
À primeira vista parece 

algo que não faz muito 

sentido, prestar um 

serviço de cunho social e 

lucrar com isso

Soa antagônico ou para 
alguns até mesmo antié-
tico. No entanto, a reali-

dade pode ser completamente 
diferente e ter impacto positivo 
na economia e no desenvolvi-
mento social de comunidades 
carentes.

Até pouco tempo atrás os 
negócios sociais faziam parte 
do portfólio das entidades sem 
fi ns lucrativos, cada uma com 
seu foco de atendimento às 
mais diversas necessidades da 
população carente, como por 
exemplo, abrigo para idosos, 
defi cientes físicos, crianças, 
portadores de doenças graves 
e muitas outras.

Essas entidades em maio-
ria são mantidas por doações, 
tanto de pessoas jurídicas 
quanto de pessoas físicas. 
Também são regidas por 
uma legislação própria, onde 
uma das obrigações é prestar 
contas e apresentar balanço 
de suas atividades, valores 
arrecadados e onde e como 
foram aplicados, uma vez que 
são mantidas por doações e 
também classificadas como 
empresas do terceiro setor.

Nos últimos anos a iniciativa 
social começou a despertar o 
interesse de empreendedores, 
que não viram barreiras entre 
ambição social e econômica. 
Ou seja, entenderam que o 
trabalho com fi ns lucrativos 
pode sim gerar impacto social, 
e não há nada de errado nisso. 
Pelo contrário, esse modelo 
pode atrair ainda mais inves-
tidores para a causa social, 
gerando velocidade e escala 
para as ações, tentado diminuir 
a desigualdade e a pobreza, 
umas das principais defi ciên-
cias do mundo moderno.

Os negócios sociais têm 
em seu cerne atividades que 
devem benefi ciar pessoas de 
baixa renda, porém também 
têm o objetivo de serem lu-
crativos, gerando receita por 

meio da comercialização de 
produtos ou serviços que, 
por sua vez, remuneram os 
sócios ou geram capacidade 
de investimento para a própria 
empresa – acarretando na am-
pliação do seu potencial em ter 
efeito na sociedade.

Um belo exemplo disso, é o 
projeto kiteiras da Danone. A 
Danone, empresa de produ-
tos lácteos, criou o projeto 
com foco no desenvolvimento 
do empreendedorismo para 
mulheres de baixa renda da 
região Nordeste por meio da 
venda porta a porta de kits de 
produtos Danone.

Ou seja, o projeto visa a 
venda de produtos para as 
comunidades de baixa renda, 
criando uma nova classe 
consumidora e ao mesmo 
tempo o desenvolvimento 
das comunidades por meio 
do empoderamento feminino. 
Mulheres que muitas vezes são 
as responsáveis pelo lar, mães 
solteiras, ou donas de casa sem 
atividade econômica.

Essas mulheres recebem 
treinamento, acompanha-
mento e começam a se sentir 
inseridas no mercado por meio 
do desenvolvimento de uma 
atividade econômica, a venda 
de produtos Danone, que por 
sua vez, gera receita para a 
companhia. Olhando esse 
cenário, vejo que é um belo ex-
emplo de como aliar a atividade 
econômica com o cunho social. 
Com tantas necessidades soci-
ais que o Brasil e o mundo têm, 
não há quem possa dizer que 
isso está errado.

As iniciativas nesse sentido 
no Brasil ainda são pequenas, 
mas há que se abrir os olhos 
para o potencial desse mercado 
voltado para as classes D e E 
que atinge mais de 7 milhões 
de domicílios urbanos no país 
e que estão sedentos por in-
vestimento e desenvolvimento. 
Trata-se de uma janela de 
oportunidade que se abre para 
as empresas que tiverem olhos 
para ver.

(*) - É diretora de Marketing 
e Desenvolvimento do Grupo 

Bittencourt.

