São Paulo, quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Página 5

Persico Logística S.A.
(Em Constituição)
Escritura Pública de Constituição de Sociedade Anônima, sob a Denominação Social de Persico Logística S.A.
Saibam quantos esta escritura virem que, aos dias dezoito (18) do mês de maio do ano de dois mil e quinze (2015), (trinta) dias, contados do evento que deu causa a substituição, através de Assembleia convocada para essa
nesta cidade e comarca de São Paulo, Capital do Estado de São Paulo, em diligência à Avenida Paulista, 2.439, 10º finalidade. Funcionamento e Competência da Diretoria Executiva - Artigo 6. A Diretoria se reunirá sempre que os
andar, conjunto 102, perante mim, escrevente, compareceram partes entre si justas e contratadas, como interesses sociais o exigirem, deliberando por maioria simples de votos, tendo o Diretor Presidente o voto de
outorgantes e reciprocamente outorgada, como sócia fundadora da Persico Logística S.A. e única subscritora da desempate. Artigo 7. Observado o que dispõe este Estatuto a Diretoria tem os mais amplos e gerais poderes de
totalidade do capital social: Persico Pizzamiglio S.A., com endereço na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, representação. administração dos negócios sociais, de acordo com o seu objetivo social, considerando-se
na Rodovia Presidente Dutra, km 214,5 - Bairro Bonsucesso, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.091.013/0001-08, validamente obrigada mediante: a) assinatura isolada do Diretor Presidente; b) a assinatura conjunta de um Diretor
constituída em 09 de maio de 1952, conforme registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP - sob e um procurador, ou dois procuradores, no limite dos poderes que lhes forem conferidos no instrumento de mannº 142.977, em sessão de 23 de maio de 1952 e posteriores alterações, sendo a última delas datada de 30 de abril dato, cuja outorga de poderes deverá obedecer o parágrafo único adiante. Parágrafo Único: As procurações serão
de 1996, e registrada na mesma Junta Comercial sob nº 75.064/96-0, em sessão de 23 de maio de 1996, os quais outorgadas pelo Diretor Presidente. Conselho Fiscal - Artigo 8. A sociedade terá um Conselho Fiscal, não permase encontram arquivados nestas Notas, em pasta própria nº 1507/2015, neste ato representada por sua Gestora nente e, quando em funcionamento, será composto por 3 (três) membros efetivos, tendo cada membro efetivo o
Pluricorp S.A, com sede nesta Capital, à Avenida Paulista, 2.439, 10º andar, conjunto 102, inscrita no Cadastro seu respectivo Suplente, pelo que, quando da eleição deverá ficar consignada essa suplência. Parágrafo Único.
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o número 060.681.046/0001-45, com seu estatuto Aplica-se ao Conselho Fiscal, quanto ás normas de eleição, funcionamento, requisitos, impedimentos, investidura,
Social Consolidado em 02 de dezembro de 1994, arquivado e registrado na Junta Comercial do Estado de São obrigações, deveres e responsabilidades e remuneração o que dispõe a Lei 6.404/76, artigos 161 a 165-A, seus
Paulo - JUCESP, sob o número 196.810/94-2, e posteriores alterações datadas de 05 de outubro de 1995, arqui- parágrafos, incisos e alíneas, submetendo-se os membros do Conselho Fiscal às seguintes regras: a) quanto à
vado e registrado na citada Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o numero 177.47295-9 em 04 de junho investidura dos cargos, ao que dispõe o artigo 149 da Lei 6.404/76; b) a competência dos Conselheiros é individual,
de 2001, arquivado e registrado na citada JUCESP sob o numero 145.988/01-6, neste ato representada nos termos pelo que o Conselho Fiscal não funcionará com caráter de colegiado, tendo cada Conselheiro o direito de lançar,
do antigo 7 de sua mencionada consolidação contratual, por seu Diretor Presidente Elie Michel Nasrallah, brasi- no respectivo Livro de Atas do Conselho Fiscal, individualmente todos os pareceres que julgar conveniente; c) a
leiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade Registro Geral número 3.418.475, expedida pela Se- entrega dos documentos e comunicações contidas no artigo 163, incisos Ill , VI e VII e parágrafos primeiro e
cretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrito no Cadastro de Pessoas Física do Ministério da terceiro da Lei 6.404/76, deverão ser efetivadas pelos órgãos de administração da companhia, a cada um dos
