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Conhecer, reconhecer, 

atender os seus 

próprios valores é algo 

fundamental para viver 

de forma equilibrada

Você sabe quais são os 
seus? Valores são o pano 
de fundo dos objetivos 

da nossa vida, eles movem as 
nossas ações. Regem o nosso 
comportamento, se atendi-
dos estamos felizes, se não 
atendidos, nos frustramos, 
fi camos irritados ou tristes, 
pois estamos atendendo a um 
outro valor, que talvez não seja 
tão importante para nós e sim 
para o outro.

São suas próprias crenças, 
pessoais e individuais que no 
decorrer da vida, aprendemos 
que eram importantes para 
nós. Mudam de acordo com 
as circunstâncias, alguém que 
nunca cuidou da saúde, ao 
perdê-la, passa a reconhecer 
o valor saúde como primordial 
em sua vida.

Será que a minha vivência 
externa, carreira, relaciona-
mento, família, amigos, etc, 
estão em sintonia com meu 
propósito interno, a minha 
missão?

O momento em que vivemos, 
pede uma refl exão, quais valo-
res são mais urgentes, neces-
sários à boa convivência?

Para mim, Honestidade é a 
manifestação do amor mais ur-
gente e necessária. Ser honesto 
consigo mesmo, em primeiro lu-
gar, assumindo nossos sentimen-
tos fraquezas e imperfeições. 
Você é honesto com você?

Gentileza, cuidado com o 
outro. Reconhecer a beleza, a 
luz do outro, independente dos 
defeitos que todos nós possu-
ímos. É possível sim, quando 
nos importamos com outro, se 
colocando no lugar do outro. 
Tratar os outros como gostarí-
amos de ser tratados. Você tem 
praticado a gentileza?

Solidariedade, reconhecer 
seus dons e talentos e partilhá-
los com o mundo a sua volta. 
Você compartilha o seu conhe-
cimento?

Enfi m, são muitos, necessá-
rios, importantes, mas cada um 
tem os seus. 

Quando você se sente inco-
modado com alguma situação, 
aceite o desafi o,  não caia na 
armadilha de apontar o dedo 
para o outro, e dizer que ele é 
culpado pelo fato de estar per-
turbado.  Fica o convite, olhe 
para dentro de você, respire, 
refl ita, que valor importante 
estou deixando de atender que 
tirou a minha paz?

A transformação a mudança 
só é possível em si mesmo, o 
outro é apenas um espelho. 
Você se transformando, o meio 
a sua volta se transformará 
também.

A abordagem integrativa no 
Coaching leva ao conhecimen-
to do que é realmente impor-
tante para você, agende hoje 
mesmo uma sessão zero! ;-)

Reencantando 
Empresas

Qual a 
importância de 
reconhecer os 
seus valores?

Coordenação: Lilian Mancuso e Rebeca Toyama

Érica (*)

Participe de nossa coluna escrevendo para: reencantando-
empresas@netjen.com.br. 

Rebeca Toyama

Para anunciar nesta coluna ligue (11) 3106-4171 e fale com Lilian Mancuso

Brasilwood Reflorestamento S.A. - CNPJ/MF nº 09.264.803/0001-28 - NIRE 35.300.378.130
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 14 de Setembro de 2016

A presente ata é lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/1976. 1. Local, Data 
e Hora: Na sede social da Brasilwood Reflorestamento S.A. (“Companhia”), situada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Alameda Santos, 2300, conjunto 41, Cerqueira César, CEP 01418-200, realizada em 14 de setembro de 2016, às 16h00. 2. Presença e 
Quórum: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, de acordo com as assinaturas apostas no Livro 
de Presença de Acionistas. 3. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Jeffery Lee Nuss. Secretário: Sr. João Claudio De Luca Junior. 4. Edital 
de Convocação: Edital de Convocação publicado em 31 de agosto, 1º de setembro e 2 de setembro de 2016 no “Diário Oficial do Estado de 
São Paulo”, páginas 25, 24 e 17, respectivamente, e no jornal “Empresas & Negócios”, páginas 7, 5 e 3, respectivamente. 5. Ordem do Dia: (i) 
indicação de membro do Conselho Fiscal da Companhia e respectivo suplente pelo acionista GTR Brasil Participações Ltda.; e (ii) revisão da 
remuneração dos membros do Conselho Fiscal. 6. Deliberações: Após examinadas e discutidas as matérias da ordem do dia, os acionistas 
da Companhia decidiram: (i) O acionista GTR Brasil Participações Ltda. apresentou declaração escrita de voto, que foi recebida, autenticada 
pela mesa e lavrada em livro próprio. O acionista GTR Brasil Participações Ltda. indicou o Sr. Bruno Semino, como membro efetivo, e o Sr. 
Marcelo Martins Louro, como suplente, para compor o Conselho Fiscal da Companhia. Os termos de posse deverão ser assinados em 15 
(quinze) dias úteis. O acionista GAPK Investimentos Ltda. está de acordo com a indicação feita pelo acionista GTR Brasil Participações Ltda. 
(ii) O acionista GTR Brasil Participações Ltda. apresentou declaração escrita de voto, que foi recebida, autenticada pela mesa e lavrada em livro 
próprio. Os acionistas GTR Brasil Participações Ltda. e GAPK Investimentos Ltda. aprovaram fixar a remuneração dos membros do Conselho 
Fiscal em R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) mensais para cada membro, em conformidade com o disposto no artigo 162, parágrafo 3º, 
da Lei nº 6.404/76. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e 
achada conforme, foi por todos assinada. Esta ata confere com a versão original lavrada em livro próprio. São Paulo-SP, 14 de setembro de 
2016. Mesa/Meeting Board: Jeffery Lee Nuss-Presidente/Chairman-por procuração Tijs Jansen e João Claudio De Luca Junior-Secretáro/
Secretary. Acionistas/Shareholders: GAPK Investimentos Ltda. por procuração Daniel Tardelli Pessoa, GTR Brasil Participações Ltda.-por 
procuração Marcus Phelipe Barbosa de Souza. Jucesp nº 442.322/16-1 em 13/10/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

11ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE GLAUCO FABIANO MIKAHIL, REQUERIDO POR 
GLAUTER FABIANO MIKAHIL - PROCESSO Nº1059685-87.2015.8.26.0100. O(A) Dr(a). Cláudia 
Caputo Bevilacqua Vieira, MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central  
Cível, Comarca de SÃO PAULO do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc.  FAZ SABER aos que o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 21/06/2016, foi 
decretada a INTERDIÇÃO PARCIAL de GLAUCO FABIANO MIKAHIL, RG nº 16.861.037-SSP/SP e 
CPF sob nº 380.727.718- 84, declarando-o, em virtude de padecer de transtorno afetivo bipolar, 
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil relativos aos direitos de natureza patrimonial e 
negocial, quais sejam, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, 
e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração (art. 1782, do Código Civil), nomeando 
como CURADOR, o Sr. GLAUTER FABIANO MIKAHIL, CPF 094.171.028-93 e RG 16.861.036-SSP/SP. 
O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. 

NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE
ARMAZENAGEM  E ESCOAMENTO AGRÍCOLA S.A.

CNPJ/MF Nº 09.077.252/0001-93
Edital de Convocação

Pelo presente Edital, ficam convocados todos Trabalhadores e/ou Comissão, devidamente Eleita pelos
mesmos, que laboram na empresa Novaagri Infra-estrutura de Armazenagem e Escoamento
Agrícola S.A., CNPJ/MF Nº 09.077.252/0001-93, localizada na Al. Vicente Pinzon nº 51, 5º andar, cjs.
501 e 502 - Vila Olímpia, Cidade São Paulo/SP e na empresa Terminal Corredor Norte S.A., CNPJ/MF
Nº 14.907.194/0001-18, localizada na Al. Vicente Pinzon nº 51, 5º andar, cjs. 501 e 502, sala 01 - Vila
Olímpia, Cidade São Paulo/SP, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada
no dia 03 de Novembro de 2016, às 10h30, com a devida assistência do Sindicato dos Trabalhadores na
Movimentação de Mercadorias em Geral e Auxiliares na Administração em Geral de São Paulo, CNPJ/MF
Nº 43.147.784/0001-98, a qual terá lugar nas dependências do sindicato, para discutirem e deliberarem
sobre seguinte ordem do dia: (a) – Condições de Implantação do Banco de Horas; (b) – Votação e
aprovação das condições e sua Implantação. Nota: A Assembleia será realizada em única convocação.

São Paulo/SP,  24 de Outubro de 2016.

 Edital de Citação – Prazo 30 dias - Proc. 1011156-25.2015.8.26.0007. O Dr. Celso Maziteli Neto, Juiz 
de Direito da 3º VC do Foro Regional de Itaquera/SP. Faz Saber á Fernanda Batista dos Santos, RG 
Nº 38.807.530-2, CPF Nº 337.221.408-03 que União Social Camiliana, lhes ajuizou ação Monitória 
para cobrança de R$ 10.044,43, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado 
entre as partes e não foi cumprido. Não localizado a representante legal, citada fica para que no prazo 
de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, ficando isenta de custas 
e honorários em caso de pagamento. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em 
caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei, São Paulo 13 de Setembro de 2016.        22 e 25/10

MG Centro de Serviços e Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda torna público que
solicitou junto à Secretaria de Gestão Ambiental a Renovação da Licença de Operação
p/ atividade: “serviço de corte de metais” no endereço: Estrada Assumpta Sabatini
Rossi, 271, SBC, SP

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

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

PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 08/11/2016  - 10:35h  -  2º LEILÃO: 10/11/2016  - 10:35h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
IMÓVEL

