
Na escolinha lá do Distrito Federal – também conhecido pela 
alcunha de Brasília, a Ilha da Fantasia – a professora, em alta 
e profunda sintonia com os problemas econômicos  dos brasi-

leiros, deu como tarefa a seus aluninhos uma redação sobre o tema 
“Uma família pobre”.  

Então a fi lhinha do ministro, que lá estudava, escreveu:

“Era uma família pobre. O pai era pobre. A mãe era pobre. Os fi lhos 
eram pobres. O mordomo era pobre. A governanta era pobre. A 
cozinheira era pobre. As babás eram pobres. O motorista era po-
bre. O jardineiro era  pobre. Os seguranças eram pobres. Enfi m, 
era uma família pobre”.

A que propósito vem essa historinha sem propósito, todos já sa-
bem: tem por pano de fundo o aumento que os senhores ministros do 
Supremo Tribunal Federal “se deram”, para o exercício de 2019, de 
16,38%, passando dos atuais R$ 33,700,00 para mais de R$ 39.000,00! 
O impacto sobre o orçamento federal será de R$ 2.870.000,00! Mas não 
fi ca só nisso: considerando que o salário dos ministros do STF serve 
como teto de ganho para todos os magistrados do país, acarretará o 
famoso “efeito cascata”, implicando em aumento da mesma ordem 
para toda a categoria. De acordo com dados divulgados pelo próprio 
Supremo, o impacto total será da ordem de R$ 717.100.000,00. Isso 
mesmo: setecentos e dezessete milhões e cem mil reais. Quase um 
bilhão! Somente um “aumentozinho” para o Poder Judiciário.

Dos 11 ministros que compõem a suprema Corte, 4 votaram contra 
o aumento: Cármen Lúcia, Celso de Mello, Rosa Weber e Edson Fa-
chin. Foram, porém, abafados por praticamente o dobro de votantes 
favoráveis ao “ajuste”: Ricardo Lewandowski, Luís Roberto Barroso, 
Marco Aurélio Mello, Dias Toffoli, Luiz Fux, Alexandre de Moraes. Ah! 
E Gilmar Mendes...

Enquanto isso, o salário mínimo de 2018 representa a assombrosa 
soma pecuniária de R$ 954,00, tendo recebido – em relação ao ano 
anterior, que era de R$ 937,00 – colossais 1,81% de aumento! Ainda 
bem que, em 2019, o aumento a ser concedido é muito maior! Será 
de incríveis 4,61%, elevando o ganho para vultosos R$ 998,00!

E assim, a fi lhinha do ministro continuará sem entender o que, de 
fato, é “uma família pobre”, porque não consegue conceber a mínima 
ideia do que uma família tem de fazer para viver com menos de mil 
reais por mês! Os atuais R$ 33.700,00 mensais percebidos por suas 
excelências equivalem a 35,32 salários mínimos: ganho do trabalhador 
ao longo de, praticamente 3 anos!

Essa diferença, além de iníqua, é extremamente cruel. E também 
perigosa. Causa revolta no pai de família – que recebe subsalário – e 
ódio nos fi lhos, sempre humilhados e discriminados, que se vêm 
obrigados a viver em submoradias, com subalimentação, subsaúde 
e subvida, não sendo de estranhar que aqueles que não dispõem de 
sólida formação moral e religiosa ingressem no submundo do crime! A 
própria agressividade que demonstram quando, em assaltos e roubos, 
matam impiedosamente suas vítimas, mesmo sem que reajam, são 
um indício dessa triste e crescente realidade! Não é sem razão que 
o Mestre disse, no Sermão Profético, registrado pelo Evangelho de 
Mateus, no capítulo 24: “E por se multiplicar a iniquidade, o amor de 
muitos esfriará”!

Na França do século XVIII, tão grande era a disparidade vigente entre 
as classes nobres e o povo, que este chegou a não ter o mínimo para 
comer. Conta-se (mas não há prova disso) que Maria Antonieta, a frívola 
esposa de Luís XVI, ao ouvir de seu cocheiro que o povo não tinha para 
comer, teria respondido: “Que comam brioches”! (“Qui’ls mangent de 
la brioche”). Tenha ela dito a nefasta frase ou não, a verdade histórica 
é que, em 16 de outubro de 1793, a bela rainha francesa, nascida no 
Palácio de Viena em 1755, foi guilhotinada, aos 38 anos de idade, na 
explosão de fúria e ódio de uma população faminta e maltrapilha...!

No Brasil do século XXI, com uma crise que mantém no desemprego 
mais de 13 milhões de pessoas – e muitas mais no subemprego – o 
povo não está tendo pão...  

Que se cuidem as Marias Antonietas!

J. B. Oliveira é Consultor de Empresas, Professor Universitário, Advogado e 
Jornalista. É Autor do livro “Falar Bem é Bem Fácil”, e membro da Academia 
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EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 04/09/2018 às 08h55/2º Público Leilão: 06/09/2018 às 12h00

HENRI ZYLBERSTAJN , leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 1014, com escritório à Rua Tenente Negrão, 140, 3° andar, CEP: 04530-
030, São Paulo/SP, autorizado por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão Público  Ex-
trajudicial ,  nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar c om Sistema de Financiamento Imobiliário, o 
seguinte imóvel urbano: Apartamento tipo n° 208, localizado no 2° andar ou pavimento do Edifício Home Boutique Brooklin, situado na Avenida 
Portugal, n° 1278, na Vila Cordeiro, Bairro Brooklin Paulista, 30° Subdistrito Ibirapuera, com área privativa coberta de 67,000m²; a área comum 
de 59,739m², (sendo 52,043m², de área comum coberta e 7,696m², de área comum descoberta), e a área total de 126,739m², equivalente a 
uma fração ideal de 0,007088 no terreno e nas partes de propriedade e uso comum do condomínio; com direito a 01 (uma) vaga indeterminada 
na garagem coletiva do condomínio, com capacidade para apenas 01 (um) veículo de passeio de pequeno porte. Cadastro na Municipalidade 

