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Serra Pará Participações S.A.
CNPJ/MF: 22.872.208/0001-33

Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras - Referente ao Período de 15 de junho a 31 de dezembro de 2015 - (Em milhares de reais)
Aos Acionistas - A administração da Serra Pará Participações S.A., em 
atendimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, apresenta o 
relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia 
relativos ao exercício de 2015, acompanhadas das Demonstrações finan-
ceiras. Toda a documentação relativa às contas ora apresentadas está à 
disposição dos senhores acionistas, a quem a Diretoria terá o prazer de 
prestar os esclarecimentos adicionais necessários. A Companhia - Cons-
tituída em 15/6/15, a Companhia tem por objeto a participação direta ou 
indireta em sociedades organizadas sob qualquer natureza jurídica. A com-
panhia é controlada diretamente pela Serra Pará I Participações S.A. As 
controladas têm por objeto a estruturação, o desenvolvimento, a implanta-
ção, a geração e a exploração de empreendimento de energia elétrica por 
fonte eólica a ser desenvolvido nos parques eólicos denominados Vila Ama-
zonas V, Vila Pará I, Vila Pará II e Vila Pará III. As controladas encontram-se 

em fase final de construção e no decorrer desta fase, as suas necessidades 
de caixa são cobertas por intermédio das controladoras direta e indireta.
     % Participação Capacidade
Controladas Diretas Consolidação        31/12/2015 Instalada (MW)
Usina de Energia Eólica
 Vila Amazonas S.A Integral 100% 24.000
Usina de Energia Eólica
 Vila Pará I S.A Integral 100% 27.000
Usina de Energia Eólica
 Vila Pará II S.A Integral 100% 24.000
Usina de Energia Eólica
 Vila Pará III S.A Integral 100% 24.000
Operação Comercial - Em 2013 a Companhia vendeu energia eólica no 
18º Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 

ocorrido em 13.12.13. Por meio de contratos com prazo de suprimentos de 
20 anos, foram negociados 10,5 MW médios para Vila Amazonas V pelo 
preço de R$ 120,36/MW/h, 11,8 MW médios para Vila Para I pelo preço 
de R$ 119,13/MWh, 10,6 MW médios para Vila Para II pelo preço de R$ 
120,38/MWh e 10,5 MW médios para Vila Para III pelo preço de R$ 120,37/
MWh (preço do leilão). Desempenho Economico-Financeiro - Ativo Circu-
lante - 6.861; Ativo Não Circulante - 152.075; Total do Ativo - 158.936; Caixa 
e equivalentes de Caixa - 6.819; Passivo Circulante - 4.339; Passivo Não 
Circulante – -; Patrimônio Líquido - 154.725; Lucro (prejuízo) do período 
- (128); Total do Passivo - 158.936. Finalmente, queremos deixar consigna-
dos nossos agradecimentos aos acionistas, colaboradores, seguradoras, 
usuários, agentes financeiros e do Setor Elétrico e a todos que direta ou 
indiretamente colaboraram para o êxito das atividades da Companhia.

Rio de Janeiro, 28/12/2016 - Robert David Klein - Diretor Presidente.

À Diretoria
Vagner da Silva Morais 

Contador - RJ -091970/O-3

As Demonstrações Financeiras completas e as Notas Explicativas
 encontram-se à disposição dos Senhores acionistas e interessados

 na sede social da Companhia.

Balanço Patrimonial
    Controladora Consolidado
Ativo               2015               2015
Circulante  50   6.861
Caixa e equivalentes de caixa  50   6.819
Impostos a recuperar -  6
Adiantamento a fornecedores -  30
Parte relacionada -  6
Não circulante  154.557   152.075
Investimentos  154.557   -
Imobillizado -  148.784
Diferido -  3.291
Total do Ativo  154.607   158.936
    Controladora Consolidado
Passivo e Patrimônio Líquido               2015               2015
Circulante  10   4.339
Fornecedor -  2.444
Parte relacionada 10  1.474
Seguros a pagar -  287
Impostos a pagar -  134
Patrimônio Líquido  154.597   154.597
Capital social  154.725   154.725
Prejuízos do período  (128)  (128)
Total do passivo e do patrimônio Líquido  154.607   158.936

Demonstração dos Resultados
(Em milhares de reais, exceto o valor por lote de mil ações)

    Controladora Consolidado
Despesas Operacionais               2015               2015
Gerais e administrativas  (10)  (148)
Total  (10)  (148)
Prejuízo operacional antes do
Resultado de equivalência patrimonial  (10)  (148)
Resultado de equivalência patrimonial  (118)  -
Receitas (despesas) financeiras
Receitas financeiras -  21
Despesas financeiras -  (1)
Total do resultado financeiro líquido - 20
Prejuízo do período   (128)  (128)
Prejuízo por ação básico e diluído-em reais  (0,00083)  (0,00083)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
    Capital Prejuízos
      social acumulados      Total
Saldos em 15/06/2015-data da constituição  1  -  1
Aumento capital conforme AGE em 04/9/15  135.681  -  135.681
Aumento capital conforme AGE em 03/12/15  9.951  -  9.951
Aumento capital conforme AGE em 23/12/15  9.092  -  9.092
Prejuízo do período -  (128)  (128)
Saldos em 31/12/15  154.725   (128)  154.597

Demonstração do Resultado Abrangente
    Controladora Consolidado
                  2015               2015
Prejuízo do período  (128)  (128)
Resultado abrangente do período  (128)  (128)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
    Controladora Consolidado
                  2015               2015
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Prejuízo do período  (128)  (128)
Resultado de equivalência patrimonial  118   -
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  (10)  (128)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Impostos e contribuições a recuperar -  (6)
Adiantamentos  -  (30)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores -  (140.692)
Impostos, contribuições e outros -  421
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  (10)  (140.435)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de investimento (154.675)  -
Aquisição de imobilizado -  (5.646)
Aquisição do diferido -  (3.291)
Caixa líquido aplicado atividades investimento (154.675)  (8.937)
Fluxo de caixa das atividades financiamento
Aumento de capital  154.725   154.850
Parte relacionada 10  1.337
Caixa líquido gerado pelas
 atividades financiamento 154.735  156.187
Aumento líquido do saldo
 de caixa e equivalentes de caixa 50  6.815
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa -  4
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa  50   6.819
Aumento líquido do saldo
 de caixa e equivalentes de caixa  50   6.815

ACTEGA PREMIATA ESPECIALIDADES QUÍMICAS LTDA, torna público que requereu na
CETESB a Renovação de Licença de Operação para Tintas, vernizes, esmaltes e lacas,
fabricação de, sito à Rua dos Estados, 209 - Vila Industrial Santana de Parnaíba/SP.