DATA 
DOS LEILÕES: 1º Leilão: 08/11/2016 às 10:35 e o 2º Leilão será realizado no dia 10/11/2016 às 10:35 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 
3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: SILVIA AMARAL, brasileira, administradora, RG 
nº 29.386.128-6-SSP/SP e CPF nº 261.291.108-12 e seu marido ROGERIO ROSSI SILVA, brasileiro, taxista, RG nº 18.719.223-6-SSP/SP, 
CPF nº 023.020.388-43, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, residentes em São Paulo/
SP. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Intermedium S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 406.816,55 (quatrocentos e seis 
mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos) 2º leilão: R$ 289.579,43 (duzentos e oitenta e nove mil, quinhentos e 
setenta e nove reais e quarenta e três centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

2ª Vara da Família e Sucessões – Regional Tatuapé. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE E. A. DO N. REQUERIDO POR N. 
M. DO N. T. – PROCESSO Nº0018500-42.2013.8.26.0008. A MM. Juiza de Direito da 2ª Vara da 
Família e Sucessões, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dra. Roseleine 
Belver dos Santos Ricci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou 
dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 27/10/2015, foi decretada a 
INTERDIÇÃO de E.A.D.N., declarando-o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os 
atos da vida civil e nomeando como CURADORA, em caráter DEFINITIVO, a Sra. N. M. do N. T. 
O presente edital será publicado e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 02 de novembro de 2015. 

Errata ao Edital publicado nos dias 30-9, 
01 e 04-10-2016 no jornal EMPRESAS

E NEGÓCIOS.
Faz saber em complementação ao edital re-

como Credor Fiduciário Banco Intermedium 
S/A e como Fiduciante Neide Coelho Boechat, 

-
OBSERVA-

ÇÕES: Tramita em desfavor do Credor Fiduci-
ário, Banco Intermedium S/A, a Ação Judicial 
sob o nº 1053203-92.2016.8.26.0002, perante 
a 11ª Vara Cível de São Paulo/SP, cujo pedido 
de suspensão de leilões foi julgado improce-
dente, em 21/10/2016, mediante a revogação 
expressa da liminar, autorizando, por conse-
guinte, a realização das hastas públicas.
Será a presente errata divulgada no site www.
zukerman.com.br e publicada na forma da lei, 
prevalecendo os demais termos dos editais 
publicados.

O BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, torna público, para conhecimento dos interessados, que os imóveis de sua propriedade e das empresas de mesmo grupo
econômico serão vendidos um a um, a quem maior lance oferecer, através de Leilão Online em 31 de Outubro de 2016 à partir das 11h30 horas pelo site www.sold.com.br,
sendo o Leiloeiro responsável: Fabio Zukerman, com escritório na Rua Tenente Negrão, 140 - 3º Andar – São Paulo/SP, matricula JUNCESP n° 719 .O Leilão será
regido pelas normas e disposições (incluindo condições de pagamento) consignadas no Edital, disponível no site indicado, que os interessados aceitam por adesão
sem qualquer restrição ou ressalva e pela legislação aplicável. Listagem de imóveis a serem leiloados: Lote: 1 - Descrição: Gleba de Terras em Monte Mor/SP
- GLEBA DE TERRAS - CHÁCARA ENGENHO * Rodovia SP 101 - Km 25,5 sentido Leste - Rodovia Campinas a Tietê (in loco). * Área de terreno: 24.000,00m²
* Matrícula: 260 do CRI de Monte Mor/SP * Contribuinte: 4.885.149-3 (NIRF) e 000.035.371.904-1 (CCIR) Obs.: Imóvel registrado no INCRA, localizado em área
de expansão urbana. LOCALIZAÇÃO: Área rural, com margem para Rodovia, com indícios de urbanização - Valor Minimo de Venda: R$ 682.000,00; Lote: 2 -
Descrição: Terreno c/Galpão Comercial Desocupado em Belém/PA - TERRENO C/ GALPÃO COMERCIAL DESOCUPADO - BAIRRO MARACACUERA *
Estrada do Outeiro, s/nº * Área de terreno: 73.886,00m² (na Matrícula) e 34.661,46m² (na Prefeitura) * Área construída: 8.940,00m² (in loco) * Matrícula: 245 do 2º
CRI de Belém/PA * Contribuinte: 038.30884.24.53.1636.000.000.16 (SEQUECIAL 384958) - Prefeitura de Belém/PA . - Valor médio mensal IPTU: R$ 664,12 LOCA-
LIZAÇÃO: Distrito industrial do Icoaraci, em frente a Tramontina. - Valor Minimo de Venda: R$ 12.750.000,00; Lote: 3 - Descrição: Prédio Comercial, 25 vagas
em Recife/PE - PRÉDIO COMERCIAL - BAIRRO ARRUDA (ex-agência) * Avenida Beberibe, nº 1.435 * Área de terreno: 1.517,25m² (na Matrícula) e 1.470,69m²
(na Prefeitura) * Área construída: 1.127,47m² (na Prefeitura) * Matrícula: 4.714 do 2º CRI de Recife/PE * Contribuinte: 2.1345.065.02.0375.000-5 (Insc. do imóvel) e
2299275 (Seq. do Imóvel) - Prefeitura de Recife/PE. OBS.: Estacionamento com aprox. 25 vagas - Valor médio mensal IPTU: R$ 2.848,23 LOCALIZAÇÃO: O imóvel
está localizado em região de ocupação mista comercial/residencial, próximo ao Estádio Santa Cruz. - Valor Minimo de Venda: R$ 1.214.000,00; Lote: 4 - Descrição:
Sobrado, 5 suítes em Olímpia/SP - SOBRADO - BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO DE ASSIS * Rua Caiapó, nº 65 * Área de terreno: 258,50m² * Área construída:
194,61m² * Matrícula: 5.123 do CRI de Olímpia/SP * Contribuinte: 209600-9 - Prefeitura de Olimpia/SP - Distribuição interna: Pavimento térreo: recepção, refeitório,
cozinha, três suítes e depósito. Pavimento superior: duas suítes. OBS.: O imóvel está sendo utilizado para fins comerciais (Pousada). LOCALIZAÇÃO: Bairro
residencial, com todos os melhoramentos públicos e comércio local. - Valor Minimo de Venda: R$ 318.000,00; Lote: 5 - Descrição: Galpão Industrial em Camaçari/
BA - GALPÃO INDUSTRIAL - DISTRITO DE ABRANTES * Rodovia BA 099 - Estrada do Coco Km 9,5 * Área de terreno: 10.850,00m² * Área construída: 3.744,00m²
(na Matrícula) e 4.197,95m² (in loco) * Matrícula: 13.300 do 1º CRI de Camaçaria/BA * Contribuinte: 94108 - Prefeitura de Camaçari/BA. OBS.:Unidade comercial
composta por 03 prédios: (i) Galpão 01 - Área construída de 1.911,36m² (in loco) (ii) Galpão 02 - Área construída de 244,42m² (in loco) (iii) Galpão 03 - Área construída
de 2.042,17m² (in loco) (iv) Pavimentação em paralelepípedo - 3.714,47m² (in loco) - Valor médio mensal IPTU: R$ 3.777,82 LOCALIZAÇÃO: Terreno com formato
irregular, topografia plana, estando no nível do greide da rua com um acesso pela Rodovia BA-099. - Valor Minimo de Venda: R$ 9.658.000,00; Lote: 6 - Descrição:
Gleba de Terras em Santa Cruz Cabrália/BA - GLEBAS I e II – BAIRRO PEDRINHAS * Estrada de acesso a Rod. BR367 (na Prefeitura) * Área de terreno: 290.000,00m²
(Gleba I: 200.000,00m² e Gleba II: 90.000,00m²). * Matrículas: 059 e 4.080 do CRI de Santa Cruz Cabrália/BA. * Contribuinte: 01.03.187.0790.001 (GLEBA I) e
01.03.187.0382.001 (GLEBA II) - Prefeitura de Santa Cruz Cabralia/BA. OBS.: Contribuinte distintos: 01.03.001.1606.001 (Gleba I) e 01.03.001.1336.001 (Gleba II) -
Valor médio mensal IPTU: R$ 749,07 LOCALIZAÇÃO: A região do entorno do imóvel é caracterizada por imóveis residenciais e comerciais nas margens da Rodovia
BR-367, com padrão de acabamento médio a inferior, e nas ruas internas por imóveis residenciais, apresentando uma baixa densidade ocupacional, com presença
de glebas urbanas. - Valor Minimo de Venda: R$ 6.730.000,00; Lote: 7 - Descrição: Terreno em Santa Cruz Cabrália/BA - TERRENO – BAIRRO TÂNIA * KM 03
