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E.L.E.N.A. EMPREENDIMENTOS DA LIVRE EMPRESA NACIONAL S/A
CNPJ/MF n° 60.714.755/0001-80 - NIRE n° 35.300.017.501

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam os Srs. acionistas, convidados a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na Alameda Lorena, n° 800,
12° andar, Conjunto 1210, São Paulo - SP, às 10:00 horas, do dia 18 de novembro de 2016, para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras,
relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2015; b) Eleição da diretoria da sociedade; c) Outros assuntos de interesse
social. São Paulo, 11 de novembro de 2016. A Diretoria.                                                                          11, 12 e 17/11/2016.

Castor & Leão - Administração Hoteleira S.A
CNPJ Nº 02.238.702/0001-33 - NIRE 353001530-4

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da Castor & Leão - Administração Hoteleira
S.A, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada na
sede social, à Alameda Itu, nº 1.151, Jardim Paulista, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, no dia 28 de novembro de 2016, às 10 h, para discutirem e deliberarem sobre
seguinte ordem do dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar
os relatórios da administração, as demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezem-
bro de 2015; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; c) ratificar delibera-
ção da Diretoria que trata do pagamento de juros moratórios sobre capital próprio; d) Eleição
do Conselho de Administração e Diretoria; f) Outros assuntos de interesse social. São
Paulo, 27 de outubro de 2.016. Maria Eunice Mariotto Silva - Presidente.         (11, 12 e 17)

DOU INÍCIO A MINHA COLUNA comentando a determi-
nação da diretoria da Globo em aceitar a volta de ‘Os Normais’ 
na grade de sua programação. Com a onda de remakes em alta 
na Globo, uma ala da diretoria não aprova muito a volta de uma 
série que deixou muita gente orfã, quando chegou ao fi m de 
2003. Entretanto a outra ala defende com unhas e dentes essa 
volta  na programação.

A IDEIA DOS QUE ESTÃO A FAVOR, É QUE O SERIADO 
seja apresentado com os mesmos protagonistas, para uma série 
de dez episódios, onde no elenco estão Luiz Fernando Guimarães 
e Fernanda Torres, quase 15 anos após saírem do ar. Agora, é 
exibir nos fi nais das noites de domingo, no segundo semestre 
de 2017. Porém antes dessa decisão a emissora tem que decidir 
sobre a volta de outros programas como por exemplo: ‘Os Tra-
palhões’ e ‘O Sítio do Pica Pau Amarelo’.

AOS 53 ANOS XUXA MENEGUEL, PAROU O RIO DE 

JANEIRO a semana passada. Foi a sua volta aos palcos, onde 
cantos os maiores sucessos de sua carreira, com direito a paqui-
tas e ingressos esgotados. A presença de vários artistas globais 
emocionou a ex Rainha dos baixinho que veio as lágrimas. Ela 
agradeceu o carinho de todos e afi rmou: “Vocês vão dizer que 
não cantei. É  verdade, é tudo playback”.

A ATRIZ BRUNA MARQUEZINE FICOU MUITO SEM 

GRAÇA e corada quando na semana passada, ao participar 
do programa de Serginho Groisman, um convidado da plateia 
lhe perguntou: “Sua primeira vez doeu?”. Ela desconversou e 
mudou de assunto. Bruna meio sem graça foi clara: “Não sou 
acostumada dar informações sigilosas da minha vida”.

A GLOBO COMEÇA A GRAVAR, NO FINAL DE JANEIRO 

DE 2017, ‘Jogo da Memória’, novela que será exibida as 11 da 
noite. A autora, Lícia Manzo, reafi rmou que os telespectadores 
fi caram surpresos com o seu folhetim. No elenco dessa produção 
já estão confi rmadas Adriana Esteves, Pamela Tomé e Shofi e 
Charlotte, entre outros.

JÁ A REDE RECORD, DEIXOU PARA ABRIL DE 2017, 
as gravações de ‘Belaventura’, a próxima trama das sete da 
emissora. A produção ganhou mais tempo, por conta da reprise 
do folhetim ‘Escrava Isaura’. A emissora deve investir muito o 
ano que vem nas suas novelas bíblicas.