É possível ter um 
negócio social
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Leilões

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 10/10/2016 às 14h30/2º Público Leilão: 11/10/2016 às 15h30

FABIO ZUKERMAN, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 719, com escritório à Rua Tenente Negrão,
140 – 3° andar - CEP: 04530-030- São Paulo – SP, devidamente autorizado pelo Credor
Fiduciário RESIDENCIAL DIÓGENES EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrito no
CNPJ sob n° 12.599.335/0001-57, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos termos do artigo
27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário: Aparta-
mento nº 35, localizado no 3º andar do RESIDENCIAL ÚNICO SANTANA, situado na Rua Diogenes de
Lima, 75, na Vila Ester, no 23º Subdistrito - Casa Verde, contendo a área privativa de 51,5600m², área
de garagem de 8,8200m², referente a vaga nº 24P no 2º subsolo, vinculada como acessório, e área co-
mum de 51,2846m², com a área total de 111,6646m², correspondendo-lhe uma fração ideal de 2,4451%
no terreno condominal matriculado sob o nº 11.973 (da qual 0,2004% refere-se a vaga de garagem).
Convenção de condomínio registrada sob o nº 12.590, no Livro 3 - Auxiliar, desta Serventia. Imóvel obje-
to da Matrícula nº 182.680 do 8º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP.  1º PÚBLICO
LEILÃO em 10/10/2016 às 14h30. VALOR: R$498.415,12. 2º PÚBLICO LEILÃO em 11/10/2016 às
15h30. VALOR: R$504.492,88. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas a aquisi-
ção do imóvel no leilão, como: pagamento à vista de comissão do Leiloeiro de 5% sobre o valor de
arrematação, despesas com Escritura Pública, Imposto de Transmissão de Foro, taxas, alvarás, certi-
dões, emolumentos cartorários, registrários etc. O imóvel será vendido no estado em que se encontra,
não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de conserva-
ção. O imóvel encontra-se ocupado, a desocupação deverá ser providenciada pelo comprador, que assu-
me o risco da ação, bem como todas as custas e despesas. Leilão online através do site
www.sold.com.br. Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei
9.514/97. Caso não haja licitante em nenhum dos leilões, a comitente vendedora irá analisar “Lances Con-
dicionais”; ou seja, lances menores do que os valores mínimos de venda estipulados para os 2 leilões.
Esta análise poderá resultar em aceitação ou não da venda. Caso a venda seja aceita, mesmo que por va-
lor menor do que a dívida, a comissão de 5% do Leiloeiro será devida pelo arrematante e a comitente (cre-
dor fiduciário) fornecerá o respectivo termo de quitação ao(s) fiduciante(s), conforme Artigo 27, parágrafo
6º. da Lei 9.514/97. Em caso de não aceitação do lance condicional, nada será devido ao proponente.

 Consulte o edital completo no site:WWW.SOLD.COM.BR
Informações: (11) 3296-7555 - R. Tenente Negrão, 140 - 3º Itaim Bibi - São Paulo/SP.

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 13/10/2016 às 14h30/2º Público Leilão: 14/10/2016 às 14h30