Rodrimar S.A. Agente e Comissária.
CNPJ nº 58.135.369/0001-91 NIRE nº 35300027558

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocamos os Acionistas para comparecer na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará no dia 31/01/17, 
às 10:30 hs, no Hotel Intercontinental – SP, situado na Alameda Santos, nº 1.123, em SP/SP, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: 1 – Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras e contábeis dos 
exercícios encerrados em 31/12/12 e 2013; 2 – Destinação dos resultados dos exercícios; 3 – Eleição do conselho fiscal e 
fixação da forma de sua remuneração; 4 – Assuntos gerais. Serve o presente como reiteração de que os documentos relativos 
ao artigo 133 da Lei nº 6.404/1976 estão à disposição dos Srs. Acionistas, além de já terem sido publicados anteriormente 
os balanços e as demonstrações contábeis, na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, nas edições do dia 02/12/15, com 
retificações publicadas em 30/12/15 ambas no D.O.E.S.P. e Jornal Empresas e Negócios. A Assembleia geral será realizada 
fora da sede da companhia por motivo de força maior, qual seja, a ausência de local apropriado para realização do conclave 
na sede da companhia. Francisco Wilson Megale – Presidente do Conselho de Administração. (28, 29 e 30/12/2016)

Reinaldo Domingos (*)

Ano-novo, novos hábitos. Para ter mais realizações, menos dívidas 
e uma vida fi nanceira mais organizada e tranquila em 2017, é 
importante eliminar alguns hábitos que tendem a levar ao des-

controle, endividamento e inadimplência. São eles:
 1. Falta de planejamento - As pessoas não sabem para onde 

vai seu dinheiro, não possuem controle. As pessoas não se dão 
conta que o descontrole fi nanceiro não acontece nos grandes 
gastos, mas sim nos pequenos. Para evitar que isso ocorra, o 
correto é o preenchimento de uma caderneta diária de todos 
os gastos, que chamamos de apontamento, e realizar uma pla-
nilha mensal por três meses, conhecendo os seus verdadeiros 
números.

 2. Comprar por impulso - Algumas perguntas devem ser feitas 
antes de fazer uma compra, como: estou comprando por necessi-
dade real ou movido(a) por outro sentimento, como carência ou 
baixa autoestima? Se não comprar isso hoje, o que acontecerá? 
Tenho dinheiro para comprar à vista? Se comprar a prazo, terei 
o valor das parcelas? O acúmulo de parcelas colocará em risco 
a realização dos sonhos que priorizei com a família? Também é 
importante pesquisar o melhor preço em pelo menos três lojas 
diferentes, entre físicas e virtuais, para pagar menos e conseguir 
descontos.

 3. Ter o hábito de parcelar - Este é um hábito cultural do brasi-
leiro, por isso, ao agir dessa maneira, as pessoas não percebem 
que estão se endividando. Para piorar, muitas vezes, o consumidor 
se esquece de colocar esses valores no orçamento, o que pode 

10 maus hábitos fi nanceiros 
para eliminar em 2017
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Falta de planejamento e ter o hábito de parcelar são maus hábitos para eliminar em 2017

comprometer seriamente as fi nanças. Caso seja fundamental 
parcelar, deverá constar no orçamento mensal da pessoa, que 
sempre que receber seus rendimentos separará parte do valor 
para pagar essa dívida. Também é interessante ter uma poupança 
paralela, para que, em caso de imprevistos, tenha como arcar 
com esses valores.

 4. Pagar sem questionar - Todo produto ou serviço é cobrado 
com larga margem de lucro, portanto é sempre válido pedir 
descontos, especialmente se estiver pagando à vista. Muitos têm 
vergonha ou receio, portanto negociar valores deve se tornar um 
hábito em 2017, pois é preciso aprender a valorizar o dinheiro. 
É importante também sempre rever os pacotes que contrata, 
como de TV a cabo, internet e planos de celular, pois é comum 
que haja itens que paga mas não utiliza. É interessante estar 
sempre de olho na concorrência, pois muitas vezes há pacotes 
mais completos e mais baratos.

 5. Abusar do crédito fácil - Buscar ferramentas de crédito 
fácil, como empréstimos, crediários, financiamentos, limite 
do cheque especial e pagar o mínimo de cartão de crédito 
são formas comuns de endividamento. O mercado oferece 
milhares de produtos de fácil acesso, contudo, os juros 
cobrados são abusivos e fazem com que a inadimplência se 
torne alta. A solução é evitar esses meios, buscando se educar 
financeiramente e mudando o comportamento errôneo em 
relação a lida com o dinheiro. No caso de cartão de crédito, 
o ideal é ter só um e, em caso de descontrole, até mesmo 
eliminar. Também é interessante não ter limite de cheque 
especial.

 6. Não pensar no futuro - Muitos não têm o hábito de se prepa-
rar para o futuro mas, especialmente agora com as mudanças 
na aposentadoria pelo INSS, é importante rever essa atitude. O 
primeiro passo é pensar no padrão de vida que deseja ter após 
se aposentar, lembrando que mesmo tendo trabalhado a vida 
toda com carteira assinada, contribuindo para o INSS, a quantia 
recebida difi cilmente será sufi ciente. Muitos brasileiros se apo-
sentam e precisam continuar trabalhando ou dependem da ajuda 
fi nanceira de parentes. Lembre que o quanto antes você pensar 
em seu futuro, mais fácil será para poupar dinheiro e atingir a 
quantia desejada. 

 7. Só poupar se sobrar - Muitos brasileiros não conseguem poupar 
dinheiro porque deixam para fazer isso apenas se sobrar no fi nal 
do mês. Portanto, em 2017, é imprescindível começar a praticar 
um orçamento fi nanceiro diferente, que priorize os sonhos e não 
as despesas. Ao invés de fazer Ganhos (-) Gastos = Lucro/Prejuí-
zo, faça Ganhos (-) Sonhos (-) Gastos. Dessa forma, a poupança 
para os sonhos será a prioridade e os gastos serão readequados, 
mudando o padrão de vida em benefi cio da conquista dos sonhos 
da família. Não adianta agir da mesma maneira sempre, esperando 
ter um ano diferente.

 8. Não sonhar - Não ter planos para o futuro e, consequente-
mente, poupanças para conquista-los, leva ao consumismo de 
forma pouco pensada. Vejo que a grande maioria abandonou 
o hábito de sonhar. Para sair deste problema, é recomendável 
fazer um exercício simples: refl etir sobre o que se quer em 
curto prazo (nos próximos doze meses), no médio (entre um 
e dez anos) e no longo prazo (a partir de dez anos). Tendo 
isso estabelecido, deve cotar os valores e destinar parte de 
seu dinheiro para esse fi m. Com os sonhos sempre em mente, 
será muito mais difícil cair nas armadilhas do consumismo e 
do crédito fácil.