1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 840.198,84 (Oitocentos e Quarenta Mil, Cento e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Quatro 
Centavos); 2º leilão: R$ 706.488,23 (Setecentos e Seis Mil, Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Três Centavos) . 
O arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, impostos de 
transmissão para lavratura e registro de escritura, e com todas as despesas que vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel 
será entregue no estado em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupa ç ã o a cargo do arrematante, nos termos 
do art. 30 da lei 9.514/97. Fica o Fiduciante MAURO RICARDO PONTES, CPF nº 048.524.498-56, RG nº 3.024.318-8-SSP/PR, 
intimado(s) da data dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A 
do art. 27 da  lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante cor-
respondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) readquirir(em) 
o imóvel entregue em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito de preferência em  1º ou 2º leilão, pelo 
valor da dívida, acrescida dos encargos, despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, 
da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados 
deverão obrigatoriamente, tomar conhecimento do edital completo atra v é s d o s i t e www.sold.com.br.

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão:04/09/2018 às 11h00/2º Público Leilão: 06/09/2018 às 12h30

HENRI ZYLBERSTAJN, leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 1014, com escritório à Rua Tenente Negrão, 140, 3° andar, CEP: 04530-030, 
São Paulo/SP, autorizado por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, 
nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar c om Sistema de Financiamento Imobiliário, o seguinte imó-
vel urbano: (MATRÍCULA: 126.161) - IMÓVEL: O apartamento n° 91, localizado no 9° andar do n° 67, Jd. Concórdia, no 3° subdistrito - Penha 
de França, possuindo a área útil de 257,46m², área comum de 205,9656m² área total construída de 463,4256m², correspondendo-lhe a fração 

de registro de imóveis da cidade de São Paulo/SP; (MATRÍCULA: 126.162) - IMÓVEL: A vaga n° 09, situado no 1° subsolo do Edifício Sangrila, 
situado da Rua Antônio Lobo, n° 67, Jardim Concordia, com área útil de 11,05m², área comum de 6,63515m², e área total de 17,68515m², 

126.162 do cartório do 12º Ofício de registro de imóveis da cidade de São Paulo/SP; (MATRÍCULA: 126.163) - IMÓVEL: A Vaga n° 23, situada 
no 1° subsolo do Edifício Shangrila, situado da Rua Antônio Lobo, n° 67, Jardim Concordia, com área útil de 11,05m², área comum de 6,63515m², 

devidamente matriculado sob nº 126.163 do cartório do 12º Ofício de registro de imóveis da cidade de São Paulo/SP; (MATRÍCULA: 126.164) 
- IMÓVEL: A vaga n° 24, situada no 1° subsolo do Edifício Shangrila, situado da Rua Antônio Lobo, n° 67, Jadim Concordia, com área útil de 

uso comum do condomínio. Imóvel devidamente matriculado sob nº 126.164 do cartório do 12º Ofício de registro de imóveis da cidade de São 
Paulo/SP. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 1.138.851,67 (Um Milhão, Cento e Trinta e Oito Mil, Oitocentos e Cinquenta e Um 
Reais e Sessenta e Sete Centavos); 2º leilão: R$752.671,86 (Setecentos e Cinquenta e Dois Mil, Seiscentos e Setenta e  Um  
Reais e  Oitenta e  Seis Centavos), 
despesas cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro de escritura, e com todas as despesas que vencerem a partir da 
data  de  arrematação. O imóvel será entregue no estado em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo 
do arrematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Fica(m) o(s) Fiduciante(s) STYROBIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME, CNPJ 
sob o nº 09.314.422/0001-06, representada por seu(s) sócio(s) administrador(es) MARIA BEATRIZ DE BARRAS, CPF nº 130.431.548-78, 
RG nº 23.408.400-5-SSP/SP e o Devedor Solidário ANTÔNIO SÉRGIO DE BARRAS, CPF nº 758.888.238-72, RG nº 8.004.531-SSP/SP 

do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante cor-

da  Lei  9.514/97, ainda que outros interessados já tenham efetuado lances para o respe ctivo lote do leilão. Leilão online, os interessados 
deverão obrigatoriamente, tomar conhecimento do edital completo através do site www.sold.com.br.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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PRÊMIO POR ASSIDUIDADE
Empresa paga prêmio por assiduidade de 5% do salário para o funcio-
nário que não falta durante o mês, existe incidência de INSS e FGTS? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO EXECUTA DUAS FUNÇÕES, MOTORISTA E PROMOTOR 
DE VENDAS, COMO PROCEDER PARA REGULARIZAR O REGISTRO?

O funcionário que exerce a função de promotor de vendas e o trabalho é 
externo, então, neste caso, necessita do veículo para o trabalho seja o dele 
ou da empresa, conforme prever o contrato de trabalho, entretanto, sendo 
a função de promotor interna, e o empregado também executa serviço 
da empresa como motorista, daí entendemos que se trata de dupla 
função o que exigirá anotação em prontuário e CTPS, e um plus salarial.

PAGAMENTO ANTECIPADO DO 13º SALÁRIO
Empresa pode adiantar o pagamento do 13º salário integral dividido 
em 4 parcelas nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO A DCTF WEB PODE SER UTILIZADA
A DCTF Web pode ser utilizada de imediato, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COM RELAÇÃO AO CONTRATO DE TRABALHO 12/36, AS FÉRIAS 
TAMBÉM SERÃO DE 30 DIAS?  

Na jornada 12 X 36, a qual orientamos a adoção somente mediante 
convenção coletiva ou acordo coletivo (por força do disposto no artigo 7º, 
inciso XIII da CF/88,), as férias serão de 30 dias corridos, pois não há mais 
previsão na CLT de período de férias reduzido para este tipo de jornada.