da Estrada Santa Cruz Cabrália - denominado Sítio Primavera/Visgueiro * Área de terreno: 471.964,00m² * Matrícula: 1.537 do CRI de Santa Cruz Cabrália/BA. *
Contribuinte: 01.04.217.1462.001 - Prefeitura de Santa Cruz Cabralia/BA. - Valor médio mensal IPTU: R$ 5.868,09 LOCALIZAÇÃO: O imóvel possui acesso direto
pela Estrada da Tânia, distante 2,5km da BR-367, apresentando ocupação predominantemente de imóveis residencias. - Valor Minimo de Venda: R$ 3.685.000,00;
Lote: 8 - Descrição: Terreno com Galpão Comercial em Araraquara/SP - TERRENO COM GALPÃO COMERCIAL - BAIRRO PARQUE DO CARMO * Av. Antônio
de Pádua Correa, nº 897 * Área de terreno: 300,00m² * Área construída: 300,00m² (na Prefeitura) * Matrícula: 39.020 do 1º CRI de Araraquara/SP * Contribuinte:
11.0053.013.00 (37791-8) - Prefeitura de Araraquara/SP. OBS.: Na matrícula consta averbada a construção de “prédio residencial”, a qual não corresponde àquela
constatada in loco. - Valor médio mensal IPTU: R$ 35,62 LOCALIZAÇÃO: Bairro de uso misto (residencial/comercial), dotado de todos os melhoramentos públicos,
servido por transportes, comércio local, escolas, hospitais, bancos e recreação. - Valor Minimo de Venda: R$ 300.000,00; Lote: 9 - Descrição: Escritórios e Galpões
Industriais em Ananindeua/PA - ESCRITÓRIOS E GALPÕES INDUSTRIAIS - BAIRRO VILA DO COQUEIRO * Estrada do Quarenta Horas, nº 17 (in loco), na altura
do km 04 * Área de terreno: 328.935,30m² (na Matrícula) e 384.951,00m² (na Prefeitura) * Área construída: 25.215,33m² (na Matrícula) e 575,00m² (na Prefeitura)
* Matrícula: 1.626 do 1º CRI de Ananindeua/PA * Contribuinte: 751391 - Prefeitura de Ananindeua/PA. * Benfeitorias conforme Av.9/1626: Galpão das Linhas de Produção,
com área de 12.295,18m²; Itacotiara, com área de 3.481,51m²; Galpão das áreas cobertas, com área de 1.027,88m²; Galpões da Caldeira, com área de 1.229,67m²;
Galpões dos Tanques de Cozimento, com área de 2.714,40m²; Galpão de Acondicionamento, com área de 666,46m²; Galpão Pré-Secador, com área de 480,00m²;
Galpão Almoxarifado, com área de 1.967,85m²; Galpão Vestiário/Refeitório, com área de 600,94m²; Galpão Trevo, com área de 268,28m²; Sala do Médico/Ambu-
latório, com área de 33,98m²; Escritório, com área de 381,25m²; Banheiros, com área de 48,49m²; Segurança, com área de 19,44m². LOCALIZAÇÃO: Região
predominantemente industrial da grande Belém. O imóvel fica perto da Marina Porto Seguro. - Valor Minimo de Venda: R$ 20.445.000,00; Lote: 10 - Descrição:
Chácara no Bairro do Varejão em Mairinque/SP - CHÁCARA - BAIRRO DO VAREJÃO * Al. das Paineiras, s/nº - Chácara nº 17 - Qd. G - Loteamento Chácaras de
Recreio Vista Verde * Área de terreno: 2.910,59m² * Matrícula: 3.864 do CRI de Mairinque/SP * Contribuinte: 01-10-069-0324-001 - Prefeitura de Mairinque/SP. OBS.:
Não demarcado, sem benfeitorias - Valor médio mensal IPTU: R$ 39,71 LOCALIZAÇÃO: Bairro formado por chácaras, com infraestrutura e comércio local. - Valor
Minimo de Venda: R$ 113.000,00; Lote: 11 - Descrição: Apto. 2 dorms no Bairro Centro em Monte Mor/SP - APARTAMENTO C/ 2 DORMITÓRIOS – BAIRRO
CENTRO *Rua Mário Sproesser, nº 181 – Apto 31 – Bloco P – Conjunto Residencial Francisco Pontin * Área privativa: 53,84m² * Área construída: 109,73m² * Matrícula:
9.332 do CRI de Monte Mor/SP * Contribuinte: 19.42.62.0.100.05.013.0 - Prefeitura de Monte Mor/SP - Distribuição Interna: sala de estar, sala de jantar, área de
circulação interna, dois dormitórios, banheiro social, cozinha e área de serviço. OBS.: Com direito ao uso de garagem descoberta não determinada, conforme
Matrícula. - Valor médio mensal Condomínio: R$ 195,00 - Valor médio mensal IPTU: R$ 29,70 LOCALIZAÇÃO: Condomínio de apartamentos, bairro com infraestrutura
e comércio local. - Valor Minimo de Venda: R$ 107.000,00; Lote: 12 - Descrição: Terreno Rural em Jaborandi/BA - TERRENO RURAL - ZONA RURAL * Fazenda
Citygusa I * Área de terreno: 3.668.496,09m² (na Matrícula) e 25.978.325,19m² (no INCRA) * Benfeitorias reprodutivas: aprox. 1.770.000.00m² de eucaliptos e aprox.
1.888.999,93m² de brutas ou derrubadas. * Matrícula: 6.364 do CRI de Coribe/BA * Contribuinte: 5.078.575-3 000.019.914.150-3 (área maior) (CCIR) OBS.: O imóvel
possui acesso pelo 30km da Estrada que liga a Rodovia BR349 a Estrada Eixão da Soja. LOCALIZAÇÃO: Roteiro a partir do município de apoio: Partindo-se do Posto
Rosário sentido Luís Eduardo Magalhães (Rodovia BR 020 ) por 17,50 km vira-se à direita sentido Correntina (Rod. BR 349) por 57 km, vira-se à direita (próximo
sede da Faz. Talismã) sentido Eixão da Soja por 5.00 km (porteira) vira-se à direita por 1,50 km (Faz. Concordia e Santa Maria) vira-se esquerda por 10 km (Faz.
Santa Felicidade) continua-se em por mais 6,30 km (Faz. São Paulo) vira-se à direita por mais 7 km onde inicia-se as fazendas reunidas Citygusa. - Valor Minimo