 9. Buscar status social - Acreditar que consumir é importante 
para ser aceito socialmente faz com que as pessoas comprem sem 
ter condições. Isso porque acreditam que possuir alguma coisa é 
o que fará a diferença para os outros, e não o que ela realmente 
é. O consumo dessa maneira irá apenas suprir a difi culdade de 
relacionamento interpessoal. A solução para esta questão é ter 
objetivos claros e perceber que é muito mais importante ter 
conteúdo do que ter produto.

 10. Sucumbir ao marketing e à publicidade - Estar suscetível 
às ações de marketing e publicidade faz com que as pessoas 
comprem o que não precisam ou mesmo não têm condições. Isso 
acontece diariamente por falta de orientação. O caminho para 
evitar esse problema é buscar conscientização para abandonar 
o hábito de comprar por impulso, especialmente quando estiver 
com as emoções alteradas, triste, com baixa autoestima ou com 
bastante empolgação.

(*) - É presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefi n) 
e da DSOP Educação Financeira. Autor do best-seller ‘Terapia Financeira’; 

do lançamento ‘Mesada não é só dinheiro’; e da primeira Coleção Didática de 
Educação Financeira do Brasil.

The Marketing Store Worldwide Consumer Products Ltda.
CNPJ/MF 03.977.536/0001-50 – NIRE 3521689526-9 - Ata da Assembleia Geral de Transformação de Tipo Jurídico da Sociedade Limitada em Sociedade Por Ações