FABIO ZUKERMAN, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 719, com escritório à Rua Tenente Negrão,
140 – 3° andar - CEP: 04530-030- São Paulo – SP, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário SEI
BRIGADEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, inscrito no CNPJ sob n° 13.035.283/
0001-59, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e
regulamentação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, os seguintes imóveis: Lote
001 – Apartamento nº 1.310 (mil trezentos e dez), localizado no 13º pavimento, do “CONDOMÍNIO
SETIN DOWNTOWN BRIGADEIRO”, situado na Avenida Brigadeiro Luiz Antonio nº 339, no 2º Subdistrito
- LIBERDADE, com a área privativa de 40,390m², a área de uso comum de 42,207m², a área privativa
mais de uso comum de 82,597m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,41415%, e o direito de uso de 01
(uma) vaga de garagem, em lugar indeterminado no 1º, 2º, 3º ou 4º subsolo. Imóvel objeto da Matrícula nº
118.400 do 1º. Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. 1º PÚBLICO LEILÃO em 13 de
outubro de 2016, à partir das 14h30 horas. VALOR: R$ 444.259,33. 2º PÚBLICO LEILÃO em 14 de
outubro 2016, à partir das 14h30 horas. VALOR: R$ 415.656,33. Lote 002 - Apartamento nº 1.610
(mil seiscentos e dez), localizado no 16º pavimento, do “CONDOMÍNIO SETIN DOWNTOWN
BRIGADEIRO”, situado na Avenida Brigadeiro Luiz Antonio nº 339, no 2º Subdistrito - LIBERDADE, com a
área privativa de 40,390m², a área de uso comum de 42,207m², a área privativa mais de uso comum de
82,597m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,41415%, e o direito de uso de 01 (uma) vaga de
garagem, em lugar indeterminado no 1º, 2º, 3º ou 4º subsolo. Imóvel objeto da Matrícula nº 118.430 do 1º.
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. 1º PÚBLICO LEILÃO em 13 de outubro de 2016, à
partir das 14h30 horas. VALOR: R$ 460.613,42. 2º PÚBLICO LEILÃO em 14 de outubro 2016, à partir
das 14h30 horas. VALOR: R$ 437.152,33. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas
a aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento à vista de comissão do Leiloeiro de 5% sobre o valor de
arrematação, despesas com Escritura Pública, Imposto de Transmissão de Foro, taxas, alvarás, certidões,
emolumentos cartorários, registrários etc. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram,
não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de
conservação. Os imóveis encontram-se desocupados. Na eventualidade de ocupação, a desocupação
deverá ser providenciada pelo adquirente, que assume o risco da ação, bem como todas as custas e
despesas, nos termos do artigo 30 da Lei nº 9.514/97. Leilão online através do site www.sold.com.br.

 Consulte o edital completo no site:WWW.SOLD.COM.BR
Informações: (11) 3296-7555 - R. Tenente Negrão, 140 - 3º Itaim Bibi - São Paulo/SP.

6ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0124842-
29.2012.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Lúcia Caninéo Campanhã, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Companhia de 
Vidas Corretora de Seguros e Representações Comerciais Ltda, CNPJ. 06.120.449/0001-70, 
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Transit do Brasil 
S/A, para o recebimento de R$ 21.072,19 (Fev/2012), oriundos da prestação de Serviços de 
Comunicação de Multimídia e Serviço Telefônico Fixo Comutado, vencidos e não pagos. Estando a 
executada em local incerto e não sabido, foi deferida a sua citação por edital, para que em 03 dias, 
pague o débito atualizado ou, em 15 dias embargue ou reconheça o crédito da exequente, 
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo 
requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que 
começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

9ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1051762-
10.2015.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Capital, do Estado de São Paulo, 
Dr. Valdir da Silva Queiroz Junior, na forma da lei, etc. FAZ SABER a ACTION G SPORTS LTDA, 
CNPJ. 15.606.978/0001-79 e seu fiador JORGE AUGUSTO MORAIS MARTINS FILHO, CPF 
043.120.028- 94, que PAULO SANCHES CAMPOI, ajuizou-lhes uma ação de COBRANÇA, para 
o recebimento da quantia de R$ 75.000,00 (Maio/2015) que deverá ser atualizado até a data do 
efetivo pagamento, oriundos dos alugueres vencidos e os que se vencerem, bem como das taxas 
condominiais, referente ao imóvel situado á Rua Santo Amaro, 71 15º andar, cj.15-B, nesta 
Capital. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, 
no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem o feito, sob pena de presumirem-se 
aceitos os fatos alegados pelo Requerente. Será o presente edital, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. 