ALTERAÇÕES NAS CONDIÇÕES DO CONTRATO
Posto de Gasolina pretende passar os funcionários para escala 12x36, de 
acordo com a reforma trabalhista é necessário fazer acordo com o sindi-
cato, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
Data, Hora e Local: 02/04/2018, às 09h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: convocação dispensada, em
virtude da presença das Acionistas representando a totalidade do capital social. Ordem do Dia e Deliberações: as Acionistas 
decidiram, por unanimidade: (i) aprovar a renúncia do Sr. Tomoaki Koyasu, japonês, bacharel em ciências sociais, RNE nº
G176663-4, DELEMIG/SR/SP, CPF/MF nº 238.236.778-45, do cargo de Membro do Conselho de Administração da Com-
panhia, em razão da carta de renúncia apresentada por ele, datada de 30/03/2018; e (ii) reeleger os seguintes membros do 
Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 01 ano, os quais tomarão posse de seus cargos mediante assi-
natura dos respectivos termos de posse, dentro do prazo de 30 dias: a. Masahiro Tomikura, japonês, empresário, casado,
do passaporte nº TZ0727720, expedido pelas autoridades do Japão, domiciliado em 7-1, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, designado Presidente do Conselho de Administração; b. Yoshiharu Okano, japonês, empresário, casado, do pas-
saporte nº TK2591093, expedido pelas autoridades do Japão, domiciliado em 7-1, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo; 
c. Masayuki Nakazawa, japonês, empresário, casado, passaporte nº TZ1019165, expedido pelas autoridades do Japão,
domiciliado em 7-1, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo; d. José Feres Kfuri Júnior, brasileiro, casado, empresário, RG 
nº 10.306.388 SSP/SP, CPF/MF nº 035.364.118-94, domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, con-
juntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010; e. Tadaaki Kurakake, japonês, casado, bacharel em artes, RNE n° G253931-P,
CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF n° 238.740.428-98, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Avenida Paulista, nº 854, 12º
andar, CEP 01310-913; e f.  Motoo Yamazaki, japonês, casado, bacharel em artes, RNE nº V940740-W DPF/MJ, CPF/MF nº
236.546.158-13, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros,
CEP 05421-010. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da Lei.  Assinaturas: Mesa: José Feres Kfuri
Júnior - Presidente, e Motoo Yamazaki - Secretário. Acionistas: Marubeni Corporation, por Tadaaki Kurakake, e Tadaaki
Kurakake. JUCESP nº 239.241/18-6, em 21/05/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração 
Data, Hora e Local: 02/04/2018, às 15h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: convocação dispensada em virtude 
da presença da totalidade dos Membros do Conselho de Administração da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Os Membros 
do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade: (i) aprovar a renúncia do Sr. Tomoaki Koyasu, japonês, casado, bacharel 
em ciências sociais, RNE nº G176663-4, DELEMIG/SR/SP, CPF/MF sob o nº 238.236.778-45, ao cargo de “Diretor Financeiro” da
Companhia, em razão da carta de renúncia apresentada por ele, datada de 30/03/2018; e (ii) reeleger os seguintes Membros para
compor a Diretoria da Companhia: a) José Feres Kfuri Júnior, brasileiro, casado, empresário, RG nº 10.306.388, SSP/SP, CPF/
MF nº 035.364.118-94, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros,
CEP 05421-010, designado “Diretor Presidente”; b) Motoo Yamazaki, japonês, casado, bacharel em artes, RNE nº V940740-W DPF/
MJ, e CPF/MF nº 236.546.158-13, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com escritório na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar,
conjuntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010, designado “Vice Presidente Executivo”; c) Marcos Elias Simantob, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, RG nº 18.160.325-1 SSP/SP, CPF/MF nº 105.600.108-93, residente e domiciliado em São Paulo, SP,
com escritório na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010, designado “Diretor Comercial”; 
d) Marcus Vinicius Menezes Cardoso, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade pro  ssional nº 0875-930-0
CRC-RJ, CPF/MF nº 012.187.637-36, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos 51
e 52, Pinheiros, CEP 05421-010, designado “Diretor Administrativo”; e) Takeshi Shimoyama, japonês, casado, bacharel em artes, 
RNE nº V456081-8, DELEMIG/SR/SP, CPF/MF nº 238.655.228-40, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com escritório na Rua
Álvaro Anes, nº 56, 3º andar, conjuntos 31 e 32, Pinheiros, CEP 05421-010, designado “Diretor de Controladoria”; e f) Yohei Mizukami,
japonês, casado, bacharel em artes, RNE nº G307417-5, DPF/MJ, e CPF/MF nº 239.150.158-73, residente e domiciliado em São
Paulo, SP, na Rua Álvaro Anes, nº 56, 3º andar, conjuntos 31 e 32, Pinheiros, CEP 05421-010, designado “Diretor”, sem designação
especí  ca. Os Diretores eleitos tomaram posse dos respectivos cargos, mediante assinatura dos termos de posse, lavrados em livro 
próprio e declararam para os  ns de direito que não se encontram impedidos. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos 
termos da Lei. Assinaturas: Mesa: Masahiro Tomikura - Presidente, e José Feres Kfuri Júnior Secretário. Membros do Conselho
de Administração: Masahiro Tomikura, Yoshiharu Okano, Masayuki Nakazawa, José Feres Kfuri Júnior, Motoo Yamazaki e 
Tadaaki Kurakake. JUCESP nº 225.148/18-3, em 15/05/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
Data, Hora e Local: 13/11/2017, às 9h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada, 
em virtude da presença das Acionistas representando a totalidade do capital social. Ordem do Dia e Deliberações: As
