sr. Marcelo Luis Santilli. Resumo das Deliberações: A Assembleia Geral Extraordinária, por unanimidade de
votos e sem quaisquer ressalvas, (a) aprovou a alteração do endereço da sede social da Companhia, de modo que essa passe a localizar-se
na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição,
Condomínio São Paulo Corporte Towers, CEP 04543-907; (b) aprovou, dada a deliberação acerca da alteração do endereço da sede social
da Companhia, a nova redação do artigo 2º do Estatuto Social, a qual passa a ser a seguinte: “Artigo 2º: A Sociedade tem sede e foro na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte,
Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporte Towers, CEP 04543-907, podendo, por decisão do Conselho de Administração, abrir
ou fechar filiais, subsidiárias, agências ou quaisquer outros estabelecimentos em todo o território nacional ou no exterior, respeitadas as
disposições legais aplicáveis.”; (c) aprovou a destituição do Sr. Olivier Antoine Calandreau, portador do Passaporte emitido pela República
Francesa nº 11DD33154, CPF sob o nº 236.835.298-81, residente e domiciliado na República do Chile, na Cidade de Santiago, do cargo de
membro titular do Conselho de Administração da Companhia; (d) elegeu, em substituição ao conselheiro ora destituído, o Sr. Baptiste Paul
Bernard Touchard, portador do Passaporte emitido pela República Francesa nº 14AF22359, em processo de obtenção de sua inscrição no
CPF, residente e domiciliado na República do Chile, na Cidade de Santiago, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração
da Companhia, com mandato que estender-se-á até 30/03/2018, coincidindo, assim, com o término dos mandatos dos demais integrantes do
Conselho de Administração da Companhia; e (e) deliberou pela publicação desta Ata de Assembleia Geral Extraordinária na forma de extrato.
Formalizada tal declaração, o Sr. Baptiste Paul Bernard Touchard tomou posse no cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da
Companhia, conforme o anexo Termo de Posse. Encerramento: Nada mais. Francisco Javier Valenzuela Cornejo - Presidente da Mesa
(representado por seu procurador Emmanuel Pelege); Marcelo Luis Santilli - Secretário. JUCESP nº 227.741/18-3 em 17/05/2018.
Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Cardif Capitalização S/A
C.N.P.J. nº 11.467.788/0001-67 - N.I.R.E.: 35.300.375.858
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Aos 30/11/2017, às 15:00 horas. Na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo,
Presidente da Mesa; e Sr. Marcelo Luis Santilli, Secretário. Resumo das Deliberações: O Conselho de Administração, por unanimidade
de votos e sem qualquer objeção, (a) aprovou a destituição do Sr. Adriano Carlos Vieira Romano, RG nº 20.108.120 SSP/SP, CPF sob o
nº 132.505.848-35, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, do cargo estatutário de Diretor Presidente da Companhia,
agradecendo-o pelos excelentes serviços prestados à Companhia; (b) aprovou a destituição do Sr. Emmanuel Pelege, RNE nº V307816-J,
CPF sob o nº 227.256.918-85, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, do cargo estatutário de Diretor Técnico da Companhia;
(c) aprovou a destituição do Sr. Ricardo da Cruz Barreto, RG nº 11.406.338-2 SSP/SP, CPF sob o nº 134.827.478-65, residente e domiciliado
na Cidade de São Paulo/SP, do cargo estatutário de Diretor sem designação específica da Companhia; (d) elegeu o Sr. Emmanuel Pelege,
acima qualificado, para o cargo estatutário de Diretor Presidente da Companhia, com mandato que estender-se-á até 30/03/2018; (e) elegeu
o Sr. Ricardo da Cruz Barreto, acima qualificado, para o cargo estatutário de Diretor Técnico da Companhia, com mandato que estender-se-á
até 30/03/2018; (f) consignou que, em decorrência das deliberações acima, a Diretoria da Companhia fica assim composta: (f.1) Sr. Emmanuel
Pelege, ocupando o cargo de Diretor Presidente; e (f.2) Sr. Ricardo da Cruz Barreto, ocupando o cargo de Diretor Técnico, sendo que os
respectivos mandatos estender-se-ão até 30/03/2018; (g) indicou o Sr. Emmanuel Pelege, Diretor Presidente da Companhia, (g.1) como o
responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 3/03/1998 (alterada pela Lei nº 12.683, de 9/07/2012), na Circular SUSEP
nº 445, de 2/07/2012 e nas demais regulamentações complementares aplicáveis; (g.2) como responsável, nos termos da Circular SUSEP nº
249, de 20/02/2004, pelos controles internos; e (g.3) como responsável, nos termos da Circular SUSEP nº 344, de 21/07/2007, pelos controles
internos específicos para a prevenção contra fraudes; e (h) indicou o Sr. Ricardo da Cruz Barreto, Diretor Técnico da Companhia, (h.1) como
responsável técnico, nos termos da Resolução CNSP nº 321, de 15/07/2015, e do artigo 1º, inciso II, da Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003;
(h.2) como responsável administrativo-financeiro, conforme previsto no artigo 1º, inciso III, da Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003; (h.3) como
responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade e auditoria independente
previstos na regulamentação em vigor, conforme o disposto na Resolução CNSP nº 321, de 15/07/2015; e (h.4) como responsável pelas
relações com a Susep, nos termos do artigo 1º, inciso I, da Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003. Por fim, foi aprovada a publicação da presente
Ata em formato de extrato. Encerramento: Nada mais. Francisco Javier Valenzuela Cornejo - Presidente (representado pelo procurador
Emmanuel Pelege); Marcelo Luis Santilli - Secretário; JUCESP nº 227.742/18-7 em 17/05/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Para verificar a assinatura clique no link: https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/FC96-3E41-449F-4601

Nenufares Participações Sociedade Anônima - CNPJ/MF. nº 00.399.015/0001-74 - NIRE 353.0037922-5 - Ata da Assembleia Geral
Ordinária, em 20/04/2018 - Data, Hora e Local:- 20/04/2018, às 11h, na sede social, na avenida Paulista, 352, 10º andar, sala 104-B,
nesta Capital. Convocação: edital encaminhado nos endereços das acionistas, com a antecedência legal. Presença: a unanimidade das
acionistas, portanto representando 100% do capital social com direito a voto. Composição da Mesa: Presidente: Guilherme Azevedo
Soares Giorgi; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna.- Forma da Ata:- a assembléia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma
sumária do artigo 130, § 1º da Lei 6.404/76. Deliberações: as acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, deliberaram:- EM 1.- aprovar o relatório da administração, balanço e contas do exercício social ﬁndo em 31/12/2017, publicados no
DOESP e no Jornal Empresas & Negócios do dia 10/04/18, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam à disposição.- 2.- eleger para compor a Diretoria, com mandato até a posse dos diretores que vierem a ser eleitos em 2021:- Diretor-Presidente: Guilherme Azevedo Soares Giorgi, brasileiro, casado, industrial, RG 1.903.877-X-SSP/SP. e do CPF 004.905.128-87,
residente e domiciliado na rua dos Goivos, 190, nesta Capital; Diretor-Superintendente: Roberto Azevedo Soares Giorgi, brasileiro,
casado, industrial, RG 2.924.914-4-SSP/SP. e do CPF 060.465.508-82, residente e domiciliado na avenida Dr. Alberto Penteado, 84, nesta Capital; e Diretor-Gerente: Rogério Giorgi Pagliari, brasileiro, casado, industrial, RG 4.593.629-8-SSP/SP. e do CPF 091.320.90820, residente e domiciliado na praça Renzo Pagliari 167, nesta Capital; Ficam vagas as demais; e, 3.- ﬁxar em R$ 0,00 o valor global dos
honorários mensais a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês. Encerramento: nada mais havendo a
tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a assembléia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São Paulo, 20/04/2018. (aa.)
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, Secretário.- Acionistas:- Companhia Mascote de
Empreendimentos, por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; e União Industrial e mercantil Brasileira
S.A., por Roberto Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari. A presente é cópia ﬁel da original. São Paulo, 20/04/2018. Guilherme
Azevedo Soares Giorgi - Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 276.418/18-9 em 08/06/2018.