A REDE TV ANUNCIOU NA SEMANA PASSADA a con-
tratação da jornalista Salete Lemos, que deve dividir a apresen-
tação dos telejornais da emissora com Boris Casoy. O que falta á 
Rede TV é uma assessoria de imprensa mais competente, pois 
seu informativos não são bons.

APESAR DA BAIXA AUDIÊNCIA, A NOVELA ‘LEI DO 

AMOR’ supera as novelas anteriores. A trama de Maria Adelaide 
Amaral e Vicent Villari está a frente de ‘Babilônia’ e ‘A Regra do 
Jogo’, que amargaram piores começos da história no horário. 
Já a direção da Globo espera que com as vilanias de Tião (Jose 
Mayer) a emissora atinja seus 30 pontos.

FRASE FINAL: Após ter descoberto que a vida não tem 
sentido, não nos resta nada a fazer senão lhe dar um sentido.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão - Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora  da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, 
da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de 
Colocação, da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de 
Debenturistas, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 28 de novembro de 2016, às 10:00 horas, na sede da Emissora, localizada 
na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:  (i) aprovar a desnecessidade de majoração do saldo existente na Conta Reserva do Serviço da 
Dívida 1 e na Conta Reserva do Serviço da Dívida 2, em 3 (três) vezes o valor da última prestação vencida do serviço da dívida decorrente
dos Contratos de Financiamento Originais, do Instrumento de Financiamento Banco da Amazônia e dos Contratos de Financiamento
Suplementares, conforme previsto nos itens 45, “b”, e 46, “b” do Contrato de Cessão Fiduciária, caso a Companhia possua ICSD inferior a 
1,2 (um inteiro e dois décimos) nos exercícios de 2017 e 2018; (ii) aprovar a redução do volume de energia do Contrato de Compra e Venda 
de Energia Elétrica celebrado com a Odebrecht Comercializadora de Energia  (“CCVEE OCE”) para o ano de 2016, bem como a 
substituição do CCVEE OCE, a partir de janeiro de 2017, por 02 (dois) CCVEE’s de 35 MW médios cada celebrados com a CEMIG Geração 
e Transmissão S.A. e a Braskem S.A.; e (iii) aprovar a celebração, pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
(“Agente Fiduciário”), de aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária, já anteriormente aditado, a fim de prever o disposto nos itens (i) e (ii) acima.  
A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante
apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada debenturista e emitido pela
instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do 
instrumento de procuração na sede social da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, 
Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo, 11 de novembro de 2016.

Eduardo de Melo Pinto - Diretor-Presidente

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão - Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações,
da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio 
Energia S.A. (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em 
primeira convocação, no dia 28 de novembro de 2016, às 14:00 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas,  
nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: (i) aprovar a desnecessidade de majoração do saldo existente na Conta Reserva do Serviço da Dívida 1 e na Conta Reserva do
Serviço da Dívida 2, em 3 (três) vezes o valor da última prestação vencida do serviço da dívida decorrente dos Contratos de Financiamento 
Originais, do Instrumento de Financiamento Banco da Amazônia e dos Contratos de Financiamento Suplementares, conforme previsto nos 
itens 45, “b”, e 46, “b” do Contrato de Cessão Fiduciária, caso a Companhia possua ICSD inferior a 1,2 (um inteiro e dois décimos) nos 
exercícios de 2017 e 2018; (ii) aprovar a substituição, a partir de janeiro de 2017, do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica
celebrado com a Odebrecht Comercializadora de Energia (“CCVEE OCE”), por 02 (dois) CCVEE’s de 35 MW médios cada celebrados com 
a CEMIG Geração e Transmissão S.A. e a Braskem S.A.; e (iii) aprovar a celebração, pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários (“Agente Fiduciário”), de aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária, já anteriormente aditado, a fim de prever o disposto nos itens
(i) e (ii) acima. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia 
geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada
debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, 
solicitamos o depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, localizada na Avenida das
Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, bem como o envio ao Agente 
Fiduciário no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo, 11 de novembro de 2016.