Acionistas decidiram, por unanimidade de votos: (i) A eleição do Sr. Motoo Yamazaki, japonês, casado, bacharel em artes,
RNE nº V940740-W DPF/MJ, e CPF/MF nº 236.546.158-13, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Álvaro 
Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010, ao cargo de Membro do Conselho de Administração
da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as Demonstrações Financeiras do exercício 
de 2017, o qual toma posse de seu cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse, dentro do prazo de 30 dias. 
(ii) Consolidar a atual composição e o prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração da Companhia, 
os quais passam a viger até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as Demonstrações Financeiras do exercício de 
2017, a saber: a. Yuji Hayashi, japonês, empresário, casado, passaporte nº TK4395240, expedido pelas autoridades do 
Japão, domiciliado em 7-1, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, designado Presidente do Conselho de Administração; 
b. Hidenobu Kumada, japonês, empresário, casado, passaporte nº TR5947117, expedido pelas autoridades do Japão, 
domiciliado em 7-1, Nihonbashi 2-chome; c. José Feres Kfuri Júnior, brasileiro, casado, empresário, RG nº 10.306.388 
SSP/SP, CPF/MF nº 035.364.118-94, domiciliado na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, São Paulo, SP,
CEP 05421-010; d. Tadaaki Kurakake, japonês, casado, bacharel em artes, RNE n° G253931-P, CGPI/DIREX/DPF, CPF/
MF n° 238.740.428-98, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Avenida Paulista, nº 854, 12º andar, CEP 01310-
913; e. Tomoaki Koyasu, japonês, casado, bacharel em ciências sociais, RNE nº G176663-4, DELEMIG/SR/SP, CPF/MF 
n° 238.236.778-45, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Álvaro Anes, n° 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52,
Pinheiros, CEP 05421-010; e f. Motoo Yamazaki, japonês, casado, bacharel em artes, RNE nº V940740-W DPF/MJ, e
CPF/MF nº 236.546.158-13, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos 51 
e 52, Pinheiros, CEP 05421-010. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da Lei. Assinaturas: Mesa:
José Feres Kfuri Júnior - Presidente, e Tomoaki Koyasu Secretário. Acionistas: Marubeni Corporation, por Tadaaki
Kurakake, e Tadaaki Kurakake. JUCESP nº 1.840/18-6, em 04/01/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração 
Data, Hora e Local: 14/05/2018, às 15h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: convocação dispensada em
virtude da presença da totalidade dos Membros do Conselho de Administração da Companhia. Ordem do Dia e Deliber-
ações: Os Membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade: (i) pela eleição da Srta. Miki Kim, coreana,
casada, bacharel em economia, RNE nº G366763-T, DELEMIG/SR/SP, e CPF/MF nº 239.801.778-82, ao cargo de Diretora 
da Companhia, com mandato de 01 ano. A Diretora eleita toma posse do respectivo cargo, mediante assinatura do termo 
de posse, lavrado em livro próprio e declarara para os  ns de direito que não se encontra impedida. (ii) reti  car a Ata de 
Reunião do Conselho de Administração, datada de 02/04/2018, acerca da reeleição da Diretoria da Companhia, considerando 
que constou, por um equívoco, que o Sr. Motoo Yamazaki foi reeleito ao cargo de Vice Presidente Executivo, quando, na 
verdade, ele foi reeleito ao cargo de Diretor de Operações. (iii) diante das deliberações anteriores, consolidar a composição 
da Diretoria da Companhia: a) José Feres Kfuri Júnior, brasileiro, casado, empresário, RG nº 10.306.388, SSP/SP, CPF/
MF nº 035.364.118-94, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, 
Pinheiros, CEP 05421-010, designado “Diretor Presidente”; b) Marcos Elias Simantob, brasileiro, casado, administrador de
empresas, RG nº 18.160.325-1 SSP/SP, CPF/MF sob o nº 105.600.108-93, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na
Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010, designado “Diretor Comercial”; c) Marcus 
Vinicius Menezes Cardoso, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade pro  ssional nº 0875-930-0 CRC-
RJ, CPF/MF nº 012.187.637-36, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos
51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010, designado “Diretor Administrativo”; d) Motoo Yamazaki, japonês, casado, bacharel em 
artes, RNE nº V940740-W DPF/MJ, e CPF/MF nº 236.546.158-13, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Álvaro 
Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010, designado “Diretor de Operações”; e) Takeshi Shimoy-
ama, japonês, solteiro, bacharel em artes, RNE nº V456081-8, DELEMIG/SR/SP, CPF/MF nº 238.655.228-40, residente e
domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010, designado 
“Diretor de Controladoria”; f) Yohei Mizukami, japonês, casado, bacharel em artes, RNE nº G307417-5, DPF/MJ, CPF/MF nº
239.150.158-73, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros,
CEP 05421-010, designado “Diretor”; e g) Miki Kim, coreana, casada, bacharel em economia, RNE nº G366763-T, DELEMIG/
SR/SP, CPF/MF nº 239.801.778-82, residente e domiciliada em São Paulo, SP, na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos
51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010, designada “Diretora”. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da Lei. 
Assinaturas: Mesa: Masahiro Tomikura – Presidente, e José Feres Kfuri Júnior Secretário. Membros do Conselho de
Administração: Masahiro Tomikura, Yoshiharu Okano, Masayuki Nakazawa, José Feres Kfuri Júnior, Motoo Yamazaki 
e Tadaaki Kurakake. JUCESP nº 315.556/18-3, em 05/07/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral. 