Fazenda sob número 456.989.378-34, com endereço comercial na sede da outorgante, reeleito pela Ata de Assem- Conselheiros, individualmente. Assembleias Gerais - Artigo 9. As Assembleias Gerais serão convocadas na forbleia Geral Extraordinária realizada em 20 de maio de 2014, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo ma da lei, por determinação de qualquer um dos Diretores. Parágrafo Único. - As Assembleias serão presididas
- JUCESP sob o numero 269.907/14-2, em 11 de setembro de 2014, Todos os atos societários da Outorgante ficam pelo Diretor Presidente ou na sua ausência, pelo Diretor Jurídico, este, por sua vez, escolherá o seu Secretário
arquivados nestas notas sob numero 1505/2015. O presente juridicamente capaz, foi identificado através dos para a composição da mesa. Artigo 10. As Assembleias serão realizadas: a) ordinariamente e anualmente, com a
documentos acima mencionados, ora apresentados no original, do que dou fé. E, pela outorgantes e reciprocamen- finalidade prevista no artigo 132 da Lei 6.404/76, nos quatro primeiros meses subsequentes ao encerramento do
te outorgada, na forma como vem representada, me foi dito que: 1. - Objeto e Deliberações: Constituição da exercício social e. b) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Exercício Social, Lucros
Sociedade Anônima, sob a denominação de Persico Logística S.A, como Subsidiária Integral da empresa e Dividendos - Artigo 11. O exercício social terá início em 01 de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada
Persico Pizzamiglio S.A., consoante disposto no Artigo 251 da lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, está ano, findo o qual será elaborado o balanço geral e as demonstrações financeiras exigidas em lei. Artigo 12. Levandeclarada constituída, nesta data, a Sociedade Anônima, sob a denominação social de Persico Logística S.A., tado o balanço geral, com observância dos preceitos legais e feitas as amortizações necessárias, inclusive pagacom sede no Estado de São Paulo, Capital, na Avenida Paulista, 2.439, 10º andar, conjunto 102, parte, com mento de participações a debêntures circulação, apurar-se-á o lucro liquido, o qual terá a seguinte destinação: a)
capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) ações, ordinárias, nominativas, 5% (cinco por cento) para constituição de Reserva Legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do Capital
sem valor nominal. A empresa Persico Pizzamiglio S.A. declara subscrever nesta data a totalidade das ações Social; b) 25% (vinte e cinco por cento) para distribuição de dividendos obrigatórios e cumulativos, a serem pagos
ordinárias nominativas, integrantes do capital social da Persico Lojística S.A., no valor de R$ 100.000,00 (cem no prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias) do encerramento de cada exercício social; c) o restante terá o
mil reais). Verificando-se, conforme boletim de subscrição, a subscrição de 100% (cem por cento) das ações e destino que os acionistas decidirem em Assembleia Geral. Liquidação - Artigo 13. A sociedade entrará em liquidaa integralização, em dinheiro, correspondente a 10% (dez por cento) das ações subscritas, no valor total de ção nos casos previstos em Lei, competindo à Assembleia Geral eleger o liquidante e os membros do Conselho
R$ 10.000,00 (dez mil reais), os restantes 90% (noventa por cento) serão integralizados dentro do prazo de até Fiscal que deverão funcionar no período da liquidação, fixando-lhes a remuneração. Disposições Aplicáveis 1 (um) ano, contado desta data. 2. - Estatuto Social: Constituída a sociedade Persico Logística S.A., o seu Artigo 14. Os casos omissos neste Estatuto serão regulados pelas disposições contidas na Lei 6.404 de 15 de
Estatuto Social, devidamente aprovado, vai a seguir transcrito e será arquivado junto com a presente na Junta dezembro de 1976 e demais disposições legais e regulamentares que lhes forem aplicáveis. Eleição da Diretoria
Comercial do Estado de São Paulo; 3 - Denominação, Duração, Sede e Objeto Social - Artigo 1. Persico Executiva - 3. - Cumpridas todas as formalidades legais e declarada formalmente constituída a Pérsico Logística
Logística S.A., é uma sociedade anônima regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe S.A., procede-se, imediatamente: (i) A eleição da Diretoria, para o triênio 2015/2018, com a remuneração mensal