Eduardo de Melo Pinto - Diretor-Presidente

1ª Vara da Família e Sucessões – Regional Santana. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE DAISY DE CASSIA LUCIO, 
REQUERIDO POR DENISE DE CASSIA LUCIO - PROCESSO Nº0006895-23.2013.8.26.0001. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional I - Santana, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Marcia Mayumi Okoda Oshiro Bugan, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 17/12/2015, foi 
decretada a INTERDIÇÃO de DAISY DE CASSIA LÚCIO RG. 10.811.388-7, CPF 010.823.878-43, 
declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil por ser 
portador(a) de CID(10)=F20.0 (esquizofrenia paranoide) e nomeado(a) como CURADOR(A), em 
caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Denise de Cássia Lúcio, RG. 9.628.360-9 e CPF. 892.464.898-53. 
O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de junho de 2016. 

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. 

Associação dos Servidores do Departamento
de Águas e Energia Elétrica

CNPJ Nº 49.644.594/0001-62
Edital de Convocação: Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

A Presidente do Conselho Administrativo da ADAEE, no uso das atribuições que
lhe confere os Artigos 24 e 25 do Estatuto Social da ADAEE, convoca todos os
associados para se reunirem no dia 29 de Novembro de 2016, em Assembleia Geral
Ordinária, às 10:00 horas em 1ª convocação com a metade mais um dos
associados e às 10:30 horas, com qualquer número de associados nos termos
do Artigo 29, na Sala do Pregão, Rua Boa Vista 175, 1º andar, nesta Capital do
Estado de São Paulo, para Apreciação e Deliberação dos Assuntos:  a) Plano
de Metas para o exercício de 2017; b) Contas e Balanço do exercício de 2015
E em Assembleia Geral Extraordinária, às 11:00 horas em 1ª convocação com
a metade mais um dos associados e às 11:30 horas, com qualquer número de
associados nos termos do Artigo 29, para Apreciação e Deliberação dos Assuntos: a)
Encerramento das atividades da Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 277; b) outros assuntos.

São Paulo, 11 de Novembro de 2016
Candida Maria de Souza - Presidente

Gran Park Administração de Bens e Participações S.A.
CNPJ 23.027.492/0001-04

Ata da Assembléia Geral Extraordinária de Transformação da Sociedade Empresária Limitada
 para Sociedade Anônima, realizada em 04 de agosto de 2016.