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: 29/06/2018, às 10h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: convocação dispensada,
em virtude da presença de Acionistas representando a totalidade do capital social. Ordem do Dia e Deliberações: as
Acionistas aprovaram, por unanimidade de votos: (i) o relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o 
Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017, publicados em 26/06/2018, 
no Diário O  cial do Estado de São Paulo, páginas 32, 33 e 34, e no Jornal Empresas & Negócios, página 5; e (ii) as maté-
rias do item “ii” da ordem do dia não foram deliberadas, uma vez que foi apurado prejuízo no referido exercício. A presente
ata é publicada na forma de extrato, nos termos da Lei. Assinaturas: Mesa: José Feres Kfuri Júnior - Presidente, e
Motoo Yamazaki Secretário. Acionistas: Marubeni Corporation, por Tadaaki Kurakake, e Tadaaki Kurakake. JUCESP
nº 346.369/18-6, em 24/07/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral. 

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 02/04/2018, às 10h00, na sede da Sociedade. Convocação e Presença: Convocação dispensada, em virtude
da presença das acionistas representando a totalidade do capital social. Ordem do Dia e Deliberações: As acionistas decidiram, por 
unanimidade de votos: (i) alterar o endereço da  lial da Companhia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.142.875/0002-30 e registrada 
na JUCEPAR sob o NIRE 41901689347, da Avenida República da Argentina, nº 1.228, conjunto 1.908, Água Verde, CEP 80.620-
010, Curitiba, Paraná para a Rua Conselheiro Laurindo, nº 600, 10º andar, conjunto 1.006, Centro, CEP 80060-100, no mesmo mu-
nicípio de Curitiba, no Estado do Paraná. (ii) em virtude da alteração, incluir o parágrafo único ao Artigo 2º do Estatuto Social da Com-
panhia que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 2º. A Companhia tem sede e domicílio jurídico na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Álvaro Anes, nº 56, 3º andar, conjuntos 31 e 32, Pinheiros, CEP 05421-010, podendo, a critério dos
Diretores, abrir e fechar  liais, agências ou sucursais em qualquer parte do país ou no exterior. Parágrafo único: A Companhia pos-
sui uma  lial, localizada no município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Conselheiro Laurindo, nº 600, 10º andar, conjunto 1.006,
Centro, CEP 80060-100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.142.875/0002-30 e registrada na JUCEPAR sob o NIRE 41901689347.”
A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da Lei. Assinaturas: Mesa: José Feres Kfuri Júnior - Presidente, e
Marcus Vinícius Menezes Cardoso Secretário. Acionistas: Marubeni Corporation, por Tadaaki Kurakake, e Tadaaki Kurakake.
JUCESP nº 225.412/18-4, em 15/05/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral. JUCEPAR nº 20183112300, em 13/06/2018.

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL . 
1ª Vara Cível do Fórum do Tatuapé - Comarca de São Paulo/SP.