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

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

PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 18/10/2016  - 11:00h  -  2º LEILÃO: 20/10/2016  - 11:00h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: 18/10/2016 às 11:00 e o 2º 
Leilão será realizado no dia 20/10/2016 às 11:00 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São 
Paulo/SP. DEVEDOR (A) FIDUCIANTE: NEIDE COELHO BOECHAT, 

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

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 850.642,55 (oitocentos e cinquenta mil, seiscentos e quarenta e dois reais e 
cinquenta e cinco centavos) 2º leilão: R$ 373.473,33 (trezentos e setenta e três mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta 
e três centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

niais, 

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      18.447
Disponibilidades     9.215
Aplicações Interf. Liquidez        3.228

Aplicações no mercado aberto     3.228
TVM e Instrum. Financ. Derivativos        1.293

Vinculados à Prestação de Garantias    1.293
Relações Interfinanceiras               -

Créditos Vinculados - Dep. no BC    -
Outros Créditos        4.648

Carteira de Câmbio   3.546
Rendas a Receber    120
Negociação e Intermed. de Valores 239
Diversos   756
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)   (13)

Outros Valores e Bens             63
Despesas Antecipadas     63

PERMANENTE           774
Imobilizado de Uso           423

Outras Imobilizações de Uso    1.025
(Depreciações Acumuladas)     (602)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível            351
Outros Ativos Intangíveis    429
(Amortização Acumulada)   (78)

TOTAL DO ATIVO      19.221

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO      14.601
Obrigações por Empréstimos               -

Emprést. no País-outras instituições  -
Outras Obrigações      14.601

Carteira de Câmbio  8.142
Sociais e Estatutárias    2
Fiscais e Previdenciárias    1.368
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas    5.089

PATRIMÔNIO LIQUIDO        4.620
Capital :        3.098

De Domiciliados no País      3.098
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros     301
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.   587
Lucros ou Prejuízos Acumulados   496
(-) Ações em Tesouraria -
Contas de Resultado            138

Receitas Operacionais   6.437
(Despesas Operacionais)     (6.239)
Receitas não Operacionais  -
(Despesas não Operacionais)  -
(Imposto de Renda) (31)
(Contribuição Social)  (29)

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido     19.221

BALANCETE PATRIMONIAL Em 30 de Agosto de 2016

LUIZ CARLOS MACHADO  -  Diretor
REINALDO DANTAS  -  Contador CRC - 1SP 110330/O-6

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87

Agrimpmer S/A Agrícola e Mercantil
CNPJ/MF n° 60.673.571/0001-19 - NIRE 3530001006-0

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam os Srs. acionistas desta sociedade convidados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária em 10/10/16 às 9:00 
horas na sede à Rua Conselheiro Torres Homem, 230 - sala 2, para deliberarem sobre: 1) Contas dos administradores: exame, 
discussão e votação das demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício de 2015; 2) Fixação da remuneração da diretoria
para o exercício de 2016; 3) Outros Assuntos de interesse social. São Paulo, 29/09/2016. A Diretoria (30/09, 01 e 04/10/2016)

MSF Administração de Bens Imóveis S/A
CNPJ/MF n° 23.379.908/0001-53 - NIRE 3530048278-6

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam os Srs. acionistas desta sociedade convidados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária em 10/10/16 às 11:00 
horas na sede à Rua Conselheiro Torres Homem, 230 - sala 1, para deliberarem sobre: 1) Contas dos administradores: exame,
discussão e votação das demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício de 2015; 2) Fixação da remuneração da diretoria para
o exercício de 2016; 3) Outros Assuntos de interesse social. São Paulo, 29/09/2016. A DIRETORIA      (30/09, 01 e 04/10/2016)

METTA ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS S.A.
CNPJ/MF n° 23.361.038/0001-95 - NIRE 3530048270-1

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam os senhores acionistas desta sociedade convidados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se às 10:00
horas do dia 10/10/2016 na sede social à Rua Conselheiro Torres Homem, 230 - sala 2, para deliberarem sobre: 1) Contas
dos administradores: exame, discussão e votação das demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício de 2015; 2) Fixação
da remuneração da diretoria para o exercício de 2016; 3) Outros Assuntos de interesse da Sociedade. São Paulo, 29/09/2016.
A DIRETORIA                                                                                                                                      (30/09, 01 e 04/10/2016)

GBC GRUPO BRASILEIRO DE CILINDROS LTDA, torna público que recebeu da
CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 36009282 emitida em 27/09/2016
para Fabricação de Cilindros de ferro para extintores de incêndio, sito à Rodovia Dom
Gabriel Paulino Bueno Couto, s/nº, Km 81,5, Pinhal, Cabreúva/SP.