Aos 4/8/16, ás 10hs, na Avenida Paulista, nº 1765 - 7º Andar Conjuntos 71 e 72 - CV 7895 - SP/SP reuniram-se em Assembleia os seus 
componentes, representando a totalidade do capital social, interessados na transformação da empresa em S.A., os sócios Sr. Marcos An-
tonio Batista Souza, RG nº 42.861.282-9 SSP/SP e CPF/MF nº 349.435.158-94, e Sra. Mariane Oliveira Figueredo, RG nº 44.376.208-9 
SSP/SP e CPF/MF nº 363.654.878-60, Aberto os trabalhos, assumiu a Presidência o Marcos Antonio Batista Souza, que convidou a mim 
Mariane Oliveira Figueredo para Secretária, com a palavra o Presidente da mesa expôs que o objetivo da Assembléia era discutir e delibe-
rar sobre atos relativos a Transformação da Sociedade Empresária limitada denominada, Gran Park Intermediação de Negocios Ltda, 
passará a ser Gran Park Administração de Bens e Participações S.A., Com aprovação da Assembléia, os atos de transformação aqui ex-
postos a S.A. será regido pelo Estatuto Social já elaborado, com sua nova atividade de administração de bens móveis e imóveis próprios e 
a participação em outras sociedades como inserido no novo Estatuto Social. Em atenção ao proposto e aprovado, passa a sociedade a ter 
a seguinte denominação Gran Park Administração de Bens e Participações S.A. com o mesmo capital de R$ 10.000,00 divididos em 10.000 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, mantidas as partes de cada sócio, quotas essas que se convertem em subscrições de 
ações de capital ora transformada S.A., assim pertencem ao acionista: Marcos Antonio Batista Souza, com 8.000 ações ordinárias no valor 
total de R$ 8.000,00, e a acionista Mariane Oliveira Figueredo, com 2.000 ações ordinárias nominativas no valor total de R$ 2.000,00. Em 
prosseguimento como secretária da mesa Sra. Mariane Oliveira Figueredo, procedeu à leitura do Novo Estatuto Social nos seguintes ter-
mos: Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - Sob a denominação de Gran Park Adminis-
tração de Bens e Participações S.A. opera a S.A. de capital fechado, que se rege pelo presente estatuto e pelas disposições legais que forem 
aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem sede naAvenida Paulista, nº 1765 - 7º Andar - Conjuntos 71 e 72 - CV 7895- Bairro Bela Vista, 
Município de São Paulo/SP-CEP 01311-200. § Único - Por deliberação da Diretoria, poderão ser instaladas, transferidas ou extintas filiais, 
escritórios, agências ou depósitos em qualquer ponto do território nacional, ou no exterior. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto a admi-
nistração de bens móveis e imóveis próprios e a participação em outras sociedades. Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é por 
tempo indeterminado. Capítulo II - Do Capital Social e Ações - Artigo 5º - O capital social é de R$ 10.000,00, dividido em 10.000 ações 
ordinárias nominativas sem valor nominal. Artigo 6º - A Companhia poderá emitir títulos múltiplos representativos de qualquer número de 
ações, levando esses títulos a assinatura de dois diretores, sempre de acordo com a legislação vigente. § Único - No caso de alienação de 
ações ou de aumento de capital social, os acionistas terão preferência para adquiri-las ou subscrevê-las, em igualdade de condições, na 
mesma proporção das ações possuídas, devolvendo-se aos demais acionistas o direito de preferência dos que não o exerceram. Capítulo 
III - Da Administração - Artigo 7º - A administração da Companhia competirá a uma Diretoria composta de, no mínimo, 2 e, no máximo, 5 
membros, pessoas naturais, acionistas ou não, residentes no País, sem designação específica, eleitos e destituídos pela Assembleia. § 1º 
- O prazo do mandato será de 3 anos, vigorando inclusive até a Assembleia Ordinária que deliberar sobre a nova eleição, permitida a ree-
leição. § 2º - A Assembleia de acionistas fixará para cada Diretor as suas respectivas atribuições e o montante de sua remuneração indivi-
dual. Artigo 8º - A Diretoria reunir-se-á sempre que for necessário, sendo as deliberações tomadas por maioria de votos, cabendo 1 voto 
para cada Diretor, e voto de qualidade cabendo ao Diretor Presidente. Artigo 9º - A Diretoria tem ampla autonomia de ação visando a rea-
lização dos negócios sociais e prática dos atos necessários ao normal funcionamento da Companhia. Artigo 10º - Compete ao Diretores, 
sempre em conjunto de no mínimo 2, a administração e a representação, judicial e extrajudicial da Companhia, com amplos e gerais pode-
res, nos quais se incluem, portanto, sem limitação, a constituição de procuradores, a prática de atos para validamente obrigar a Companhia. 
§ 1°. Dependerá da prévia e expressa aprovação dos Acionistas reunidos na Assembleia, a prática pela Diretoria, em nome da Companhia, 
dos atos e operações abaixo estabelecidos e relativos aos negócios da Companhia: a) celebração de contratos de associação ou licencia-
mento com outras sociedades; b) celebração de contratos de compra, venda, constituição de ônus ou assunção de quaisquer outras obri-
gações à Companhia em valor superior a R$ 50.000,00; c) obtenção de empréstimos, financiamentos, ou realização de investimentos, 
aplicações, transferências, ou qualquer outra movimentação financeira de contas bancárias da Companhia em valor superior a R$ 
50.000,00; d) nomeação de procuradores para atuar em nome da Sociedade, exceto para fins judiciais; e) aquisição ou alienação de imó-