Edital de 1ª e 2ª Praça do bem imóvel e para intimação dos executados MARIA EMILIA SILVA 
VIANA DOS SANTOS (CPF 648.411.708-04), JORGE MANUEL DOS SANTOS RUI ANTONIO 
SILVA (CPF 100.974.378-32), JOSÉ DA SILVA (CPF 336.801.168-53) através da inventariante, 
DANIELA CRISTINA DA SILVA (CPF 354.734.068-31) por sua representante legal ANTONIA 
RIBEIRO DA SILVA (CPF 336.801.168-53), os coproprietários MANOEL DA SILVA seu cônjuge 
GUIOMAR DA CONCEIÇÃO VIANA SILVA (CPF 048.512.428-91), JOSÉ GONÇALVES VIANA 
(CPF 108.819.488-53) seu cônjuge MARIA CONCEIÇÃO SILVA, MARIA DE FÁTIMA CATARINO 
SANTINHO, FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR (CPF 143.766.808-93), DEUSDETE 
PARENTE DE AGUIAR (CPF 472.275.593-00) seu cônjuge JOELINA MAESQUITA DA SILVA 
DE AGUIAR (CPF 267.973.498-00), FLÁVIO CATARINO SANTINHO (CPF 309.551.208-
29), CRISTIANE CATARIONO SANTINHO (CPF 216.867.408-67), HUMBERTO GREGORIO 
CASTRO FERNANDES MENDES seu cônjuge MARIA EMILIA DA SILVA MENDES (CPF 
025.131.708-06), JOSE GONÇALVES, seu cônjuge MARIA CONCEIÇÃO SILVA (CPF 
108.819.488-53) seus cônjuges se casados forem, e demais interessados, extraídos dos autos 
da Ação de Rito Comum (Cumprimento de Sentença), Processo nº 0010885-79.2005.8.26.0008, 
em trâmite na 1ª Vara Cível do Fórum do Tatuapé - Comarca de São Paulo/SP, requerida por 
ESPÓLIO DE ANTONIO DA SILVA BEJA E DE CELESTE DE JESUS DA SILVA, ambos com 
o (CPF 392.918.128-20) neste ato por RUI ANTONIO SILVA BEIJA (CPF 006.778.268-00) 
e MARIA DE LOURDES PINTO FERREIRA (CPF 670.348.538-00). Nos termos do Art. 881, 
§ 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a praça o bem abaixo descrito, através do portal de 
leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. 
DESCRIÇÃO DO BENS IMÓVEIS: a) A PARTE IDEAL (2/7) de um prédio à Avenida Rio das Pedras, 
nºs 2211, 2213, 2217, 2221 e 2233, e o terreno constituído lotes 1, 2 e 3 da quadra 2-A, Jardim Santa 
Terezinha, no 27º Subdistrito Tatuapé, medindo 26,35m de frente, por 30,00m da frente aos fundos 
do lado esquerdo de quem da Avenida o olha, confrontando com propriedade de Anibal Ramos de 
Oliveira, 24,70m do outro lado, fazendo frente para a Avenida Um, tendo 11,47m, na curvatura entre 
a Avenida Rio das Pedras e Avenida Um, e nos fundos mede 42,14m, confrontando com o lote 4, 
encerrando a área de 1.118.70m². Contribuinte: 148.244.0012-1. Matrícula nº 109.953 do 9ºCRI/
SP. ÔNUS: Av.3(14/11/2012) Penhora Exequenda. VALOR TOTAL DO IMÓVEL: R$ 2.609.134,25 
(agosto/2018 – Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP). 
VALOR DA PARTE IDEAL (2/7): R$ 745.466,92 (agosto/2018 – Conf. Cálculo de Atualização 
Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP). b) A PARTE IDEAL (2/6) do terreno, à avenida Maria 
Luiza Americano, antiga Avenida B-1, lote nº 11 da quadra nº 31 do “Jardim Nossa Senhora do 
Carmo”, no nº 38º subdistrito-Vila Matilde, medindo 10,00m de frente; 50,50m do lado que divide 
com o lote nº 10, 49,75m do outro lado, onde divide com o lote nº 12, e 8,00m nos fundos, onde 
divide com Carlos D.Vidal e outro, encerrando a área de 454,00m². Contribuinte: 145.107.0007-4. 
Matrícula 73.617 do 16º CRI/SP. ÔNUS: Av.5(16/10/2012) Penhora exequenda. VALOR TOTAL DO 
IMÓVEL: R$ 730.922,30 (agosto/2018 – Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos 
Judiciais do TJSP). VALOR DA PARTE IDEAL (2/6): R$ 243.640,76 (agosto/2018 – Conf. Cálculo 
de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP). c) A PARTE IDEAL (2/6) do terreno à 
Avenida Maria Luiza Americano, antiga Avenida B-1, lote 10 da quadra 31, do Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, no 38º subdistrito-Vila Matilde, medindo 10,00m de frente, 55,50m do lado que divide 
com o lote 9, 50,50m do outro lado, onde divide com o lote 11 e 8,00 nos fundos onde divide com 
Carlos D. Vidal e outro, encerrando a área de 479,00m². Contribuinte: 145.107.0008-2. Matrícula 
73.618 do 16º CRI/SP. ÔNUS: Av.5(16/10/2012) Penhora Exequenda. VALOR TOTAL DO IMÓVEL: 
R$ 761.314,10 (agosto/2018 – Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais 
do TJSP). VALOR DA PARTE IDEAL (2/6): R$ 253.771,36 (agosto/2018 – Conf. Cálculo de 
Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP). d) A PARTE IDEAL (2/6) do terreno, 
à Avenida Maria Luiza Americano, antiga Avenida B-1, lote 9 da quadra 31, do Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, no 38º subdistrito-Vila Matilde, medindo 3,50m mais 11,25m de frente e em 
curva, 57,50m do lado que divide com o lote 8; 55,50m do outro lado, onde divide com o lote 10; 
e encerrando a área de 693,00m². Contribuinte: 145.107.0009-0. Matrícula 73.619 do 16º CRI/
SP. ÔNUS: Av.5(16/10/2012) Penhora Exequenda. VALOR TOTAL DO IMÓVEL: R$ 1.106.260,75 
(agosto/2018 – Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP). VALOR 
DA PARTE IDEAL: R$ 368.753,58 (agosto/2018 – Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos 
Débitos Judiciais do TJSP). e) A PARTE IDEAL (2/6) do terreno, na confluência da Rua H-Dez, com 
a Avenida Maria Luiza Americano, antiga Avenida B-Um, lote nº 08 da quadra nº 31, no Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, no 38º subdistrito-Vila Matilde, medindo 14,75m de frente, 52,50m do lado que 
divide com o lote nº7, 57,50m do outro lado, onde divide com o lote nº09, e 10,00m nos fundos onde 
divide com Carlos D. Vidal e outro, encerrando a área de 560,00m². Contribuinte: 145.107.0010-4. 
Matrícula 73.620 do 16º CRI/SP. ÔNUS: R.5(16/10/2012) Penhora Exequenda. VALOR TOTAL DO 
IMÓVEL: R$ 936.066,80 (agosto/2018 – Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos 
Judiciais do TJSP). VALOR DA PARTE IDEAL: R$ 312.022,26 (agosto/2018 – Conf. Cálculo de 
Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP). 2. AVALIAÇÃO TOTAL DOS IMÓVEIS: 
R$ 6.143.698,20 (agosto/2018 – Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais 
do TJSP). AVALIAÇÃO DA PARTE IDEAL DOS IMÓVEIS R$ 1.923.656,68 (agosto/2018 – Conf. 
Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª 
Praça começa em 21/09/2018, às 15h00min, e termina em 26/09/2018, às 15h00min e; 2ª Praça 
começa em 26/09/2018, às 15h01min, e termina em 16/10/2018, às 15h00min. 3. CONDIÇÕES 
DE VENDA E INFORMAÇÃO – edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão 
do leiloeiro e demais condições no site www.zukerman.com.br. 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. Ficam os requeridos, MARIA EMILIA 
SILVA VIANA DOS SANTOS, JORGE MANUEL DOS SANTOS RUI ANTONIO SILVA, JOSÉ 
DA SILVA através da inventariante, DANIELA CRISTINA DA SILVA por sua representante legal 
ANTONIA RIBEIRO DA SILVA, os coproprietários MANOEL DA SILVA seu cônjuge GUIOMAR DA 
CONCEIÇÃO VIANA SILVA, JOSÉ GONÇALVES VIANA seu cônjuge MARIA CONCEIÇÃO SILVA, 
MARIA DE FÁTIMA CATARINO SANTINHO, FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR, 
DEUSDETE PARENTE DE AGUIAR seu cônjuge JOELINA MAESQUITA DA SILVA DE AGUIAR, 
FLÁVIO CATARINO SANTINHO, CRISTIANE CATARIONO SANTINHO, HUMBERTO GREGORIO 
CASTRO FERNANDES MENDES seu cônjuge MARIA EMILIA DA SILVA MENDES, JOSE 
GONÇALVES, seu cônjuge MARIA CONCEIÇÃO SILVA seus cônjuges se casados forem, e demais 
interessados, e demais interessados INTIMADOS das designações supra, bem como da penhora 
realizada em data de 09/03/2010, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. 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, 23 de agosto de 2018.