Aos 30/3/16, às 14:30hs, na sede. Convocação: dispensada. Mesa: Presidente: Genival Pereira de Brito Júnior; Secretário: Mauro Faustino da Silva Junior. Deliberações: Transformação do tipo jurídico. O capital 
social no valor de R$ 12.734.649,00, dividido em 12.734.649 quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, subscritas e totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, passa a ser dividido em 12.734.649 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, distribuídas entre os acionistas.Os acionistas decidem alterar a denominação social da companhia para The Marketing Store Worldwide Consumer Products 
S.A.; Foi aprovada a redação de seu Estatuto Social que se encontra arquivada na sede da Companhia; a seguir, foram eleitos como membros da Diretoria, para um mandato de 3 anos, Genival Pereira De Brito 
Júnior, RG 4.921.811-52-SSP/BA e CPF 512.360.875-34, para Diretor Presidente; Mauro Faustino da Silva Junior, RG 15.709.669-5-SSP/SP e CPF 102.945.168-08, para Vice-Presidente Administrativo e Finan-
ceiro; Lucas da Cunha Elias, RG MG-11.396.985 e CPF 013.255.756-82, para Vice-Presidente de Operações; Carolina Gouveia Vanuci Rizzi, RG 27.323.378-6-SSP/SP e CPF 283.080.338-81, para Vice-Presi-
dente de Negócios; e Fabricio Müller Klug, RG 1004332613-SSP/RS e CPF 788.554.700-00, para Vice-Presidente de Criação e Planejamento. Nada mais. SP, 30/3/16. Estatuto Social - Denominação - 1. A 
Companhia é uma S.A. que se rege por este Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis e tem a denominação “The Marketing Store Worldwide Consumer Products S.A.” Sede - 2. A 
Companhia tem sua sede, foro e domicílio na Cidade de São Paulo, Estado de SP, na Rua Lisboa, 90, frente, Jardim Europa, CEP 05413-000. §Único - Por deliberação da Diretoria, a Companhia poderá abrir, 
transferir e extinguir filiais, agências, depósitos e escritórios ou quaisquer outros estabelecimentos em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Objeto Social - 3. O objeto social da Companhia compre-
ende a criação e execução de soluções integradas de desenvolvimento e fornecimento de produtos em geral, por meio da realização isolada ou conjunta das seguintes atividades: (i) importação e exportação de 
produtos, por encomenda ou para venda direta; (ii) comercialização e distribuição de produtos, para qualquer propósito; (iii) compra e venda direta de produtos, em comissão, em consignação ou sob qualquer 
outra forma; (iv) representação comercial; (v) industrialização de produtos de qualquer natureza, realizada por terceiros, sob regime de encomenda; (vi) prestação, diretamente ou por empresa subcontratada, de 
serviços de consultoria e gerenciamento de produção ou controle de qualidade de produtos, criados e desenvolvidos pela própria empresa ou por terceiros, no Brasil ou no exterior; (vii) prestação, diretamente ou 
por empresa subcontratada, de serviços de consultoria em seleção e avaliação de fornecedores, no Brasil ou no exterior, de produtos encomendados pelos clientes; (viii) prestação de serviços de criação e desen-
volvimento de produtos, no Brasil ou no exterior, diretamente ou por empresa subcontratada; (ix) acompanhamento e/ou participação direta ou indireta em campanhas publicitárias que envolvam a divulgação e/ou 
distribuição de produtos ou serviços prestados pela empresa, incluindo a participação na criação e veiculação de peças e/ou campanhas publicitárias, participação na criação de ilustrações, marcas, logomarcas, 
logotipos, embalagens, apresentações ou programação visual em geral destinada à promoção comercial de produtos ou serviços; (x) participação na divulgação de conteúdo e comercialização de produtos, via 
Internet ou por qualquer outro meio existente ou que venha a ser criado, diretamente ou através de contratação de terceiros, bem como criação e/ou manutenção de websites em geral, mesmo que não estejam 
diretamente relacionados com o objeto social; (xi) cobrança de royalties pelo desenvolvimento e produção, por terceiros, de produtos criados pela empresa. (xii) representação comercial e agenciamento de comér-
cio de mercadorias em geral; (xiii) reparação e manutenção de objetos e equipamentos; e (xiv) locação de equipamentos comerciais e industriais. A armazenagem e a distribuição dos produtos serão realizadas 
por terceiros. §Único - Também constitui objeto social da Companhia a participação em outras sociedades, como acionista ou cotista, observadas as disposições legais. Prazo de Duração - 4. A Companhia tem 
prazo de duração indeterminado. Capital Social - 5. O capital social da Companhia subscrito e totalmente integralizado em moeda corrente nacional é de R$ 12.734.649,00, dividido em 12.734.649 ações ordiná-
rias, nominativas e sem valor nominal. §1º - As ações representativas do capital social são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária confere a seu titular o direito a um voto nas Assembleias. §2º 
- Os acionistas têm direito de preferência, na proporção de suas respectivas participações, na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição de emissão da Companhia, obser-
vado o prazo fixado pela Assembleia, não inferior a 30 dias, ressalvadas as exceções previstas em lei e neste Estatuto. Assembleias - 6. As Assembleias realizar-se-ão, ordinariamente, nos 4 meses subsequen-
tes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que o exigirem os negócios sociais, sendo permitida a realização simultânea de AGOE. §1º - A Assembleia só poderá deliberar sobre assuntos da 
ordem do dia, constantes do respectivo edital de convocação. §2º - As Assembleias serão convocadas por qualquer dos membros da Diretoria da Companhia, com a apresentação da pauta dos assuntos a serem 
tratados e apresentação dos documentos pertinentes que já se encontrem disponíveis, devendo, para tanto, ser observadas todas as formalidades previstas em lei e neste Estatuto. Havendo quórum legal de 
instalação, as Assembleias serão presididas por qualquer membro do Conselho de Administração. O Presidente da Assembleia escolherá um dos presentes, alguém para secretariá-la. §3º - O acionista ou seu 
representante legal deverá comparecer à Assembleia munido de documentos que comprovem sua identidade e do mandato que confira poderes para tanto, se for o caso. §4º - As atas das Assembleias deverão 
ser assinadas pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes e lavradas no livro de Atas das Assembleias na forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo a indicação resumida do sentido do voto dos 
acionistas presentes, dos votos em branco e das abstenções. §5º - Salvo decisão contrária pelo Presidente da Assembleia, a ata será lavrada na forma de sumário dos fatos, observado o disposto no §1º do artigo 
130 da Lei das Sociedades por Ações. §6º - Independentemente das formalidades prescritas em lei e no §2º acima, será considerada regular a Assembleia a que comparecerem todos os acionistas. 7. Compete 
à Assembleia, além das atribuições previstas em lei e neste Estatuto Social: (i) aprovação das contas da Companhia apresentadas pela Diretoria e respectivas demonstrações financeiras do exercício imediata-
mente anterior ao ano em que se realizar a Assembleia Ordinária; (ii) definição do Orçamento Anual da Companhia; (iii) decisão sobre fusões, aquisições, incorporações e cisões que envolvam a Companhia; (iv) 
admissão de eventuais novos acionistas na Companhia, observadas as regras previstas nos Acordos de Acionistas arquivados na sede da Companhia; (v) alterações na composição da Diretoria; (vi) pedidos de 
recuperação judicial; (vii) decisão de instalação do Conselho Fiscal da Companhia e eleição de seus membros; e (viii) alterações no Estatuto Social da Companhia. §1º - Exceto nos casos previstos em lei e no 
Acordo de Acionistas da Companhia, as deliberações serão tomadas por acionistas representando a maioria do capital social votante da Companhia. §2º - O Presidente da Assembleia não computará o voto 
proferido com infração aos Acordos de Acionistas arquivados na sede social da Companhia. Administração - 8. A Companhia será administrada por um Conselho Independente, quando instalado, um Conselho 