veis; e f) constituição de qualquer tipo de ônus ou gravame sobre bens de propriedade da Sociedade e/ou direitos a ele relativos; § 2° - Será 
dispensada a convocação de Assembleia, se houver expressa e prévia autorização, pelos Acionistas que representem a totalidade das 
ações subscritas do Capital Social da Companhia, apostas através da assinatura de documento oficial da Companhia, a prática de quais-
quer dos atos previstos no § 1°. § 3º - Em caso de falecimento ou incapacidade de Diretores ou vacância de cargos da Diretoria, a respec-
tiva substituição será deliberada pela Assembleia a ser convocada no prazo de 30 dias, contados da referida vacância, por qualquer acio-
nista representando, no mínimo, 5% do capital social da Companhia. § 4º - As deliberações da Diretoria, bem como os atos praticados 
pelos Diretores, no exercício de suas respectivas atribuições e nos termos do Estatuto Social, obrigam a companhia, sendo certo que cada 
Diretor apenas responde pessoalmente pelos atos de cuja prática tenha efetivamente participado. § 5º - Fica-lhes vedada a prática dos 
seguintes atos: a) a concessão de fianças, avais endossos ou cauções em nome da sociedade; e b) o favorecimento de terceiros em ne-
gócios praticados com a sociedade. Artigo 11º - Os Diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura do termo de posse em 
Livro próprio, prestando todas as informações e declarações exigidas por lei, independentemente de caução. Artigo 12º - As reuniões da 
Diretoria serão realizadas, preferencialmente, na sede social e presididas pelo Presidente, mediante a lavratura de ata no Livro competente. 
Capítulo IV - Do Conselho Fiscal - Artigo 13º - O Conselho Fiscal, que não terá funcionamento permanente, será composto de 3 membros 
efetivos e 3 suplentes, e instalar-se-á apenas nos exercícios sociais em que tal for solicitado por acionistas, nos termos e condições da lei. 
§ Único - A remuneração dos Conselheiros Fiscais será determinada pela Assembleia que os eleger. Capítulo V - Da Assembleia - Artigo 
14º - A Assembleia tem poderes para decidir todos os negócios da companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes para a sua 
defesa e desenvolvimento. Artigo 15º - As Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias serão convocadas, instaladas e realizadas na 
forma prevista em lei e suas deliberações serão tomadas por maioria absoluta de votos em relação ao capital social, ressalvadas as exce-
ções previstas em lei. Artigo 16º - A Assembleia será convocada por qualquer diretor e será secretariada por um acionista escolhido dentre 
os presentes. Artigo 17º - A cada ação ordinária nominativa corresponderá 01 voto nas deliberações das Assembleias Gerais, sendo cada 
uma delas considerada indivisível perante a Companhia e vedado o voto plural. Capítulo VI - Do Exercício Social, Demonstrações Fi-
nanceiras e Lucros - Artigo 18º - O exercício social começará em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando, 
então, a Diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras exigidas por lei. Artigo 19º - O lucro líquido do exercício terá a seguinte desti-
nação: a) 5% para reserva legal; b) 1% ajustado na forma do artigo 202, da Lei nº 6.404/76, para pagamento do dividendo mínimo obriga-
tório aos acionistas; e c) o restante terá a destinação deliberada pela Assembleia. Artigo 20º - Os acionistas poderão determinar o levanta-
mento de balanços patrimoniais em qualquer época, ainda que extraordinariamente, para com base neles declarar e pagar dividendos aos 
acionistas, respeitadas as reservas da legislação aplicável. Capítulo VII - Da Liquidação - Artigo 21º - A Companhia será dissolvida e en-
trará em liquidação nos casos e na forma estabelecidos em lei. Capítulo VIII - Das Disposições Gerais - Artigo 22º - Os casos omissos 
serão regidos em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e suas alterações posteriores. Artigo 23º - Para todos os fins e efeitos, os acionistas 
declaram expressamente que não se encontram incursos em qualquer dos crimes ou impedimentos previstos em lei, que os impeçam de 
exercer a atividade mercantil. Artigo 24º - Fica eleito o foro da Comarca da sede da Companhia, SP, para conhecer e dirimir qualquer dúvi-
da oriunda do presente, com exclusão de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja. Finda a leitura do Estatuto SociaL, 
declarou o Senhor Presidente, definitivamente transformada a sociedade Gran Park Intermediação de Negócios Ltda em Gran Park Admi-
nistração de Bens e Participações S.A. Na forma do Artigo 7º do Estatuto Social, propôs que se passasse a eleição da primeira Diretoria 
com mandato de 3 anos a vencer-se em 03/08/2019, que ficará assim constituída: o Sr. Marcos Antonio Batista Souza para o cargo de di-
retor sem designação especifica, a Sra. Mariane Oliveira Figueredo para cargo de diretora sem designação especifica. Fica dispensada por 
ora, a instalação do Conselho Fiscal. A seguir foi votada a proposta de honorários anual global dos administradores, a qual foi fixada em até 
R$ 5.000,00. Nada mais. Marcos Antonio Batista Souza - Presidente da Mesa; Mariane Oliveira Figueredo -Secretária. Acionistas: 
Marcos Antonio Batista Souza - Diretor; Mariane Oliveira Figueredo - Diretora. Jucesp/NIRE nº 3530049451-2 em 17/08/2016. Flávia 
Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br
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SEGUNDA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 2016