TAZMETAL GALVANOPLASTIA LTDA - ME, torna público que requereu na CETESB a
Renovação da licença de Operação para serviços de galvanoplatia, sito à Rua Pedro
Paulo Celestino, 143 - Piraporinha - Diadema/SP.

Empresa de Ônibus Pássaro Marron S.A.
CNPJ/MF: 61.563.557/0001-25 - NIRE: 35300037057

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01/09/2016.
1. Data, Hora e Local: Ao 01/09/2016, às 10 horas, na sede da sociedade, estabelecida na cidade de São Paulo - SP, na Rua 
Joaquim Mendes, nº 207, Estabelecimento 01, Bairro Jardim das Laranjeiras. 2. Convocação: Dispensada a publicação do 
Edital de Convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. 3. Presença: Acionistas: (a) Max Empreendimentos 
e Participações S/A, sociedade anônima, estabelecida na cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, à Rua 
Capitão Alberto Mendes Junior, no 58, Jardim Morishita, NIRE 35300327951, CNPJ nº 76.467.224/0001-70, neste ato, 
representada por seus diretores Paulo Sérgio Bongiovanni, RG nº 8.411.120-3 SSP/SP, CPF/MF nº. 051.061.748-48 e Hélio 
Dalmaso Meneghin, RG nº 12.736.169 SSP/SP, CPF/MF nº. 026.436.118-02 e (b) Comporte Participações S/A, sociedade 
anônima, estabelecida na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, à Avenida dom Jaime de Barros Câmara, 
no. 300, Sala 9, Bairro Planalto, NIRE 35300191293, inscrita no CNPJ nº 05.169.726/0001-76, neste ato, representada por 
seu diretor-presidente, Paulo Sérgio Coelho, RG nº 426.172 SSP/MG, CPF/MF nº. 162.329.256-53; e pela diretora, Maria 
Zélia Rodrigues de Souza França, RG nº 37.521.997-3 SSP/SP, CPF/MF nº. 442.337.286-04, representando a totalidade do 
capital social, conforme se verifica das assinaturas constantes do Livro de Presenças. 4. Composição da Mesa: Dirigiram 
os trabalhos, como Presidente, o Sr. Paulo Sérgio Bongiovanni, já qualificado e como Secretário, Joaquim Constantino Neto, 
RG nº 17.365.750 SSP/SP, CPF/MF nº. 084.864.028-40. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) Antecipação do vencimento 
do mandato dos atuais “Diretores Gerais”; (ii) Realização da eleição dos “Diretores Gerais”; (iii) Posse dos “Diretores Gerais” 
eleitos e (iv) outros assuntos de interesse social. 6. Deliberações Tomadas Por Unanimidade: (i) O vencimento do mandato 
dos atuais “Diretores Gerais”, que ocorreria em 30/04/2017, foi antecipado para o dia 31/08/2016; (ii) Realizada a eleição dos 
membros da Diretoria Geral, foram reeleitos os atuais “Diretores Gerais” da sociedade, que continuarão ocupando o cargo 
de “Diretores Gerais”, para um novo mandato de 03 anos, a contar de 01/09/2016 com término previsto em 31 de agosto de 
2019 composto pelos membros abaixo relacionados: Bloco A - Paulo Sérgio Bongiovanni, RG nº 8.411.120-3 SSP/SP, 
CPF nº 051.061.748-48 e; Rodrigo Constantino Bongiovanni, RG nº 26.532.532-8 SSP/SP, CPF nº 312.469.758-82; Bloco 
B - Ricardo Constantino, RG nº 671.071 SSP/DF, CPF nº 546.988.806-10 e; Joaquim Constantino Neto, RG nº 17.365.750 
SSP/SP, CPF/MF nº. 084.864.028-40. (iii) Foram empossados os “Diretores Gerais” conforme Termo de Posse a seguir: Os 
“Diretores Gerais” reeleitos, abaixo assinados, todos presentes nesta reunião, são nesta oportunidade empossados, para 
cumprir o mandato até a data de 31/08/2019, comprometendo-se os mesmos a exercer as atribuições do respectivo cargo 
com fiel observância dos deveres impostos pela lei e pelo Estatuto Social da empresa, em relação aos quais, no que se refere 
aos requisitos para o cargo, declaram, para fins do disposto no inciso IV, do artigo 53, do Decreto 1.800/96, bem como do 
contido nos §§ 1º e 2º, do artigo 147, da lei nº 6.404/76, não estarem impedidos, por lei especial, de exercer a administração 
da empresa e nem condenados, ou sob efeitos de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a 
fé pública ou a propriedade. (iv) Outros assuntos de interesse social: Nada houve a tratar. 7. Encerramento: Como nada mais 
foi apresentado e discutido, foi declarada encerrada a ordem do dia. Foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário 
à lavratura da ata pelo secretário em livro próprio e, após o período de suspensão, reuniu-se a assembleia e a ata foi lida 
e aprovada por todos os presentes. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e assinada a respectiva 
ata pelo Presidente, pelo Secretário, por todos os acionistas presentes e pelos diretores gerais reeleitos e empossados da 
sociedade. São Paulo-SP, 01/09/2016. Paulo Sérgio Bongiovanni - Presidente; Joaquim Constantino Neto - Secretário. 
“Acionistas” Max Empreendimentos e Participações S/A: Paulo Sérgio Bongiovann; Hélio Dalmaso Meneghin. “Diretores 
Gerais Eleitos e Empossados” Paulo Sérgio Bongiovanni; Rodrigo Constantino Bongiovanni; Ricardo Constantino; 
Joaquim Constantino Neto. Jucesp nº 418.936/16-0 em 26/09/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Litorânea Transportes Coletivos S/A
CNPJ n.º 67.292.037/0001-01 - NIRE 35300448294

Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 01/09/2016
1. Data, Horário e Local: Ao 01/09/2016, às 12 horas, na sede da sociedade, localizada na cidade de São Paulo- SP, à 
Rua Joaquim Mendes, no 207 – Ala B – Bairro Jardim das Laranjeiras. 2. Convocação: Dispensada, nos termos do artigo 
124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. 3. Presença: Acionistas: (a) Max Empreendimentos e Participações S/A, sociedade anô-
nima, estabelecida na cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, à Rua Capitão Alberto Mendes Junior, nº 58, 
Jardim Morishita, NIRE 35300327951, CNPJ 76.467.224/0001-70, neste ato, representada por seus diretores Paulo Sérgio 
Bongiovanni, RG nº 8.411.120-3 SSP/SP, CPF/MF nº. 051.061.748-48 e Hélio Dalmaso Meneghin, RG nº 12.736.169 SSP/
SP, CPF/MF nº. 026.436.118-02; (b) Comporte Participações S/A, sociedade anônima, estabelecida na cidade de São 
Bernardo do Campo/SP, à Avenida dom Jaime de Barros Câmara, no 300, Sala 9, Bairro Planalto, NIRE 35300191293, CNPJ 
nº 05.169.726/0001-76, neste ato, representada por seu Diretor-presidente, Paulo Sérgio Coelho, RG nº 426.172 SSP/MG, 
CPF/MF nº. 162.329.256-53; e pela diretora, Maria Zélia Rodrigues de Souza França, RG nº 37.521.997-3 SSP/SP, CPF/MF 
nº. 442.337.286-04; e (c) EPM Investimentos Ltda, sociedade empresária, estabelecida em SP/SP, à Avenida Pacaembu, 
no 1079, Sala 02, Bairro Pacaembu, NIRE 3522651282-6, CNPJ nº 15.561.534/0001-64, neste ato, representada por seus 
diretores Sr. Paulo Sérgio Bongiovanni, RG nº 8.411.120-3 SSP/SP, CPF/MF nº. 051.061.748-48 e Joaquim Constantino Neto, 
RG nº 17.365.750 SSP/SP, CPF/MF nº. 084.864.028-40, representando a totalidade do capital social, conforme se verifica das 
assinaturas constantes do Livro de Presenças. 4. Composição da Mesa: Dirigiram os trabalhos, como Presidente, o Sr. Paulo 
Sérgio Bongiovanni, e como Secretário, o Sr. Joaquim Constantino Neto, ambos já qualificados. 5. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre: (i) Antecipação do vencimento do mandato dos atuais “Diretores Gerais”; (ii) Realização da eleição dos “Diretores 
Gerais”; (iii) Posse dos “Diretores Gerais” eleitos e (iv) outros assuntos de interesse social. 6. Deliberações Tomadas Por 
Unanimidade: (i) O vencimento do mandato dos atuais “Diretores Gerais”, que ocorreria em 30/04/2017, foi antecipado para 
o dia 31/08/2016; (ii) Realizada a eleição dos membros da Diretoria Geral, foram reeleitos os atuais “Diretores Gerais” da 