Fiscal, quando instalado, e por uma Diretoria (“Comitê Executivo”) composta por 5 Diretores, acionistas ou não, residentes no país, profissionais de comprovada capacidade e experiência em suas respectivas 
áreas de atuação e responsabilidade, eleitos pelos acionistas em Assembleia da Companhia, observados os termos e condições previstos em acordo de acionistas da Companhia e designados como: (i) Diretor 
Presidente (“Chief Executive Officer CEO”); (ii) Vice-Presidente Administrativo e Financeiro; (iii) Vice-Presidente de Operações; (iv) Vice-Presidente de Negócios; e (v) Vice-Presidente de Criação e Planejamento. 9. 
Compete à Diretoria, na forma do §2º desta cláusula, a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja 
por lei ou pelo presente Estatuto atribuída a competência à Assembleia. No exercício de suas funções, os Diretores poderão realizar todas as operações e praticar todos os atos de administração necessários à 
consecução dos objetivos de seu cargo, de acordo com a orientação geral dos negócios estabelecida pela Assembleia, incluindo resolver sobre a aplicação de recursos, transigir, renunciar, ceder direitos, confessar 
dívidas, fazer acordos, firmar compromissos, contrair obrigações, celebrar contratos, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, prestar caução, avais e fianças, emitir, endossar, caucionar, descontar, sacar 
e avalizar títulos em geral, assim como abrir, movimentar e encerrar contas em estabelecimentos de crédito, observadas as restrições legais e aquelas estabelecidas neste Estatuto Social e em acordo de acionis-
tas arquivado na sede da Companhia. §1º - Adicionalmente às funções, competências e poderes atribuídos para cada um dos Diretores pelo Estatuto Social, pelo Acordo de Acionistas ou por lei, compete, espe-
cificamente a cada um dos Diretores: (i) Chief Executive Officer (“CEO”): será responsável por liderar todas as áreas da Companhia; apoiar e aconselhar os Vice-Presidentes; apresentar ao Comitê Executivo mo-
delos de negócios que possam preservar ou potencializar o resultado da Companhia; (ii) Vice-Presidente Administrativo e Financeiro: será responsável por planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades finan-
ceiras da Companhia; (iii) Vice-Presidente de Operações: será responsável pela gestão das áreas produtivas e operacionais da Companhia, tais como Produção Gráfica, Produção de Materiais, Comex, Qualida-
de, Supply Chain, Produção Digital, Operações; (iv) Vice-Presidente de Negócios: será responsável pela direção, planejamento e controle da área comercial e relacionamento com clientes, abrangendo todo o 
território LATAM; e (v) Vice-Presidente de Criação e Planejamento: será responsável pelo direcionamento criativo e estratégico dos projetos promocionais, de produto, materiais de ponto de venda, retail, eventos e 
digital. §2º - A Companhia em todos os seus atos será sempre representada por, no mínimo, 2 Diretores em conjunto. §3º - Os seguintes atos ligados à administração da Companhia serão de responsabilidade 
exclusiva do Comitê Executivo que deverá se reunir para a tomada da decisão para: (i) determinação das categorias de negócio praticadas pela Companhia; (ii) determinação de modelo de negócio praticado pela 
Companhia; (iii) questões diretamente ligadas à imagem da Companhia e/ou sua credibilidade; (iv) questões que venham a alterar a alocação de recursos definida no Orçamento Anual previamente aprovado pela 
Assembleia; (v) determinações estratégicas da Companhia; (vi) aprovação de terceiros interessados em ingressar na Companhia; (vii) decisões relativas à obtenção de empréstimos bancários, ou ainda qualquer 
tipo de endividamento, ou oneração dos bens da Companhia; (viii) comprar, vender, alugar, hipotecar, realizar benfeitorias em imóveis ou participação em imóveis; (ix) prestar garantia sobre dívidas e obrigações 
de terceiros; (x) hipotecar, onerar, ou securitizar qualquer bem ou propriedade da Companhia; (xi) vender qualquer bem ou propriedade da Companhia fora do curso normal das atividades da Companhia; (xii) 
adquirir ou se desfazer de qualquer participação em atividades financeiras, negócio ou empresa; (xiii) adquirir, vender ou firmar qualquer tipo de acordo referente a marcas, patentes, know-how técnico, segredo 
comercial ou qualquer outra propriedade intelectual; (xiv) praticar qualquer ato visando a dissolução ou liquidação da Companhia; (xv) comprar ou celebrar, em nome da Companhia, contrato para a compra de 
material, produtos, mantimentos, equipamentos, mão-de-obra ou serviços, que envolva gastos iguais ou superiores a R$ 1.000.000,00, bem como alterar ou resilir tais contratos; (xvi) vender ou celebrar contrato 
para a venda pela Companhia, de serviços ou produtos envolvendo a quantia de R$ 1.000.000,00 ou mais; (xvii) contratar ou demitir empregado cujo salário ultrapasse o montante de R$ 200.000,00 por ano, bem 
como alterar os valores de tais salários; (xviii) abrir, fechar ou alterar os signatários da conta bancária da Companhia; (xix) participar de qualquer recapitalização da Companhia, qualquer fusão, combinação ou 
consolidação pela Companhia e qualquer outra pessoa ou entidade; (xx) realizar qualquer alteração no caráter geral dos negócios da Companhia; (xxi) processar, contestar ou entrar com ação, arbitragem ou 
qualquer outro processo público contra ou em nome da Companhia; (xxii) renunciar qualquer direito, demanda ou causa de pedir da Companhia envolvendo quantias superiores a R$ 20.000,00; (xxiii) efetuar pa-
gamento e/ou recolhimento de tributos, taxas ou contribuições envolvendo quantias superiores a R$ 1.000.000,00; (xxiv) criar qualquer outra responsabilidade ou obrigação para a empresa que envolva quantias 
superiores a R$ 200.000,00; (xxv) fazer empréstimos a funcionários ou a terceiros; (xxvi) conceder procuração a qualquer empregado ou terceiros; e (xxvii) participar de qualquer outro negócio fora do curso normal 
dos negócios da Companhia. §4º - Cada um dos Diretores terá direito a 1 voto nas deliberações do Comitê Executivo, sendo certo que todas as decisões serão tomadas por maioria de votos, com exceção das 
decisões relativas às matérias descritas do item (vii) ao item (xxvii) do §3º acima, para as quais serão necessárias assinaturas de pelo menos 4, dos 5 Diretores indicados no Comitê Executivo para aprovação e 
implementação. §5º - Caso haja empate em qualquer deliberação tomada pelo Comitê Executivo, o CEO terá o voto de minerva, isto é, caberá a ele decidir a deliberação empatada. §6º - Ao final de cada uma das 
reuniões do Comitê Executivo, tendo todos os assuntos da pauta sido votados, referida reunião será reduzida a termo, sendo o mesmo assinado por todos os presentes e arquivado junto a sede da Sociedade. §7º 
- Os membros do Comitê Executivo terão direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore definida pelo Comitê Executivo de acordo com as atribuições de cada membro. 10. Se instalado, o Conselho Fiscal da 
Companhia, com as atribuições estabelecidas em lei, será composto por 3 membros e igual número de suplentes, eleitos e destituíveis pela Assembleia. §1º - O Conselho Fiscal não funcionará em caráter perma-
nente e somente será instalado mediante solicitação de acionistas, de acordo com as disposições legais. §2º - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante a assinatura de termo 
de posse lavrado no livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal, no prazo máximo de 30 dias contados da data da respectiva eleição. §3º - A posse dos membros do Conselho Fiscal, se instalado, será condi-
cionada à assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio. §4º - Não poderá ser eleito para membro do Conselho Fiscal da Companhia aquele que mantiver vínculo com sociedade que possa ser conside-
rada concorrente da Companhia, estando vedada, entre outros, a eleição da pessoa que: (a) seja empregado, acionista ou membro de órgão da administração, técnico ou fiscal de concorrente ou de controlador 
ou controlada de concorrente; (b) seja cônjuge ou parente até 2º grau de membro de órgão da administração, técnico ou fiscal de concorrente ou de controlador ou controlada de concorrente. §5º - A remuneração 