forem aplicáveis, vigorando por prazo indeterminado. Artigo 2. A sociedade tem sua sede e foro na Cidade de São correspondente a 1 (um) salário mínimo, sendo eleitos os seguintes membros: a) Diretor Presidente: Elie Michel
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 2.439 - 10º andar, conjunto 102, parte, CEP 01311-936. Artigo Nasrallah brasileiro, casado, engenheiro, com endereço à Avenida Paulista, 2.439, 10º andar, conjunto 102, São
3. A sociedade tem por objeto social a exploração de armazéns gerais; prestação de serviços de logística, próprio Paulo, Capital, portador da carteira de identidade RG nº 3.418.475 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº
ou de terceiro, movimentação e logística de mercadorias em geral, a locação e sublocação de imóveis próprios ou 456.989.378-34; b) Diretor Jurídico: Jurandi Amaral Barreto, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de
de terceiros e a exploração de atividades ligadas direta ou indiretamente a serviços de transporte de cargas, identidade RG nº 11.535.904-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 001.596.508-28, com endereço na Avenida
planejamento logístico, carga, descarga, transbordo, movimentação e armazenagem de mercadorias e Paulista, nº 2439 10° andar, conjunto 102, São Paulo, Capital; (ii) Pela não instalação do Conselho Fiscal até
contêineres, a execução de quaisquer atividades afins, correlatas, acessórias ou complementares. Capital Social ulterior, deliberação dos acionistas; (iii) Todos os Diretores retro qualificados e abaixo assinados, declarando
e Ações - Artigo 4. O Capital Social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) ações, aceitar os cargos para os quais foram eleitos, e, ademais, não estarem inabilitados ou incursos em quaisquer dos
ordinárias, nominativas, sem valor nominal. Parágrafo 1. A sociedade poderá emitir títulos múltiplos representati- crimes previstos no parágrafo primeiro do artigo 147 da Lei 6.404/76, que os impeçam de exercer atividade emprevos das ações. Parágrafo 2. As cautelas, títulos múltiplos ou certificados de ações, serão assinados por dois sarial, considerados automaticamente empossados; ressalvado que, no caso de comprovação de sua falsidade
diretores. Parágrafo 3. A sociedade poderá emitir debêntures, respeitadas, no caso das emissões para oferta será nulo de pleno direito, perante o registro do comércio, o ato a que se entrega esta declaração, sem prejuízo
pública, as condições estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Administração - Artigo 5. A sociedade das sanções a que estiverem sujeitos. Finalmente, pelos outorgantes e reciprocamente outorgados me foi dito que
será administrada por uma Diretoria Executiva, composta por (2) dois Diretores, com as seguintes designações: aceitavam esta escritura em seus expressos termos. Assim o disseram, do que dou fé; pediram-me e eu lhes lavrei
Diretor Presidente e Diretor Jurídico, tendo os mesmos os poderes conferidos em Lei e por este Estatuto Social, a presente escritura, a qual depois de feita e lhes sendo lida em voz alta e clara, foi achada em tudo conforme,
permitindo-se, em qualquer caso a reeleição, dispensando-se a constituição de caução em garantia das gestões, aceitaram, outorgaram e assinam na forma redigida. Dou fé. Eu, (a) Érica de Cássia Guimarães Rodrigues da
sendo os mandatos de 03 (três) anos. Parágrafo Primeiro. A remuneração da Diretoria Executiva será fixada Silva, escrevente habilitada a lavrei. Eu, (a.) Paulo Roberto Fernandes, Tabelião, a subscrevo e assino.
anualmente pela Assembleia Geral, os diretores eleitos tomarão posse na forma do que dispõe o artigo 149 da Lei (a.a.) //// Paulo Roberto Fernandes //// Elie Michel Nasrallah //// Nada mais: Trasladada na mesma data, dou fé.
6.404/76, tendo os requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades, contempladas na mesma Eu, a conferi, subscrevo e assino em público e raso. Em Testemunho da Verdade, 9º Tabelião De Notas, Bel. Paulo
Lei artigos 145 a 158. Parágrafo Segundo - Em se verificando caso de vacância de cargo que resulte em diminuição Roberto Fernandes - Tabelião, Bel. José Solon Neto - Tabelião Substituto; Bel. Airton Fernando Poletto - Tabelião
do número mínimo de diretores a substituição deverá ser procedida pela Assembleia Geral, no prazo máximo de 30 Substituto; Homero Caires Frias - Tabelião Substituto. Livro nº 10.530 - Página nº 325 - AM - Segundo Translado.