de Venda: R$ 1.650.000,00; Lote: 13 - Descrição: Terreno Rural em Jaborandi/BA - TERRENO RURAL - ZONA RURAL * Fazenda Citygusa V * Área de terreno:
4.865.498,04m² (na Matrícula) e 25.798.325,19m² (no INCRA) * Benfeitorias reprodutivas: aprox. 1.469.799,95m² de eucaliptos e aprox. 2.203.200,07m² de brutas
ou derrubadas. * Matrícula: 6.368 do CRI de Coribe/BA * Contribuinte: 5.532.816-4 000.019.914.150-3 (área maior) (CCIR) OBS.: O imóvel possui acesso pelo 30km
da Estrada que liga a Rodovia BR349 a Estrada Eixão da Soja. LOCALIZAÇÃO: Roteiro a partir do município de apoio: Partindo-se do Posto Rosário sentido Luís
Eduardo Magalhães (Rodovia BR 020 ) por 17,50 km vira-se à direita sentido Correntina (Rod. BR 349) por 57 km, vira-se à direita (próximo sede da Faz. Talismã)
sentido Eixão da Soja por 5.00 km (porteira) vira-se à direita por 1,50 km (Faz. Concordia e Santa Maria) vira-se esquerda por 10 km (Faz. Santa Felicidade) continua-
se em por mais 6,30 km (Faz. São Paulo) vira-se à direita por mais 7 km onde inicia-se as fazendas reunidas Citygusa. - Valor Minimo de Venda: R$ 1.650.000,00;
Lote: 14 - Descrição: Terreno Rural em Ibotirama/BA - RURAL - FAZENDA PERIPERI * Área de terreno: 48.477.465,82m² (na Matrícula) e 48.862.998,05m² (na
Receita Federal) * Sem benfeitorias *Matrícula: 1.229 do CRI de Ibotirama/BA * Contribuinte: 5.946.669-3 (NIRF) Obs.: Saindo de Ibotirama, pela rodovia para Seabra
e Salvador, seguir até o Povoado de Canabrava do Asfalto, no km 591 + 800 metros à esquerda na estrada de terra Morro Pará e andar 7 km, dobrar a esquerda e
seguir mais 13 km até a entrada do imóvel, cruzando o assentamento Serra Dourada e a Fazenda Camila. LOCALIZAÇÃO: Imóvel localizado a 43 km de Ibotirama/
BA e a 10km do Vale do Rio São Francisco. - Valor Minimo de Venda: R$ 1.765.000,00; Lote: 15 - Descrição: Sala Comercial no Centro em Cascavel/PR - SALA
COMERCIAL - BAIRRO CENTRO * Rua Mato Grosso, nº 1544 - Edifício American Park * Área privativa: 92,29m² * Área construída: 92,35m² * Matrícula: 51.136 do
1º CRI de Cascavel/PR * Contribuinte: 1025360000 - Prefeitura de Cascavel/PR - Distribuição interna: Recepção, duas salas, copa, banheiro social arquivo. - Valor médio
mensal IPTU: R$ 48,63 LOCALIZAÇÃO: Rua com formação mista, ótima localização e com todos os melhoramentos públicos. - Valor Minimo de Venda: R$ 175.000,00;
Lote: 16 - Descrição: Sobrado, 5 suítes em Mairinque/SP - SOBRADO DESOCUPADO EM CONDOMÍNIO C/ PISCINA E CHURRASQUEIRA - BAIRRO FAZENDA
OLGA * Rua Pedro Alexandrino, nº 591 - Lt.129-E - Residencial Porta do Sol - Loteamento Parque Recreio Mirante * Área de terreno: 7.199,14m² * Área construída:
801,06m² * Matrícula: 417 do CRI de Mairinque/SP * Contribuinte: 01.07.031.0722.001- Prefeitura de Mairique/SP - Distribuição interna: Pavimento inferior: Sala com
três ambientes, cozinha, área de serviço, quarto de empregada com banheiro. Pavimento superior: Cinco suítes e hall interno. Área externa: Salão com churrasqueira,
forno a lenha, lareira, piscina, lago artificial, campo de futebol gramado. LOCALIZAÇÃO: Região próxima a Rod. Castelo Branco, com infraestrutura pública. - Valor
Minimo de Venda: R$ 831.000,00; Lote: 17 - Descrição: Sobrado no Jd Morada do Sol em Araraquara/SP - SOBRADO- BAIRRO JARDIM MORADA DO SOL
* Avenida Fortunato Bressan, nº 514 *Área de terreno: 133,91m² *Área construída: 87,19m² *Matrícula: 80.544 do 1º CRI de Araraquara/SP * Contribuinte: 021.005.027.00
(RED. 89267) - Prefeitura Municipal de Araraquara/SP - Valor médio mensal IPTU: R$ 20,15 Localização: Ótima localização, acesso fácil Avenida Manoel de Abreu,
com todos os melhoramentos públlicos e comercio local. - Valor Minimo de Venda: R$ 68.000,00; Lote: 18 - Descrição: Apto. Duplex em Brasília/DF - APARTA-
MENTO DUPLEX - BAIRRO SQNW311 * SHCNW,s/nº - Apto 605 - Bl. B vagas nºs 45/46 - Setor de Habitações Coletivas Noroeste * Área privativa: 173,82m² *
Área construída: 268,87m² * Matrícula: 109.866 do 2º CRI de Brasília/DF * Contribuinte: 51656329 - Secretária da Fazenda/DF Localização: Bairro residencial, com
todos os melhoramentos público, comércio local e acesso fácil a Via W7. - Valor Minimo de Venda: R$ 944.000,00; Lote: 19 - Descrição: Casa, 2 dorms no Jd.
Alvorada em Sertãozinho/SP - CASA C/02 DORMITÓRIOS - BAIRRO JARDIM ALVORADA * Rua Coronel Francisco Schmidt, nº 2.796 * Área de terreno : 240,00m²
* Área construída : 190,07m² * Matrícula : 25.100 do CRI de Sertãozinho/SP * Contribuinte: 01.0524.1.0017-000 - Prefeitura de Sertãozinho/SP - Distribuição Interna:
Sala de estar, sala de jantar, lavabo, uma suíte, um banheiro suíte, dois dormitórios, um banheiro social, cozinha, área de serviço e varanda. Localização: Bairro
residencial, com todos os melhoramentos públicos, comércio local e imóvel próximo ao Cemitério Papa Paulo VI. - Valor Minimo de Venda: R$ 189.000,00.