SUSPENDER O ABONO PECUNIÁRIO
Empresa pode suspender o abono pecuniário de férias e antecipação 
do 13º salário para o funcionário? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS 
Funcionário apresentou atestado de 45 dias, quando retornou ao médico 
e foi reavaliado, o médico deu um atestado de 15 dias. Qual atestado 
devemos aceitar? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

ALTERAÇÃO NO CBO NA FOLHA
Empresa pode fazer alteração no CBO que estão errados na folha de 
pagamento? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO MENSAL PARA AUTÔNOMO
Empresa possui profissional autônomo fazendo intermediação 
de negócios, pagando todo mês por meio de RPA, pelo serviço 
prestado. Temos o risco de gerar vínculo empregatício, qual a base 
legal? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ACIDENTE DE TRANSITO DURANTE O TRABALHO
Funcionário durante a prestação de serviço sofre acidente de transito, sem 
trauma ou vítimas, sem lesões, em seu próprio veículo. Devemos emitir a 
CAT, mesmo sem lesão? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESCISÃO DE APOSENTADO POR INVALIDEZ
Quando a empresa pode fazer a rescisão de contrato de um funcio-
nário aposentado por invalidez? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DE COMISSÃO 
Empresa vendeu um veículo e vai pagar comissão à pessoa física, sem 
vinculo empregatício. Qual o documentação hábil para pagamento 
dessa comissão com retenção de INSS? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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CIA. MELHORAMENTOS MIAMI DO SUL
C.N.P.J. n° 60.584.612/0001-09

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os srs. Acionistas a se reunirem em AGOE, a realizar-se na sede social sita na rua da Glória, 332, 4° 
andar, sala 43, Liberdade, nesta capital do Estado de São Paulo, no dia 21/11/2016, às 10:00 horas para 1ª chamada; ou
às 10:30 horas para 2ª chamada, a fi m de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) leitura, discussão 
e votação das Contas da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício
encerrado em 31/12/2015; b) Eleição dos membros da Diretoria para o novo mandato e fi xação de seus honorários; c)
Proposta para venda do imóvel da sociedade localizado em São Paulo/SP; d) outros assuntos de interesse social. Acham-
se à disposição dos Srs. Acionistas, na Sede Social, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei n° 6.404/76,
referentes ao exercício encerrado em 31/12/2015. São Paulo, 11/11/2016. A Diretoria.                            (12, 17 e 18)