JGR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ N° 08.541.033/0001-50
Relatório da administração - 31 de dezembro (valores expressos em milhares de reais)
Senhores Acionistas, Apresentamos as demonstrações contábeis da JGR Participações S.A. nos exercícios findos em 31/12/2015 e 2014. Atenciosamente. A administração. Olavo Modesto dos Santos Júnior.
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (valores expressos em milhares de reais)
Demonstração do Resultado
2015
2014
Ativo
Nota
2015
2014 Passivo
Nota
2015
2014 Despesas operacionais: Gerais e administrativas
(1.206)
(265)
Circulante
827
1.494 Circulante
39
7.323 Resultado antes dos efeitos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa
4
70
626 Obrigações por aquisição de imóveis
13
21
7.097
e da equivalência patrimonial
(1.206)
(265)
Impostos a recuperar
5
257
257 Obrigações tributárias
13
9
222 Financeiras Líquidas
(1.246)
(852)
Outros créditos a receber
6
500
611 Outros débitos a pagar
13
9
4 Resultado da equivalência patrimonial
1.869
2.482
Não circulante
203.749
205.144 Não circulante
64.389
58.533 Resultado antes do IR e CSLL
(583)
1.365
Partes relacionadas
7
33.768
34.632 Fornecedores
14
30.891
30.891 Imposto de renda
(7)
(711)
Outros créditos a receber
8
115.789
115.789 Partes relacionadas
15
6.556
700 Contribuição social
(4)
(263)
AFAC
9
465
465 Outros débitos a pagar
14
26.942
26.942 Lucro (prejuízo) líquido do exercício
(594)
391
Investimentos
10
2.381
2.181 Patrimônio líquido
140.148
140.782
Demonstrações dos fluxos de caixa
Imobilizado
11
17.540
18.271 Capital social
16
10
10 Fluxo de caixa das atividades operacionais
2015
2014
Intangível
12
33.806
33.806 Reserva legal
16
2
2 Lucro (prejuízo) líquido do exercício
(594)
391
Total do Ativo
204.576
206.638 Ajuste de avaliação patrimonial
16
286
284 Ajustes de itens sem desembolso de caixa para
Reserva
de
lucros
139.850
140.486
conciliação do lucro antes do imposto com o fluxo de caixa
Notas explicativas às demonstrações contábeis
204.576
206.638 Depreciações e amortizações
754
14
1. Informações gerais: A JGR Participações S.A. é uma sociedade anônima Total do Passivo
(1.869) (2.482)
de capital fechado, com sede no município de Indaiatuba, Estado de São 10. Investimentos: O detalhamento dos investimentos pode ser assim apre- Equivalência patrimonial
Imposto de renda e contribuição social
11
974
Paulo, e tem como objetivo a compra, venda e cessão de participações so- sentado:
cietárias por conta própria. 2. Base para preparação e apresentação das Companhia Investida
Participação
2015
2014 Fluxo de caixa líquido originado
de atividades operacionais
(1.698) (1.103)
demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas 01
0,10%
331
356
0,10%
258
254 Atividades de investimento
e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 02
no Brasil, que compreendem as disposições da lei 6.404/76, alterada pelas 03
0,10%
223
137 Movimentação líquida de aplicações financeiras de longo prazo - 24.454
- (18.236)
leis 11.638/07 e 11941/09 e pelos pronunciamentos, interpretações e orien- 04
0,10%
(1)
9 Aquisição de imobilizado
456
tações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Para a 05
0,10%
0 Alienação de investimentos
(1) (2.462)
sociedade não há diferenças entre o resultado abrangente do período e o 06
0,10%
0 Aumento de outros créditos a receber
1.750
resultado do período. Dessa forma, a sociedade apresenta apenas a de- 07
0,00%
35 Dividendos recebidos
1.109
monstração do resultado. 3. Principais práticas contábeis: a) Receitas e 08
0,00%
43 Outros
despesas: As receitas e despesas são registradas pelo seu valor bruto no 09
0,00%
36 Fluxo de caixa líquido aplicado
em atividades de investimento
1.749
5.321
mesmo período de competência em que são auferidas. b) Caixa e equivalen- 10
0,10%
35
33
tes de caixa: Incluem saldos em contas correntes mantidas junto aos esta- 11
1,00%
255
1 Atividades de financiamento
(466) (4.809)
belecimentos bancários. c) Aplicações financeiras: As aplicações financei- 12
0,10%
0 Aumento no mútuo com partes relacionadas
(136)
ras são registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos 13
75,00%
1.500
1.500 Aumento de AFAC nas investidas