Consulte o edital completo no site:WWW.SOLD.COM.BR
Informações: (11) 3296-7555 - R. Tenente Negrão, 140 - 3º Itaim Bibi - São Paulo/SP.
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Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 24/10/2016
1. Data, Hora e Local das Assembleias: Aos 24/10/2016, às 10 horas, na sede social estabelecida na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 9º Andar, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, em São Paulo/SP. 2. Convocação e 
Presenças: Tendo sido os editais de convocação publicados no DOESP, em suas edições de 15, 18 e 19/10/2016 e no 
jornal “Empresas & Negócios” de São Paulo, jornal de grande circulação na localidade em que está situada a sede da 
sociedade, em suas edições de 15, 18 e 19/10/2016, a AGE foi instalada, em 1ª Convocação, com a presença de 
acionistas titulares de 99,12% das ações com direito a voto, representativas do capital social da companhia. 3. Mesa: 
Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcio Alaor de Araújo e secretariados pelo Sr. Marco Antonio Antunes. 4. 
Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) redução do capital social da Companhia, sem cancelamento de ações ordinárias; 
(ii) alteração da cláusula 5º do Estatuto Social, em virtude da redução de capital, caso aprovada; e (iii) outros assuntos 
de interesse da sociedade. 5. Deliberações: Os acionistas presentes apreciaram as matérias constantes da ordem do 
dia e deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou reservas o que segue: (i) Aprovada a 
redução do capital social da Companhia, no montante de R$ 400.000.000,00, passando dos atuais R$ 2.904.477.365,91, 
para R$ 2.504.477.365,91, sem qualquer alteração do número de ações de emissão da Companhia. (ii) Deliberado que, 
em consequência da decisão acima, o capital social da Companhia passará a ser de R$ 2.504.477.365,91, dividido em 
24.806 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, e o artigo 5º “caput”, do Estatuto Social, passará a assim se 
redigir: “Artigo 5º - O Capital Social é de R$ 2.504.477.365,91, representado por 24.806 ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal”. (iii) A efetiva redução de capital social, com a consequente restituição aos acionistas, em moeda 
corrente nacional, está condicionada: (a) ao término do prazo para oposição de credores nos termos do artigo 174 da 
Lei 6.404/76; e (b) à aprovação do Banco Central do Brasil, nos termos da lei e da regulamentação aplicáveis. (iv) A 
Diretoria da Companhia fi ca autorizada a praticar todos e quaisquer atos e a fi rmar todos e quaisquer documentos 
necessários à execução destas deliberações ora tomadas. (v) Não havendo mais nenhuma matéria a ser discutida, os 
acionistas deliberaram pelo encerramento da presente AGE. (vi) A efi cácia das deliberações acima está condicionada a 
homologação do presente ato pelo Banco Central do Brasil. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi 
encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei 
6.404/76, cuja original foi lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais da Sociedade, lida e assinada por 
todos os acionistas presentes, fi cando autorizada a sua publicação. São Paulo, 24/10/2016. Flávio Pentagna Guimarães. 
Ricardo Annes Guimarães. Ângela Annes Guimarães. Regina Annes Guimarães. João Annes Guimarães. Márcio Alaor de 
Araújo. Antonio Mourão Guimarães Neto. BMG PARTICIPAÇÕES S/A, representada por seus Diretores Ricardo Annes 
Guimarães e Ângela Annes Guimarães. COEMP - COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS S/A, representada por seus 
Diretores Regina Annes Guimarães e Ricardo Annes Guimarães. COMERCIAL MINEIRA S/A, neste ato representada por 
seus Diretores Ricardo Annes Guimarães e Ângela Annes Guimarães. CSMG - CORRETORA DE SEGUROS LTDA, neste 
ato representada por seu Diretor, José Eduardo Gouveia Dominicale. ALGODÕES EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 
LTDA, neste ato representada por seu administrador, Sr. Antonio Mourão Guimarães Neto. Confere com a original, 
lavrada em livro próprio. Marcio Alaor de Araújo - Presidente da Mesa, Marco Antonio Antunes - Secretário da Mesa.
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A ofensiva militar foi ini-
ciada no último dia 17, 
e não tem prazo para 