sociedade, que continuarão ocupando o cargo de “Diretores Gerais”, para um novo mandato de 03 anos, a contar de 01/09/2016 
com término previsto em 31/08/2019 composto pelos membros abaixo relacionados: Bloco A - Paulo Sérgio Bongiovanni, 
RG nº 8.411.120-3 SSP/SP, CPF nº 051.061.748-48 e; Rodrigo Constantino Bongiovanni, RG nº 26.532.532-8 SSP/SP, 
CPF nº 312.469.758-82; Bloco B - Ricardo Constantino, RG nº 671.071 SSP/DF, CPF nº 546.988.806-10 e; Henrique 
Constantino, RG nº 1.022.856 SSP/DF, CPF nº 443.609.911-34; (iii) Foram empossados os “Diretores Gerais” conforme Termo 
de Posse a seguir: Os “Diretores Gerais” reeleitos, abaixo assinados, todos presentes nesta reunião, são nesta oportunidade 
empossados, para cumprir o mandato até a data de 31/08/2019, comprometendo-se os mesmos a exercer as atribuições 
do respectivo cargo com fiel observância dos deveres impostos pela lei e pelo Estatuto Social da empresa, em relação aos 
quais, no que se refere aos requisitos para o cargo, declaram, para fins do disposto no inciso IV, do artigo 53, do Decreto 
1.800/96, bem como do contido nos parágrafos 1o e 2o, do artigo 147, da lei no 6.404/76, não estarem impedidos, por lei 
especial, de exercer a administração da empresa e nem condenados, ou sob efeitos de condenação, à pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. (iv) Outros assuntos de interesse social: Nada houve a tratar. 
7. Encerramento: Como nada mais foi apresentado e discutido, foi declarada encerrada a ordem do dia. Foram suspensos 
os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da ata pelo secretário em livro próprio e, após o período de suspensão, 
reuniu-se a assembleia e a ata foi lida e aprovada por todos os presentes. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os 
trabalhos e assinada a respectiva ata pelo Presidente, pelo Secretário, por todos os acionistas presentes e pelos diretores 
gerais reeleitos e empossados da sociedade. São Paulo-SP, 01/09/2016. Paulo Sérgio Bongiovanni - Presidente; Joaquim 
Constantino Neto - Secretário. “Acionistas” Max Empreendimentos e Participações S/A: Paulo Sérgio Bongiovanni; Hélio 
Dalmaso Meneghin. Comporte Participações S/A.: Paulo Sérgio Coelho; Maria Zélia Rodrigues de Souza França. EPM 
Investimentos Ltda. Paulo Sérgio Bongiovanni; Joaquim Constantino Neto. “Diretores Gerais Eleitos e Empossados” 
Paulo Sérgio Bongiovanni; Rodrigo Constantino Bongiovanni; Ricardo Constantino;   Henrique Constantino. Jucesp 
nº 418.746/16-3 em -26/09/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