auferidos até as datas dos balanços e não excedem o seu valor de mercado 14
1,00%
0 Aumento (redução) obrigações por aquisição de investimentos - (5.844)
7.097
ou de realização. d) Investimentos: Os investimentos da sociedade em con- 15
1,00%
0 Aumento do contas a pagar
(5)
(59)
troladas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. e) Imobili- 16
0,10%
1
1 Redução de tributos a recolher
zado: Registrado ao custo de aquisição. A depreciação dos bens é calculada 17
1,00%
(196)
(186) Fluxo de caixa líquido aplicado
em atividades de financiamento
(607) (3.615)
pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil estimado para 18
0,00%
(11)
(556)
603
o bem. f) Obrigações: As obrigações são reconhecidas no balanço quando 19
1,00%
(28)
(27) Redução (aumento) em caixa e equivalentes de caixa
a sociedade possui obrigação legal ou constituída como resultado de um 20
0,10%
3
- Caixa e Equivalentes de caixa
23
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido
2.381
2.181 Disponibilidades e valores equivalentes no início do período 626
Disponibilidades e valores equivalentes no fim do período
70
626
para liquidá-las. g) Tributação dos lucros: A sociedade adota o regime de 11. Imobilizado: O ativo imobilizado possui a seguinte composição:
Redução
(aumento)
em
caixa
e
equivalentes
de
caixa
(556)
603
lucro presumido, o imposto de renda incidente à alíquota de 15% e é acres2014 Adições Baixas
2015
cido do adicional de 10% para os lucros que excederem R$ 60 mil por trimes- Imóveis
18.280
- 18.280 Demonstração das
Reser- Ajuste de
tre e a contribuição social incide à alíquota de 9%.
Veículos
74
74
Mutações do
Capital Reserva va de avaliação
Patrimônio Líquido
social Legal lucros patrimonial
Total
4. Caixa e equivalentes de caixa
18.354
- 18.354
2015
2014 Custo
(83)
(731)
(814) Saldo em 31/12/2013
10
2 140.102
139 140.253
Bancos
2
265 Depreciação
18.271
(731)
- 17.540 Ajustes de exercicios anteriores (7)
(7)
Aplicação financeira
68
361 Líquido
Ajuste de avaliação patrimonial 145
145
70
626 12. Intangível: Refere-se ao ágio e deságio na aquisição de controladas.
391
391
5. Impostos a recuperar: Refere-se ao imposto de renda retido na fonte Companhia Investida
2015
2014 Resultado líquido do exercício/14 10
2 140.486
284 140.782
sobre rendimentos de aplicações financeiras. 6. Outros créditos a receber: 01
103
103 Saldo em 31/12/2014
(40)
(40)
Refere-se ao saldo a receber de dividendos de companhia investida. 7. Par- 02
33.850 33.850 Ajustes de exercicios anteriores (2)
2
tes relacionadas: Os créditos com empresas ligadas estão compostos pe- 03
(115)
(115) Ajuste de avaliação patrimonial (594)
(594)
los seguintes valores:
(1)
(1) Resultado líquido do exercício/15 2015
2014 04
10
2 139.850
286 140.148
Companhia 01
190 05
(31)
(31) Saldo em 31/12/2015
33.806 33.806 Companhia 02
Companhia 02
1.579
1.580
700
700
Companhia 03
10.364 10.364 13. Passivo circulante: Referem-se às obrigações com vencimentos para Companhia 03
673
1.773
Companhia 04
2.550
3.550 liquidação em curto prazo.
2015
2014 Companhia 04
Companhia 05
1.295 Obrigações por aquisição de imóveis
21
7.097
6.556
700
Companhia 06
19.275 17.653 Obrigações tributárias
9
222 16. Patrimônio Líquido: a) Capital social: O capital social é de R$
33.768 34.632 Outras obrigações
9
4 10.000,00, dividido em 10.000 ações ordinárias nominativas e sem valor
8. Outros créditos a receber - Longo Prazo: Refere-se ao saldo a receber
39
7.323 nominal. b) Reserva legal: A legislação societária brasileira exige que as
de partes relacionadas, por venda de participações de controladas. 9. Adian- 14. Fornecedores e outros débitos a pagar: Referem-se às obrigações ori- sociedades anônimas apropriem 5% do lucro líquido anual para reserva de
tamento para futuro aumento de capital - AFAC: Referem-se a recursos en- ginalmente pertencentes às empresas nas quais a sociedade possui partici- lucros, antes dos lucros serem distribuídos, limitando essa reserva a até
tregues às empresas nas quais a entidade possui participação e que serão pação e que foram assumidas para liquidação futura. 15. Partes relaciona- 20% do valor total do capital. c) Ajuste de avaliação patrimonial: É composcapitalizados em exercícios futuros.