BANCO BMG S.A.
CNPJ nº 61.186.680/0001-74 - NIRE 35.3.0046248-3

Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 31/03/2016
1. Data, Hora e Local da Assembleia: em 31/03/2016, às 10 horas, na sede do Banco BMG S.A., sociedade por 
ações, situada na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 9º andar - Parte, Itaim Bibi, CEP 
04538-133 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: tendo sido os editais de convocação publicados no jornal 
Empresas & Negócios, em suas edições de 22, 23 e 24/03/2016 e no DOESP, em suas edições de 22, 23 e 24/03/2016, a 
AGE foi instalada, em primeira convocação, com a presença de acionistas titulares de 99,17% das ações com direito a 
voto, representativas do capital social da Companhia. 3. Mesa: os trabalhos foram presididos pela Sra. Ângela Annes 
Guimarães, como Presidente da Mesa e Sr. Marco Antonio Antunes, como Secretário. 4. Ordem do Dia: deliberar sobre: 
(a) a proposta de incorporação, pela Companhia, de parcelas a serem cindidas do patrimônio (1) do BCV - Banco de 
Comércio e Varejo S.A., sociedade por ações com sede na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 
3.477, 9º andar - Parte, Itaim Bibi, CEP 04.538-133, inscrito no CNPJ nº 50.585.090/0001-06 (“BCV”); e (2) do Banco 
Cifra S.A., sociedade por ações, situada na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 9º andar 
- Parte, Itaim Bibi, CEP 04.538-133 (“Banco Cifra” e, em conjunto com o BCV, “Sociedades Cindidas”) 
(“Incorporação”); (b) o “Protocolo e Justifi cação de Cisão Parcial do BCV - Banco de Crédito e Varejo S.A.”, celebrado 
em 31/03/2016, entre os administradores do BCV e da Companhia (“Protocolo BCV”), e o “Protocolo e Justifi cação 
de Cisão Parcial do Banco Cifra S.A.”, celebrado em 31/03/2016, entre os administradores do Banco Cifra e da 
Companhia (“Protocolo Banco Cifra” e, em conjunto com o Protocolo BCV, “Protocolos”); (c) a escolha da 
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, empresa especializada em avaliações, com sede na cidade de São 
Paulo/SP, na Avenida Francisco Matarazzo, nº 1.400, 9º, 10º, 13º, 14º, 15º, 16º e 17º andares, Torre Torino, Água Branca, 
inscrita no CNPJ nº 61.562.112/0001-20 e registrada no CRC-SP sob o nº 2-SP-000.160/O-5 (“Empresa 
Especializada”), pela administração da Companhia, para promover a avaliação das parcelas do patrimônio das 
Sociedades Cindidas a serem cindidas e incorporadas pela Companhia; (d) o “Laudo de Avaliação” anexo ao Protocolo 
BCV (“Laudo BCV”) e o “Laudo de Avaliação” anexo ao Protocolo Banco Cifra (“Laudo Banco Cifra” e, em conjunto 
com o Laudo BCV, os “Laudos”), e os valores das respectivas parcelas do patrimônio das Sociedades Cindidas a serem 
cindidas e incorporadas pela Companhia; (e) a autorização aos administradores da Companhia a praticar todos os atos 
necessários à Incorporação. 5. Deliberações tomadas por unanimidade: foram aprovados, integralmente e sem 
ressalvas, pela totalidade dos acionistas presentes: (a) a Incorporação pela Companhia, de parcelas a serem cindidas do 
patrimônio das Sociedades Cindidas; (b) os Protocolos, os quais, depois de autenticados pela Mesa, passam a fazer parte 
integrante da presente ata, como seus Anexos I e II. Os Protocolos estabelecem as condições pelas quais as Sociedades 
Cindidas serão parcialmente cindidas e as parcelas de seus patrimônios serão incorporadas pela Companhia, conforme 
as disposições neles indicadas; (1) a Companhia sucederá as Sociedades Cindidas exclusivamente nos seus direitos e 
obrigações relativos aos Patrimônios Cindidos, nos termos dos Protocolos e do parágrafo único do artigo 233 da Lei nº 
6.404/76; (c) a ratifi cação da contratação da Empresa Especializada para promover a avaliação a valor contábil, (1) com 
base no balanço patrimonial do BCV levantado em 31/12/2015, da parcela do patrimônio do BCV a ser cindida e 
incorporada pela Companhia (“Patrimônio Cindido BCV”), e (2) com base no balanço patrimonial do Banco Cifra 
levantado em 31/12/2015, da parcela do patrimônio do Banco Cifra a ser cindida e incorporada pela Companhia 
(“Patrimônio Cindido Banco Cifra” e, em conjunto com o Patrimônio Cindido BCV, “Patrimônios Cindidos”); (d) 
em sua totalidade, os Laudos elaborados pela Empresa Especializada, que avaliaram (1) o Patrimônio Cindido BCV no 
montante de R$1.000.000,00, sendo constituído pelas posições ativas e passivas de titularidade do BCV, conforme 
discriminadas no Protocolo BCV, e (2) o Patrimônio Cindido Banco Cifra no montante de R$500.000,00, sendo 
constituído pelas posições ativas e passivas de titularidade do Banco Cifra, conforme discriminadas no Protocolo Banco 
Cifra; (1) por ser a Companhia titular da totalidade das ações de emissão das Cindidas, não haverá aumento do seu 
capital social, nem serão emitidas novas ações pela Companhia, em decorrência da Incorporação e da versão dos 
Patrimônios Cindidos para a Companhia, observado o disposto nos Protocolos; (e) a autorização à administração da 
Companhia para praticar todos os atos necessários à Incorporação e a ela relacionados, incluindo arquivamentos e 
publicações de todos os documentos pertinentes; e (f) por fi m, a lavratura da presente ata na forma de sumário, sendo 
autorizada também sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130, 
§§1º e 2º, da Lei nº 6.404/76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerradas as Assembleias, 
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 com omissão de suas assinaturas. São Paulo, 31/03/2016. Flávio 
Pentagna Guimarães. Ricardo Annes Guimarães. Ângela Annes Guimarães. Regina Annes Guimarães. João Annes 
Guimarães. Márcio Alaor de Araújo. 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. Confere com a original lavrada em livro próprio. São 
Paulo, 31 de março de 2016. Mesa: Ângela Annes Guimarães - Presidente, Marco Antonio Antunes - Secretário. 
JUCESP nº 460.472/16-1 em 25.10.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