MAKINGPLAST MATERIAIS PLÁSTICOS LTDA EPP. torna público que que recebeu da 
CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 36009248, válida até 08/09/2.019, 
para Materiais Plásticos Descartados, sito à Rua Turmalina, nº 139. Rec. Camp. Jóia. 
Indaiatuba/SP.
ALUER ALUMÍNIO DO BRASIL LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença 
Prévia nº  61000361 e requereu a Licença de Instalação para Produção de Alumínio 
Fundido em Formas e Peças, sito à Avenida Coronel Horácio Bóson, nº 155. Colônia 
Rodrigo. Porto Feliz/SP.

TRATOR HIDRA LTDA EPP. torna público que requereu na Secretaria Municipal do 
Verde e do Meio Ambiente - SVMA a Licença de Operação para Serviço de Usinagem 
(Torno, Fresa, etc.), sito à Avenida Cassandoca, nº 541. Moóca. São Paulo/SP.

COLUMBUS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. torna público que requereu na CE-
TESB a Renovação da Licença de Operação para, Comércio Varejista de Combustíveis 
e Lubrificantes, sito à Rua Saldanha Marinho, nº 645. Vila Boyes. Piracicaba/SP.
TECH PLUG IND. E COM. DE PLUGUES E CHICOTES ELÉTR. LTDA EPP. torna público 
que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 30010407, válida 
até 29/09/2020 p/ Fabr. de Chicotes Elétricos, exceto p/ Veículos, sito à Rua Açai, 355 e 
Av. Itaquera, 1056/1070. Jd. Sta. Maria. São Paulo/SP.

Dispensa de alvará para casas 
térreas com mais de 5 anos 

Está sob análise da Comissão de Desenvolvimento Regional e 
Turismo ) um projeto que pretende agilizar e baratear a averbação 
de casas térreas construídas há mais de cinco anos. Quando se com-
pra, vende, constrói ou é realizada qualquer alteração no imóvel ou 
documentação de propriedade, é necessário fazer o devido registro, 
conhecido como averbação. 

O projeto propõe a dispensa do alvará de construção no processo 
de averbação para esse tipo de imóvel. De autoria do deputado Irajá 
Abreu (PSD-TO), o texto se refere apenas às unidades que sirvam 
como residência para uma única família. O objetivo do autor é des-
burocratizar o processo de atualização do registro dos imóveis e 
também “dinamizar os mercados imobiliários em bairros e cidades 
economicamente menos favorecidos”.

Relator do projeto em uma das comissões da Câmara, o deputado 
Rogério Rosso (PSD-DF) argumentou que a medida pode contribuir para 
facilitar a legalização documental de propriedades que permanecem em 
situação de irregularidade. O projeto ainda não tem relator. Depois dessa 
análise, a matéria também será examinada na Comissão de Constituição 
e Justiça, antes de ser submetida ao Plenário do Senado e, se não houver 
mudanças, seguir para sanção presidencial (Ag.Senado).

Pobres poderão fi car isentos 
de taxas de cartório

Pessoas que se declararem pobres poderão ser isentas 
do pagamento de taxas para reconhecimento de firma e 
autenticação de documentos nos cartórios. É o que prevê 
o projeto do senador Telmário Mota (PDT-RR), que está na 
Comissão de Constituição e Justiça, onde aguarda a escolha 
de um relator. Ao apresentar o texto, o senador argumenta 
que e dever do Estado proteger as pessoas pobres e menos 
favorecidas. 

Para obter a gratuidade no reconhecimento de fi rma e na 
autenticação de documentos, o interessado só precisará fazer 
uma declaração de próprio punho ou, no caso de analfabetos, 
assinada por duas testemunhas. A gratuidade será um ato de 
solidariedade social dos cartórios. “Em muitos casos, essas 
pessoas deixam de realizar diversos atos comuns da vida civil 
porque não dispõem de recursos para pagar os emolumentos 
por eles cobrados”, afi rma.

A decisão da comissão sobre o projeto é terminativa. Isso sig-
nifi ca que, se for aprovado pelo colegiado e não houver recurso 
para que vá para o Plenário, o texto seguirá para a Câmara dos 
Deputados (Ag.Senado).