das: Os débitos com empresas ligadas estão compostos pelos seguintes to do efeito da adoção do custo atribuído para o ativo imobilizado de bens
próprios de suas investidas em decorrência da aplicação do Pronunciamento
Companhia Investida
2015
2014 valores:
2015
2014 Técnico CPC 27 e da Interpretação Técnica ICPC 10 na data de transição (1º
01
464
464
3.410
- de janeiro de 2009).
02
1
1 Companhia 01
465
465
Ednilson Artioli - Administrador / Luis Fernando Tamborlin - Administrador / Olavo Modesto dos Santos Junior - Contador - CRC 1SP222548/O-7

ESTRUTURAL PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO S.A.
CNPJ N° 03.289.276/0001-20
Relatório da administração - 31 de dezembro (valores expressos em milhares de reais)
Senhores Acionistas, Apresentamos as demonstrações contábeis da Estrutural Participações e Comércio S.A. nos exercícios findos em 31/12/2015 e 2014. Atenciosamente. A administração. Olavo Modesto dos Santos Júnior.
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (valores expressos em milhares de reais)
Demonstração do Resultado
2015
2014
Ativo
Nota
2015
2014 Passivo
Nota
2015
2014 Despesas operacionais: Gerais e administrativas
(20.205) (11.179)
Circulante
8.909
873 Circulante
157.031 259.933 Outras receitas e despesas operacionais
(375)
7.516
Caixa e equivalentes de caixa
4
5.103
109 Fornecedores
10
2.453
2.331 Resultado antes dos efeitos financeiros
Contas a receber
5
3.307
– Emprestimos e financiamentos
11
7.008
7.156
e da equivalência patrimonial
(20.580)
(3.663)
Outros créditos a receber
6
499
764 Emprestimos com partes relacionadas
12
145.907 247.592 Financeiras Líquidas
(21.403)
6
Não circulante
926.247 961.512 Outros débitos a pagar
10
1.663
2.854 Resultado da equivalência patrimonial
55.044
29.271
Emprestimos com partes relacionadas
7
5.766
2.392 Não circulante
446.833 385.272 Resultado antes do IR e CSLL
13.061
25.614
Investimentos
8
869.503 902.224 Emprestimos e financiamentos
11
39.373
46.381 Imposto de renda
(9)
Imobilizado
9
50.978
56.793 Emprestimos com partes relacionadas
12
220.692
86.451 Contribuição social
(6)
Intangível
103 Obrigações por aquisição de investimentos
13
119.939 118.850 Lucro (prejuízo) líquido do exercício
13.046
25.614
Total do Ativo
935.156 962.385 Outros débitos a pagar
14
66.829 133.590
Demonstrações dos fluxos de caixa
Notas explicativas às demonstrações contábeis
Patrimônio líquido
331.292 317.180 Fluxo de caixa das atividades operacionais
2015
2014
1. Informações gerais: A Estrutural Participações e Comércio S.A. é uma Capital social
15
10
10 Lucro (prejuízo) líquido do exercício
13.060 25.614
sociedade anônima de capital fechado, com sede no município de Indaiatu- Ajuste de avaliação patrimonial
15
354.360 283.979 Ajustes para: Depreciações e amortizações
5.884
3.077
ba/SP, e tem como objetivo a compra, venda e cessão de participações Lucros (prejuízos) acumulados
(23.078)
33.191 Resultado de equivalência patrimonial
(55.097) (29.271)
societárias por conta própria. 2. Base para preparação e apresentação das Total do Passivo
935.156 962.385 Imposto de renda e contribuição social correntes
15
demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas 06
1%
(27) Variações nos ativos e passivos
e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 07
(Aumento) ou diminuição dos ativos
99,9%
13
no Brasil, que compreendem as disposições da lei 6.404/76, alterada pelas 08
112.184
1%
(1) Contas a receber
leis 11.638/07 e 11941/09 e pelos pronunciamentos, interpretações e orien- 09
(1)
(4)
1%
(186) Impostos a recuperar
tações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Para a 10
(1)
99,9% 331.053
355.858 Adiantamento a fornecedores
sociedade não há diferenças entre o resultado abrangente do período e o 11
(1.839)
(200)