BANCO

De acordo com a pesquisa, cada ano de 
estudo completo, aumenta o salário 
em média quase 15%. Assim, uma 

pessoa que conclui o ensino médio pode 
ter um salário três vezes maior do que uma 
pessoa que não tem.

De acordo com o professor da IBE-FGV, 
Marcelo de Elias, consultor e palestrante 
especialista em temas como Mudança e 
Liderança, devido a diversos fatores como 
tecnologia e acesso à educação, o mercado 
tende a reduzir ofertas de vagas para fun-
ções com níveis de educação mais baixos 
e aumentar a exigência. “Mesmo para as 
vagas mais iniciais, as empresas irão fazer 
mais exigências quanto ao nível de escolari-
dade porque a mão-de-obra tornou-se mais 
qualifi cada com o passar do tempo em um 
processo natural”.

Ele destaca a vantagem do ensino pro-
fi ssionalizante como fator importante, mas 
alerta que é necessário ir em frente. “Com 

Salário aumenta quase 15% para 
cada ano de estudo

Quem estuda mais, ganha mais, sim, revela um estudo da Fundação Getulio Vargas que demonstra que 
a educação e os rendimentos salariais estão muito mais conectados do que se pode imaginar

A Medellin Baliani queria muito voltar 
a estudar após fi car quatro anos em uma 
cadeira de rodas devido a um acidente de 
moto. Quando recuperou os movimentos, 
matriculou-se imediatamente no Vestibu-
linho para o técnico em Administração. 
“Primeiro fi z ensino profi ssionalizante para 
melhorar a empregabilidade e conseguir 
dinheiro para a faculdade”, conta. Formada, 
ela percebeu que para ir além, era preciso 
ter curso superior.

“Com um cargo melhor, consegui entrar na 
faculdade de Gestão em RH. Com o fi m do 
curso, me inscrevi no vagas.com e comecei 
a analisar as possibilidades. Quando passei 
no processo seletivo e conquistei uma vaga 
no departamento comercial da Oji Papéis 
Especiais, em Piracicaba, o salário foi o dobro 
do último emprego e tenho certeza que vai 
melhorar ainda mais”. Segundo ela, a próxima 
etapa é o MBA. “Não vou mais parar. Quero 
alcançar degraus mais altos”, fi naliza.

certeza, quanto mais qualifi cado for o pro-
fi ssional, maior a probabilidade de conseguir 
uma vaga. O curso técnico proporciona uma 
profi ssão, mas hoje em dia as empresas têm 
mais oferta. Por isso, podem escolher com 
quem desejam trabalhar”, afi rma apontando 
o currículo como o primeiro ponto de des-
taque no processo de seleção. Quanto mais 
longe ele for na carreira, maior será também 
o seu leque de possibilidades. “Consequente-
mente seu poder de contribuição à empresa 
aumenta junto com sua remuneração”.

R
ep

ro
du

çã
o

tonyauad@ig.com.br