dos membros do Conselho Fiscal é fixada pela Assembleia que os eleger, observado o disposto no §3º do artigo 162 da Lei das Sociedades por Ações e em acordo de acionistas da Companhia. §6º - O período 
de funcionamento do Conselho Fiscal terminará na primeira Assembleia Ordinária realizada após a sua instalação, sendo permitida a reeleição de membros do Conselho Fiscal. §7º - Observado o disposto no §6º 
deste Artigo 21, os membros do Conselho Fiscal terão o mandato unificado de 1 ano, podendo ser reeleitos. §8° - Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará 
seu lugar; não havendo suplente, a Assembleia será convocada para proceder à eleição de membro para o cargo vago. §9° - Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá, nos termos da lei, sempre que neces-
sário e analisará, ao menos trimestralmente, as demonstrações financeiras. §10º - Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada regularmente convocada a reunião à qual comparecer a tota-
lidade dos membros do Conselho Fiscal. §11 - Os membros do Conselho Fiscal, em sua primeira reunião, elegerão o seu Presidente. §12 - O Conselho Fiscal se manifestará por maioria absoluta de votos, pre-
sente a maioria dos seus membros. §13 - Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos Conselheiros presen-
tes. Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Lucros - 11. O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. §1º - Ao fim de cada exercício social, a Diretoria pro-
cederá à elaboração das demonstrações financeiras da Companhia, com observância dos preceitos legais pertinentes. §2º - A Companhia deverá levantar balanços trimestrais, conforme regulamentação socie-
tária. 12. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, a Diretoria apresentará à Assembleia proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, observada a seguinte ordem: (i) 5% do lucro 
líquido do exercício serão alocados para a reserva legal, até atingir 20% do capital social, sendo que no exercício em que o saldo da reserva legal acrescido dos montantes das reservas de capital exceder a 30% 
do capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal; e (ii) 25% do lucro líquido ajustado, na forma prevista pelo Artigo 202 da Lei de Sociedades por Ações, 
serão distribuídos como dividendo obrigatório. 13. A Assembleia poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de capital, inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação 
aplicável. Dissolução e Liquidação - 14. A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à Assembleia eleger o liquidante ou liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que deverá 
funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais e o disposto neste Estatuto Social e em acordo de acionistas da Companhia. Cessão de Ações - 15. Os acionistas não poderão ceder e transferir as 
suas quotas sem a observância dos termos e condições previstos nos acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia. Livros Societários - 16. Além dos demais livros contábeis exigidos em lei, a 
Companhia deverá manter escriturados e devidamente autenticados pelo Registro Público de Empresas Mercantis os seguintes livros: 1) Livro de Registro de Atas de Assembleias; 2) Livro de Registro de Presen-
ça de Acionistas; 3) Livro de Registro de Atas de Reunião de Diretoria; 4) Livro de Registro de Ações Nominativas; e 5) Livro de Registro de Transferência de Ações Nominativas. Foro - 17. As partes elegem o foro 
central da Cidade de São Paulo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas deste Instrumento. Legislação Aplicável - 18. Este Estatuto Social será regido 
pelas Leis da República Federativa do Brasil, especialmente pelas disposições da Lei 6.404/76. §Único - Os casos omissos ou duvidosos deste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia e regulados de 
acordo com as disposições da Lei das Sociedades por Ações e demais disposições legais aplicáveis. Acordo de Acionistas 19. A Companhia e seus acionistas observarão as disposições constantes dos acordos 
de acionistas arquivados em sua sede social, devendo qualquer deliberação contrária a estes acordos de acionistas, incluindo, mas não se limitando, àquelas que prevejam o direito de voto dos acionistas e 
eventuais restrições em relação à cessão, transferência ou alienação, direta ou indireta, das ações da Companhia, ser considerada inválida ou ineficaz perante a Companhia, os acionistas ou quaisquer terceiros.” 
Mauro Faustino da Silva Junior - Secretário da Mesa. Jucesp 215.151/16-1 e NIRE 3530049148-3 em 19/05/2016. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Aos 30/3/16, 14:30hs, sede. Convocação: dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Genival Pereira de Brito Júnior; Secretário: Mauro Faustino da Silva Junior. Deliberações: Transformação do tipo 
jurídico. O capital social no valor de R$ 26.182.816,00, dividido em 26.182.816 quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada, subscritas e totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, passa a ser dividido 
em 26.182.816 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, distribuídas entre os acionistas. Os acionistas decidem alterar a denominação social para The Marketing Store Worldwide Latin America Consul-
ting S.A; Foram eleitos membros da Diretoria, para um mandato de 3 anos: Genival Pereira De Brito Júnior, RG 4.921.811-52-SSP/BA e CPF 512.360.875-34, para Diretor Presidente; Mauro Faustino da Silva 
Junior, RG 15.709.669-5-SSP/SP e CPF 102.945.168-08, para Vice-Presidente Administrativo e Financeiro; Lucas da Cunha Elias, RG MG-11.396.985 e CPF 013.255.756-82, para Vice-Presidente de Operações; 
Carolina Gouveia Vanuci Rizzi, RG 27.323.378-6-SSP/SP e CPF 283.080.338-81, para Vice-Presidente de Negócios; e Fabricio Müller Klug, RG 1004332613-SSP/RS e CPF 788.554.700-00, para Vice-Presiden-
te de Criação e Planejamento. Os Diretores permanecerão em seus cargos até que sejam destituídos ou substituídos ou até a Assembleia a se realizar em 30.03.19, o que ocorrer primeiro; Nada mais. SP, 30/3/16. 
Estatuto Social - Denominação - 1. A Companhia é uma S.A. que se rege por este Estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis e tem a denominação “The Marketing Store Worldwide Latin 
America Consulting S.A.” Sede - 2. A Companhia tem sua sede, foro e domicílio em SP/SP, Rua Lisboa, n.º 90, fundos, Jardim Europa, CEP 05413-000. §Único - Por deliberação da Diretoria, a Companhia pode-
rá abrir, transferir e extinguir filiais, agências, depósitos e escritórios ou quaisquer outros estabelecimentos em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Objeto Social - 3. O objeto social compreende a 
promoção e ou produção de espetáculos artísticos, culturais e esportivos; publicidade e propaganda (coordenação de campanhas publicitárias, preparação de originais de desenho e anúncios gráficos, gravados, 
musicados e filmados, elaboração de jingles, promoção de vendas e outros); divulgações e promoções (distribuição, noticiário na imprensa, rádio e TV, recortes de jornais, revistas, alto-falantes, promoção e exe-
cução de stands, exposições, feiras, galerias de arte, música ambiente, jornais e outros); representação comercial e agenciamento de comércio de mercadorias em geral; locação de equipamentos comerciais e 
industriais; prestação de serviços para o desenvolvimento das atividades aqui descritas. §Único - Também constitui objeto social a participação em outras sociedades, como acionista ou cotista, observadas as 
disposições legais. Prazo de Duração - 4. A Companhia tem prazo de duração indeterminado. Capital Social - 5. O capital social subscrito e totalmente integralizado em moeda corrente nacional é de R$ 
26.182.816,00, dividido em 26.182.816 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. §1º - As ações representativas do capital social são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária confere 
a seu titular o direito a um voto nas Assembleias. §2º - Os acionistas têm direito de preferência, na proporção de suas respectivas participações, na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou 