99,9% 240.627
136.781 Outras contas a receber
resultado do período. Dessa forma, a sociedade apresenta apenas a de- 12
99,9%
8.530 Aumento ou (diminuição) dos passivos
monstração do resultado. 3. Principais práticas contábeis: a) Receitas e 13
(730) 2.787
99,9%
426
(303) Fornecedores
despesas: As receitas e despesas são registradas pelo seu valor bruto no 14
226
434
99,9%
896
(604) Obrigações sociais trabalhistas
mesmo período de competência em que são auferidas. b) Caixa e equivalen- 15
(6)
68
0%
35.045 Obrigações tributárias
tes de caixa: Incluem saldos em contas correntes mantidas junto aos esta- 16
51.920
1.657
0%
43.141 Outras contas a pagar e provisões
belecimentos bancários. c) Aplicações financeiras: As aplicações financei- 17
0%
36.418 Fluxo de caixa líquido decorrente das
ras são registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos 18
atividades operacionais
125.615
4.162
0%
244
auferidos até as datas dos balanços e não excedem o seu valor de mercado 19
0%
244 Fluxo de caixa das atividades de investimentos
ou de realização. d) Investimentos: Os investimentos da sociedade em con- 20
Aporte
de
capital
em
controlada
(113.396)
99,9%
840
882
troladas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. e) Imobili- 21
7.550
1%
- Aquisição de participação societária
zado: Registrado ao custo de aquisição. A depreciação dos bens é calculada 22
(69)
99,9%
3.346
- Aquisição de ativo imobilizado
pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil estimado para
869.503
902.224 Fluxo de caixa líquido (aplicado nas) gerados
o bem. f) Obrigações: As obrigações são reconhecidas no balanço quando 9. Imobilizado: O ativo imobilizado possui a seguinte composição:
das atividades de investimentos
(113.465) 7.550
a sociedade possui obrigação legal ou constituída como resultado de um
2014 Adições Baixas
2015 Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido Veículos
(7.156) (11.609)
59.870
- 59.870 Pagamento de empréstimos e financiamentos
para liquidá-las. g) Tributação dos lucros: A sociedade adota o regime de Computadores
69
69 Fluxo de caixa líquido (aplicado nas) gerados
lucro presumido, o imposto de renda incidente à alíquota de 15% e é acres- Custo
das atividades de financiamentos
(7.156) (11.609)
59.870
69
- 59.939
cido do adicional de 10% para os lucros que excederem R$ 60 mil por trimes- Depreciação
4.994
103
(3.077)
(5.884)
(8.961) Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa
tre e a contribuição social incide à alíquota de 9%.
109
6
Líquido
56.793
(5.815)
- 50.978 Caixa e equivalentes de caixa no inicio do período
4. Caixa e equivalentes de caixa
2015
2014 10. Fornecedores e outros débitos a pagar: Os fornecedores e outros débi- Caixa e equivalentes de caixa no fim do período
5.103
109
Bancos
35
109 tos a pagar estão compostos pelos seguintes valores:
4.994
103
2015
2014 Redução (aumento) em caixa e equivalentes de caixa
Aplicação financeira
5.068
- Fornecedores diversos
2.453
2.331 Demonstração das
Reser- Prejuízos Ajuste de
5.103
109 Obrigações trabalhistas
660
434
Mutações do
Capital va de acumu- avaliação
5. Contas a receber: O contas a receber de clientes estão compostos pelos Obrigações tributárias
77
68
Patrimônio Líquido
social lucros
lados patrimonial
Total
seguintes valores:
2015
2014 Obrigações aquisição imóveis
550
1.650 Saldo em 31/12/13
10 10.509
139.123 149.642
Clientes
3.721
- Obrigações aquisição investidas
140
464 Ajustes de exercicios anteriores - (2.932)
- (2.932)
(-) Ajuste a valor presente
(414)
- Outras obrigações
236
238 Ajuste de avaliação patrimonial 144.856 144.856
3.307
4.116
5.185 Resultado líquido/exercício/14 - 25.614
- 25.614
6. Outros créditos a receber: Os créditos a receber estão compostos pelos 11. Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos e financiamentos esSaldo em 31/12/2014