terminar. Entenda a situação 
em 7 pontos: 
 1) Onde fi ca Mosul? - Mosul 

é uma cidade no norte do 
Iraque que foi facilmente 
dominada em junho de 
2014 pelo Estado Islâ-
mico. O líder do grupo, 
Abu Bakr al-Baghdad, 
declarou Mosul a capital 
do califado. 

 2) O que é a ofensiva 

militar em Mosul? - É a 
tentativa do Exército do 
Iraque de tentar retirar o 
território em poder do Es-
tado Islâmico. A ofensiva 
ocorre após uma sucessão 
de derrotas e de enfra-
quecimento do EI, como 
a perda das cidades de 
Tikrit, Ramadi, Fallujah e 
Dabiq, no norte da Síria.

 3) Por que Mosul é impor-

tante? - Em 2014, Mosul 

Sete perguntas para entender
a ofensiva em Mosul

O primeiro-ministro do Iraque, Haider al-Abadi, afi rmou que a ofensiva militar para liberar a cidade de 
Mosul das mãos do grupo terrorista Estado Islâmico (EI) tem avançado “rapidamente”
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Iraque e milícias xiitas ira-
quianas. Eles têm o apoio 
dos Estados Unidos e de 
outros países ocidentais. 
Mas essa aliança abriu uma 
crise com a Turquia, manti-
da à distância de toda ação 
em território iraquiano. 

 5) Quais os riscos desta 

ofensiva? - A batalha 
por Mosul deverá ser mais 
sangrenta e duradoura 
que as outras recon-
quistas. A preocupação 
maior é com o número 
de refugiados que podem 
sair de Mosul. As Nações 
Unidas falam em até 200 
mil pessoas e já preparou 
campos para abrigá-los 
no Iraque. Mas o Estado 
Islâmico quer que os mo-
radores de Mosul fi quem 
na cidade para usá-los em 
benefício próprio, como 
escudos humanos. 

 6) O que acontecerá de-

pois? - A eventual reto-
mada de Mosul e o recolhi-
mento do EI não representa 
o fi m do grupo terrorista. 
Para manter seu poder, é 
provável que o Estado Is-
lâmico retome seus planos 
de atentados contra países 
do Ocidente. Além disso, 
a instabilidade política na 
Síria contribui para criar 
um ambiente propício à 
sobrevivência do EI.   Se a 
reconquista de Mosul for 
bem-sucedida, será uma 
vitória para o governo do 
presidente dos EUA, Ba-
rack Obama, que insistiu 
em combater os terroristas 
à distância, sem enviar 
tropas em solo, o chamado 
“no boots on the ground”.

 7) Qual a situação do 

Estado Islâmico atual-

mente? - Com a sucessão 
de derrotas do Estado 
Islâmico, acredita-se que 
o grupo tenha perdido 
cerca de 25% de seu 
território dominado. Há 
uma semana, o governo 
norte-americano tmabém 
anunciou que 18 líderes do 
grupo haviam sido mortos 
nos últimos 30 dias. Essas 
informações apontam 
para uma percepção de 
enfraquecimento do EI, 
mas analistas falam muito 
na possibilidade do grupo 
se reinventar e adotar 
novas práticas através de 
“lobos solitários” espalha-
dos pelo Oriente Médio e 
Europa (ANSA).

foi a conquista determi-
nante para a ascensão do 
Estado Islâmico. É lá que 
se concentra boa parte da 
extração de petróleo, cujo 
contrabando sustenta 
fi nanceiramente os terro-
ristas. Mosul também é o 
ponto crucial para o fl uxo 
de pessoas e mercadorias 
na ao longo do rio Tigre. 

Caso o Iraque consiga 
retomá-la, prejudicaria o 
deslocamento de terroris-
tas, armas e contrabando 
pela região.

 4) Quem são os militares 

envolvidos nesta ofen-

siva? - Há uma coalizão de 
mais de 80 mil soldados, 
reunindo tropas curdas, 
divisões do Exército do 