bônus de subscrição de emissão da Companhia, observado o prazo fixado pela Assembleia, não inferior a 30 dias, ressalvadas as exceções previstas em lei e neste Estatuto. Assembleias - 6. As Assembleias 
realizar-se-ão, ordinariamente, nos 4 meses subsequentes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que o exigirem os negócios sociais, sendo permitida a realização simultânea de AGOE. 
§1º - A Assembleia só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes do respectivo edital de convocação. §2º - As Assembleias serão convocadas por qualquer dos membros da Diretoria, com a 
apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados e apresentação dos documentos pertinentes que já se encontrem disponíveis, devendo, para tanto, ser observadas todas as formalidades previstas em lei e 
neste Estatuto. Havendo quórum legal de instalação, as Assembleias serão presididas por qualquer membro do Conselho de Administração. O Presidente da Assembleia escolherá um dos presentes, alguém para 
secretariá-la. §3º - O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia munido de documentos que comprovem sua identidade e do mandato que confira poderes para tanto, se for o caso. §4º 
- As atas das Assembleias deverão ser assinadas pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes e lavradas no livro de Atas das Assembleias na forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo a indicação 
resumida do sentido do voto dos acionistas presentes, dos votos em branco e das abstenções. §5º - Salvo decisão contrária pelo Presidente da Assembleia, a ata será lavrada na forma de sumário dos fatos, ob-
servado o disposto no §1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. §6º - Independentemente das formalidades prescritas em lei e no §2º acima, será considerada regular a Assembleia a que comparecerem 
todos os acionistas. 7. Compete à Assembleia, além das atribuições previstas em lei e neste Estatuto: (i) aprovação das contas da Companhia apresentadas pela Diretoria e respectivas demonstrações financeiras 
do exercício imediatamente anterior ao ano em que se realizar a Assembleia Ordinária; (ii) definição do Orçamento Anual da Companhia; (iii) decisão sobre fusões, aquisições, incorporações e cisões que envolvam 
a Companhia; (iv) admissão de eventuais novos acionistas, observadas as regras previstas nos Acordos de Acionistas arquivados na sede; (v) alterações na composição da Diretoria; (vi) pedidos de recuperação 
judicial; (vii) decisão de instalação do Conselho Fiscal e eleição de seus membros; e (viii) alterações no Estatuto da Companhia. §1º - Exceto nos casos previstos em lei e no Acordo de Acionistas da Companhia, 
as deliberações serão tomadas por acionistas representando a maioria do capital social votante da Companhia. §2º - O Presidente da Assembleia não computará o voto proferido com infração aos Acordos de 
Acionistas arquivados na sede social. Administração - 8. A Companhia será administrada por um Conselho Independente, quando instalado, um Conselho Fiscal, quando instalado, e por uma Diretoria (“Comitê 
Executivo”) composta por 5 Diretores, acionistas ou não, residentes no país, profissionais de comprovada capacidade e experiência em suas respectivas áreas de atuação e responsabilidade, eleitos pelos acio-
nistas em Assembleia, observados os termos e condições previstos em acordo de acionistas e designados como: (i) Diretor Presidente (“Chief Executive Officer CEO”); (ii) Vice-Presidente Administrativo e Finan-
ceiro; (iii) Vice-Presidente de Operações; (iv) Vice-Presidente de Negócios; e (v) Vice-Presidente de Criação e Planejamento. 9. Compete à Diretoria, na forma do §2º desta cláusula, a administração dos negócios 
sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja por lei ou pelo presente Estatuto atribuída a competência à Assembleia. No exercício 
de suas funções, os Diretores poderão realizar todas as operações e praticar todos os atos de administração necessários à consecução dos objetivos de seu cargo, de acordo com a orientação geral dos negócios 
estabelecida pela Assembleia, incluindo resolver sobre a aplicação de recursos, transigir, renunciar, ceder direitos, confessar dívidas, fazer acordos, firmar compromissos, contrair obrigações, celebrar contratos, 
adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, prestar caução, avais e fianças, emitir, endossar, caucionar, descontar, sacar e avalizar títulos em geral, assim como abrir, movimentar e encerrar contas em esta-
belecimentos de crédito, observadas as restrições legais e aquelas estabelecidas neste Estatuto e em acordo de acionistas arquivado na sede. §1º - Adicionalmente às funções, competências e poderes atribuídos 
para cada um dos Diretores pelo Estatuto, pelo Acordo de Acionistas ou por lei, compete, especificamente a cada um dos Diretores: (i) Chief Executive Officer (“CEO”): será responsável por liderar todas as áreas 
da Companhia; apoiar e aconselhar os Vice-Presidentes; apresentar ao Comitê Executivo modelos de negócios que possam preservar ou potencializar o resultado da Companhia; (ii) Vice-Presidente Administra-
tivo e Financeiro: será responsável por planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades financeiras da Companhia; (iii) Vice-Presidente de Operações: será responsável pela gestão das áreas produtivas e ope-
racionais da Companhia, tais como Produção Gráfica, Produção de Materiais, Comex, Qualidade, Supply Chain, Produção Digital, Operações; (iv) Vice-Presidente de Negócios: será responsável pela direção, 
planejamento e controle da área comercial e relacionamento com clientes, abrangendo todo o território LATAM; e (v) Vice-Presidente de Criação e Planejamento: será responsável pelo direcionamento criativo e 
estratégico dos projetos promocionais, de produto, materiais de ponto de venda, retail, eventos e digital. §2º - A Companhia em todos os seus atos será sempre representada por, no mínimo, 2 Diretores em con-
junto. §3º - Os seguintes atos ligados à administração serão de responsabilidade exclusiva do Comitê Executivo que deverá se reunir para a tomada da decisão para: (i) determinação das categorias de negócio 
praticadas pela Companhia; (ii) determinação de modelo de negócio praticado pela Companhia; (iii) questões diretamente ligadas à imagem da Companhia e/ou sua credibilidade; (iv) questões que venham a al-
terar a alocação de recursos definida no Orçamento Anual previamente aprovado pela Assembleia; (v) determinações estratégicas da Companhia; (vi) aprovação de terceiros interessados em ingressar na Com-
panhia; (vii) decisões relativas à obtenção de empréstimos bancários, ou ainda qualquer tipo de endividamento, ou oneração dos bens da Companhia; (viii) comprar, vender, alugar, hipotecar, realizar benfeitorias 
em imóveis ou participação em imóveis; (ix) prestar garantia sobre dívidas e obrigações de terceiros; (x) hipotecar, onerar, ou securitizar qualquer bem ou propriedade da Companhia; (xi) vender qualquer bem ou 
propriedade fora do curso normal das atividades da Companhia; (xii) adquirir ou se desfazer de qualquer participação em atividades financeiras, negócio ou empresa; (xiii) adquirir, vender ou firmar qualquer tipo 
de acordo referente a marcas, patentes, know-how técnico, segredo comercial ou qualquer outra propriedade intelectual; (xiv) praticar qualquer ato visando a dissolução ou liquidação da Companhia; (xv) comprar 
ou celebrar, em nome da Companhia, contrato para a compra de material, produtos, mantimentos, equipamentos, mão-de-obra ou serviços, que envolva gastos iguais ou superiores a R$ 1.000.000,00, bem como 
alterar ou resilir tais contratos; (xvi) vender ou celebrar contrato para a venda pela Companhia, de serviços ou produtos envolvendo a quantia de R$ 1.000.000,00 ou mais; (xvii) contratar ou demitir empregado cujo 
salário ultrapasse o montante de R$ 200.000,00 por ano, bem como alterar os valores de tais salários; (xviii) abrir, fechar ou alterar os signatários da conta bancária da Companhia; (xix) participar de qualquer reca-
pitalização da Companhia, qualquer fusão, combinação ou consolidação pela Companhia e qualquer outra pessoa ou entidade; (xx) realizar qualquer alteração no caráter geral dos negócios da Companhia; (xxi) 