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Edital de Convocação - Conselho Deliberativo

Em conformidade com os Estatutos Sociais da Associação Portuguesa de Desportos,
ficam os senhores membros do Conselho Deliberativo convocados para Reunião
Ordinária a que se refere o art. 42 “c”, a ser realizada no dia 31 de Agosto de 2018,
no Salão Nobre José Francisco Santiago Neto, localizado à Rua Comendador Nestor
Pereira, número 33, Canindé, com início às 19:00 horas para a primeira convocação
e às 19:30 horas em segunda convocação, nos termos do art. 46 do referido Diploma.
Ordem do Dia: a) Dar conhecimento da vida administrativa do Clube; b) Apresentação
da situação financeira do Clube e deliberações;

São Paulo, 27 de agosto de 2018.
Alexandre Azevedo Barros

Presidente da Diretoria Executiva - Administrador Provisório

Renovar Ambiental Participações S.A. - Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF nº 00.280.334/0001-66 - NIRE 35.300.385.098

Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas da Renovar Ambiental Participações S.A. “Recuperação 
Judicial Encerrada” a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do artigo 123 
da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76) e da Cláusula 6ª de seu Estatuto Social, a se 
realizar no dia 08/09/18, às 10 hs, em SP/SP, na Rua Monsenhor Luís Gonzaga de Almeida, 437, 
Casa 02, Jd. Campo Limpo, a fim de deliberar sobre (i)  a reeleição dos membros da Diretoria da 
Companhia. São Paulo, 27/8/18. Jaime Bargallo Arnabat - Diretor Presidente. (28, 29 e 30/08/2018)

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
CNPJ/MF nº 60.659.463/0029-92 - NIRE 35.300.059.425

Extrato da Ata da AGE Realizada em 13 de Julho de 2018
Data, Hora e Local: 13/07/2018, às 12hs, na sede em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 201, 20º 
andar, Pinheiros. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Adalberto Panzenboeck 
Dellape Baptista; Secretário: Dr. André Batista Corrêa Barreto. Deliberações por unanimidade: I. Aprovar, 
os termos, condições e justificativa do Protocolo e Instrumento de Justificação de Incorporação (“Protocolo”) da 
Biosintética Farmacêutica Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 
22.428, Vila Almeida, SP/SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 53.162.095/0001-06, com seu contrato social devidamen-
te arquivado na JUCESP sob NIRE 35.202.757.985, em 22/05/2006 (“Biosintética”) pela Companhia, celebrado em 
13/07/2018, entre a Biosintética e a Companhia, em conformidade com o disposto nos artigos 1.116 e seguintes 
da Lei nº 10.406, de 10/01/2002, conforme alterada, bem como artigos 223 e seguintes da Lei das S.A., o qual 
passa a fazer parte integrante desta ata como Anexo I. O Protocolo da Biosintética dispõe sobre a sua incorporação 
pela Companhia, com a consequente extinção da incorporada, estabelecendo os termos e condições gerais da 
operação pretendida, as suas justificativas e o critério de avaliação do patrimônio líquido da sociedade a ser incor-
porada. II. Ratificar a nomeação da empresa especializada Irko Organização Contábil Ltda., sociedade simples, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.662.996/0001-22 e o CRC/SP sob o nº 2SP002684/O-3, com sede na Rua Dom 
José de Barros, 177, 2º ao 12º andares, República, SP/SP, responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação do 
patrimônio líquido da Biosintética, elaborado com base em seu respectivo valor contábil, na posição de 30/06/2018 
(“Laudo de Avaliação”). III. a Aprovar, depois de lido e discutido, o Laudo de Avaliação elaborado pela Irko Organi-
zação Contábil Ltda., nos termos da legislação aplicável e de acordo com as práticas de contabilidade emanadas 
da legislação societária, para efeitos da incorporação da Biosintética pela Companhia, o qual passa a fazer parte 
integrante desta ata como Anexo II. III.b As variações patrimoniais dos elementos que compõem o acervo líquido 
da Biosintética ocorridas entre a data da avaliação e a efetiva incorporação serão absorvidas pela Companhia. IV.a 
Aprovar de forma definitiva a incorporação da Biosintética pela Companhia, nos termos e condições estabelecidos 
no Protocolo, sucedendo a Companhia a referida sociedade incorporada em todos os seus direitos e obrigações, 
na forma da lei. Consignar que, em razão da incorporação ora aprovada, a Biosintética será extinta de pleno direito. 
IV.b Em razão de, no momento da incorporação, a Companhia ser sócia titular da totalidade das quotas representa-
tivas do capital social da Biosintética, e considerando que o acervo líquido da Biosintética encontra-se devidamente 
refletido nas demonstrações contábeis da Companhia, em decorrência da aplicação do método de equivalência 
patrimonial, a incorporação do patrimônio líquido da Biosintética pela Companhia não importará em aumento de 
seu capital social. V. Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos e quaisquer atos que se 
fizerem necessários à perfeita implementação e formalização da incorporação da Biosintética pela Companhia, 
ora deliberada e aprovada. VI.a Alterar o artigo 1º do Estatuto Social da Companhia, a fim de incluir um novo § 
com o nome fantasia que poderá ser utilizado pela Companhia. VI.b Alterar o artigo 6º do Estatuto Social, a fim 
de incluir um novo §, de forma a facultar e ratificar a participação dos acionistas da Companhia em assembleias 
gerais de forma remota, por meio de vídeo ou teleconferência. Encerramento: Nada mais. Formalidade legal 
registrada na JUCESP nº 379.922/18-6 em 09/08/2018 Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
CNPJ/MF nº 60.659.463/0029-92 - NIRE 35.300.059.425

 Extrato da Ata da AGE Realizada em 13 de Julho de 2018
Data, Hora e Local: 13/07/2018, às 11h, na sede em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, 
20º andar, alto de Pinheiros. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Adalberto 
Panzenboeck Dellape Baptista; Secretário: Dr. André Batista Corrêa Barreto. Deliberações aprovadas por 
Unanimidade: Deliberar Sobre o Pagamento de Dividendos. Tendo em vista a manifestação do Conselho de 
Administração sobre o assunto na mesma data e com base nos resultados da Companhia, deliberam sobre o 
pagamento de dividendos relativos ao exercício de 2017 no valor de R$ 50.000.000,00 Uma vez aprovado pela 
Assembleia Geral, o montante de dividendos ora propostos, deverão ser pagos aos acionistas no decorrer de 
julho/2018, na proporção de suas participações no capital social da Companhia. 6 Encerramento: Formalidade 
legal registrada na JUCESP nº 380.606.18-5 em 09/08/2018 Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral

MANIZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S A  
 CNPJ.: 09.288.039/0001-20 

Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Expressas em milhares de reais- R$, exceto quando indicado)

Ativo 2017 2016
Ativo Circulante  28   66 
Caixa e equivalentes de caixa  23   47 
Impostos a Compensar  5   19 
Ativo Não Circulante  47.829   68.642 
Investimento  47.829   68.642 
Participação em outras empresas  47.829   68.642 
Total do Ativo 47.857 68.708
Passivo 2017 2016
Passivo Circulante  6.083   6.049 
Fornecedores 0 1
Dividendos a Pagar 2.935 2.935
Créditos de Pessoas Ligadas 3.148 3.113
Patrimônio Líquido  41.774   62.659 
Capital Social  121.491 121.491
Prejuízos Acumulados -58.832 -48.144
Resultado do Exercicio -20.885 -10.688
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  47.857 68.708

 2017 2016
Despesas / Receitas Operacionais -72 -2.277
Despesas Gerais e Administrativas -70 -2.237
Resultado Financeiro Líquido -2 -40
Resultado Com Investimentos -20.813 -8.411
Resultado da Equivalência Patrimonial  -20.813 -8.411
Prejuízo / Lucro Líquido -20.885 -10.688

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2017 2016
Prejuízo do Exercício -20.885  -10.688
Ajustes por:  
Resultado de Equivalência Patrimonial 20.813 8.411
Prejuízo líquido ajustado -72 -2.277
Variações nos ativos e passivos  
Aumento em impostos a recuperar 14 -1
Diminuição /Aumento em fornecedores -1 0
Aumento em Crédito com Coligadas 35 2.268
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais -24 -10
Aumento em Operações com Coligadas  
Fluxos de caixa das atividades de investimento 0 0
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento 0 0
Aumento do caixa e equivalentes de caixa  -24 -10
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício  47 57
No fim do exercício  23 47
 -24 -10

 Capital Lucros
 Social Acumulados Total
Saldo em 31/12/2015 121.491 -48.144 73.347
   Prejuízo do Exercício  -10.688 -10.688
Saldo em 31/12/2016 121.491 -58.832 62.659
   Prejuízo do Exercício  -20.885 -20.885
Saldo em 31/12/2017 121.491 -79.717 41.774

Diretor: José Evangelista Neves - CPF: 347.545.988-49 Contabilista: Marilsa Ap. Esperandio Oliveira - CPF: 034.563.978-28

Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado Demonstração do Fluxo de Caixa 

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquído

Nota 1 - Contexto Operacional: A Maniza Empreendimentos e Participa-
ções S. A. tem como objeto social a participação em outras sociedades, 
como acionista ou quotista. Nota 2 - Elaboração e Apresentação das 
Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elabo-
radas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, as quais levam em consideração as disposições con-
tidas na Lei das Sociedades por Ações, alterada pelas Leis nºs 11.638/07 
e 11.941/09 e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas 
pelo CPC Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e Resoluções do Con-
selho Federal de Contabilidade – CFC. A Lei nº 11.638/07 promulgada em 
28/12/2007 foi posteriormente alterada pela Medida Provisória nº 449 que 
alterou, revogou e introduziu novos dispositivos à Lei das Sociedades por 
Ações (Lei nº 6.404/76), notadamente em relação do capítulo XV, sobre 
matéria contábil, que entrou em vigor a partir do exercício que iniciou em 
01/01/2008. Essa Lei teve, principalmente, o objetivo de atualizar a Lei So-

cietária Brasileira para possibilitar o processo de convergência das práticas 
contábeis adotadas no Brasil com aquelas consoantes das Normas Interna-
cionais de Contabilidade (IRFS) e permitir que novas normas e procedimen-
tos contábeis fossem expedidos pelo Comitê de Pronunciamentos Técnicos 
Contábeis – CPC em consonância com os padrões internacionais de con-
tabilidade. Nota 3 - Principais Práticas Contábeis: 3.1. Moeda funcional 
A moeda funcional é o Real, mesma moeda de preparação e apresentação 
das demonstrações contábeis. 3.2. Caixa e equivalentes de caixa Incluem 
dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto 
prazo e de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montan-
te conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudan-
ça de valor. São demonstrados pelo custo, acrescidos de juros auferidos. 
3.3. Ativos não circulantes Os investimentos são registrados pelo custo 
de aquisição, e avaliados pelo método de equivalência patrimonial. 3.4. 
Passivos Os passivos são reconhecidos, quando a companhia possui uma 
obrigação legal, sendo necessário um recurso econômico para liquidá-lo. 
São acrescidos, quando aplicável de encargos e variações monetárias in-
corridas e ajustadas a valor presente, quando aplicável. 3.5. Apuração do 
resultado O resultado das operações é apurado de acordo com o regime 

contábil de competência do exercício. 
Nota 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa: 2017 2016
Numerários 
Aplicações Financeiras 23 47
 23 47
Nota 5 - Investimentos 2016 2015
Zatix Tecnologia S.A 47.289 68.641
 47.289 68.641
Nota 6 - Imposto de Renda e Contribuição Social: A companhia é tribu-
tada, com base no lucro real. O imposto de renda é calculado sobre o lucro 
tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para o 
excedente de R$ 240 no período de doze meses e a contribuição social 
é calculada pela alíquota de 9% sobre o lucro tributável. Nota 7 - Patri-
mônio Líquido: a) Capital social - Em reais - O capital social subscrito 
e integralizado em 31/12/2017 e 2016, é de R$ 121.491 é representado por 
121.491 ações ordinárias, nominativas sem valor nominal.
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