processar, contestar ou entrar com ação, arbitragem ou qualquer outro processo público contra ou em nome da Companhia; (xxii) renunciar qualquer direito, demanda ou causa de pedir da Companhia envolvendo 
quantias superiores a R$ 20.000,00; (xxiii) efetuar pagamento e/ou recolhimento de tributos, taxas ou contribuições envolvendo quantias superiores a R$ 1.000.000,00; (xxiv) criar qualquer outra responsabilidade 
ou obrigação para a empresa que envolva quantias superiores a R$ 200.000,00; (xxv) fazer empréstimos a funcionários ou a terceiros; (xxvi) conceder procuração a qualquer empregado ou terceiros; e (xxvii) 
participar de qualquer outro negócio fora do curso normal dos negócios da Companhia. §4º - Cada um dos Diretores terá direito a 1 voto nas deliberações do Comitê Executivo, sendo certo que todas as decisões 
serão tomadas por maioria de votos, com exceção das decisões relativas às matérias descritas do item (vii) ao item (xxvii) do §3º acima, para as quais serão necessárias assinaturas de pelo menos 4, dos 5 Dire-
tores indicados no Comitê Executivo para aprovação e implementação. §5º - Caso haja empate em qualquer deliberação tomada pelo Comitê Executivo, o CEO terá o voto de minerva, isto é, caberá a ele decidir 
a deliberação empatada. §6º - Ao final de cada uma das reuniões do Comitê Executivo, tendo todos os assuntos da pauta sido votados, referida reunião será reduzida a termo, sendo o mesmo assinado por todos 
os presentes e arquivado junto a sede da Sociedade. §7º - Os membros do Comitê Executivo terão direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore definida pelo Comitê Executivo de acordo com as atribuições 
de cada membro. 10. Se instalado, o Conselho Fiscal, com as atribuições estabelecidas em lei, será composto por 3 membros e igual número de suplentes, eleitos e destituíveis pela Assembleia. §1º - O Conselho 
Fiscal não funcionará em caráter permanente e somente será instalado mediante solicitação de acionistas, de acordo com as disposições legais. §2º - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus 
cargos mediante a assinatura de termo de posse lavrado no livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal, no prazo máximo de 30 dias contados da data da respectiva eleição. §3º - A posse dos membros do 
Conselho Fiscal, se instalado, será condicionada à assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio. §4º - Não poderá ser eleito para membro do Conselho Fiscal aquele que mantiver vínculo com sociedade 
que possa ser considerada concorrente da Companhia, estando vedada, entre outros, a eleição da pessoa que: (a) seja empregado, acionista ou membro de órgão da administração, técnico ou fiscal de concor-
rente ou de controlador ou controlada de concorrente; (b) seja cônjuge ou parente até 2º grau de membro de órgão da administração, técnico ou fiscal de concorrente ou de controlador ou controlada de concor-
rente. §5º - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal é fixada pela Assembleia que os eleger, observado o disposto no §3º do artigo 162 da Lei das Sociedades por Ações e em acordo de acionistas. §6º 
- O período de funcionamento do Conselho Fiscal terminará na primeira Assembleia Ordinária realizada após a sua instalação, sendo permitida a reeleição de membros do Conselho Fiscal. §7º - Observado o 
disposto no §6º deste Artigo 21, os membros do Conselho Fiscal terão o mandato unificado de 1 ano, podendo ser reeleitos. §8° - Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo 
suplente ocupará seu lugar; não havendo suplente, a Assembleia será convocada para proceder à eleição de membro para o cargo vago. §9° - Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá, nos termos da lei, 
sempre que necessário e analisará, ao menos trimestralmente, as demonstrações financeiras. §10º - Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada regularmente convocada a reunião à qual 
comparecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal. §11 - Os membros do Conselho Fiscal, em sua primeira reunião, elegerão o seu Presidente. §12 - O Conselho Fiscal se manifestará por maioria abso-
luta de votos, presente a maioria dos seus membros. §13 - Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos 
Conselheiros presentes. Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Lucros - 11. O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. §1º - Ao fim de cada exercício 
social, a Diretoria procederá à elaboração das demonstrações financeiras, com observância dos preceitos legais pertinentes. §2º - A Companhia deverá levantar balanços trimestrais, conforme regulamentação 
societária. 12. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, a Diretoria apresentará à Assembleia proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, observada a seguinte ordem: (i) 5% do 
lucro líquido do exercício serão alocados para a reserva legal, até atingir 20% do capital social, sendo que no exercício em que o saldo da reserva legal acrescido dos montantes das reservas de capital exceder a 
30% do capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal; e (ii) 25% do lucro líquido ajustado, na forma prevista pelo Artigo 202 da Lei de Sociedades por 
Ações, serão distribuídos como dividendo obrigatório. 13. A Assembleia poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de capital, inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legis-
lação aplicável. Dissolução e Liquidação - 14. A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à Assembleia eleger o liquidante ou liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que 
deverá funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais e o disposto neste Estatuto e em acordo de acionistas da Companhia. Cessão de Ações - 15. Os acionistas não poderão ceder e transferir as 
suas quotas sem a observância dos termos e condições previstos nos acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia. Livros Societários - 16. Além dos demais livros contábeis exigidos em lei, a 
Companhia deverá manter escriturados e devidamente autenticados pelo Registro Público de Empresas Mercantis os seguintes livros: 1) Livro de Registro de Atas de Assembleias; 2) Livro de Registro de Presen-
ça de Acionistas; 3) Livro de Registro de Atas de Reunião de Diretoria; 4) Livro de Registro de Ações Nominativas; e 5) Livro de Registro de Transferência de Ações Nominativas. Foro - 17. As partes elegem o foro 
central da Cidade de SP, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas deste Instrumento. Legislação Aplicável - 18. Este Estatuto será regido pelas Leis da 
República Federativa do Brasil, especialmente pelas disposições da Lei n.º 6.404/76. §Único - Os casos omissos ou duvidosos deste Estatuto serão resolvidos pela Assembleia e regulados de acordo com as 
disposições da Lei das Sociedades por Ações e demais disposições legais aplicáveis. Acordo de Acionistas - 19. A Companhia e seus acionistas observarão as disposições constantes dos acordos de acionistas 
arquivados em sua sede social, devendo qualquer deliberação contrária a estes acordos de acionistas, incluindo, mas não se limitando, àquelas que prevejam o direito de voto dos acionistas e eventuais restrições 
em relação à cessão, transferência ou alienação, direta ou indireta, das ações da Companhia, ser considerada inválida ou ineficaz perante a Companhia, os acionistas ou quaisquer terceiros.” Mauro Faustino da 
Silva Junior - Secretário da Mesa. Jucesp 228.215/16-0 e NIRE 3530049176-9 em 25/05/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

Distrito - Itaim Paulista
Pedro Vitor Barbaroto Ribeiro (Ofi cial Interino)

O pretendente: REINALDO JOSÉ DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciado, profissão eletrecista, nascido em EngenheiroBeltrão - PR, no dia 
21/07/1963, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de José 
Evangelista da Silva e de Enedina Mendes da Silva. A pretendente: RISALVA 
FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil viúva, 
profissão aposentada, nascida em Araripina - PE, no dia 20/08/1956, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de João Raimunda da Silva e de 
Francisca Pedrina da Silva.
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