10 33.191
283.979 317.180
2015
2014 tão compostos pelos seguintes valores:
seguintes valores:
Ajustes de exercicios anteriores - (33.191) (36.124)
- (69.315)
Impostos a recuperar
4
4 Modalidade Taxa média anual juros Vencimento
2015
2014 Ajuste de avaliação patrimonial 70.381 70.381
Adiantamentos
36
182 Finame
5% ano
2025 46.381 53.537 Resultado líquido/exercício/15 13.046
- 13.046
Dividendos
461
578 Passivo Circulante
(7.008) (7.156) Saldo em 31/12/2015
10
- (23.078)
354.360 331.292
500
764 Passivo não circulante
39.373 46.381 Passivo Circulante
(145.907) (247.592)
7. Empréstimos com partes relacionadas: Os créditos com empresas liga- 12. Empréstimos com partes relacionadas: Os débitos com empresas ligaPassivo não circulante
(220.692) (86.451)
2015
2014 das estão compostos pelos seguintes valores:
das estão compostos pelos seguintes valores:
2015
2014 13. Obrigações por aquisição de investimentos: Refere-se ao saldo a paCompanhia 01
2.580
1.380 Companhia 01
(133.835) (123.825) gar de partes relacionadas, pela aquisição participações de investidas.
Companhia 02
2.898
- Companhia 02
(174.817) (60.428) 14. Outros débitos a pagar: Refere-se ao saldo a receber de partes relaciCompanhia 03
288
- Companhia 03
(28.284) (10.355) onadas, por venda de participações de controladas.
2015
2014
Companhia 04
810 Companhia 04
- Passivo a descoberto
- 133.590
Companhia 05
200 Companhia 05
(19.275) (17.653) IR Diferido
45.421
Companhia 06
2 Companhia 06
- (42.675) Outras contas a pagar intercompany
21.408
5.766
2.392 Companhia 07
- (34.711)
66.829 133.590
8. Investimentos: O detalhamento dos investimentos pode ser assim apre- Companhia 08
(240) 15. Patrimônio Líquido: a) Capital social: O capital social é de
Participação
2015
2014 Companhia 09
sentado: Companhia Investida
(240) R$10.000,00, dividido em 10.000 ações ordinárias nominativas e sem valor
01
99,9% 257.221
253.474 Companhia 10
- (35.100) nominal. b) Ajuste de avaliação patrimonial: É composto do efeito da ado02
1%
255
1 Companhia 11
(735)
(432) ção do custo atribuído para o ativo imobilizado de bens próprios de suas
03
99,9%
34.839
32.727 Companhia 12
(9.653) (8.384) investidas em decorrência da aplicação do Pronunciamento Técnico CPC 27
04
1%
(2)
(366.599) (334.043) e da Interpretação Técnica ICPC 10 na data de transição (01/01/2009).
05
0%
(11)
Ednilson Artioli - Administrador / Luis Fernando Tamborlin - Administrador / Olavo Modesto dos Santos Junior - Contador - CRC 1SP222548/O-7
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BANCO BMG S.A

NIRE: 3530046248-3
CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 24 DE OUTUBRO DE 2016 ÀS 10 HORAS
CERTIDÃO: Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - Certifico o
registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo
sob nº 1.663/17-3 em 04.01.2017. Flávia Regina
Britto Gonçalves - Secretária Geral.

BANCO

Inflação
cresce em
seis das
sete capitais
pesquisadas
O Índice de Preços ao
Consumidor Semanal
(IPC-S) avançou 0,12 ponto percentual nos primeiros
15 dias do ano, fechando as
duas primeiras semanas de
janeiro em 0,62%, contra os
0,5% da última quinzena do
ano passado. Os dados relativos ao IPC-S do período
foi divulgado ontem (17)
pelo Ibre-FGV e refletem
alta de preços entre a última
quinzena do ano passado e
a primeira quinzena deste
ano em seis das sete capitais
do país.
A única exceção foi o
Rio de Janeiro, onde o
IPC-S caiu 0,01 ponto
percentual ao regredir de
0,79% para 0,78% entre a
última quinzena de 2016
e a primeira de 2017. Em
Belo Horizonte, a segundo maior alta entre as
capitais, a taxa fechou a
primeira quinzena de 2017
em 0,68%, neste caso um
resultado 0,21 ponto percentual acima da taxa da
quinzena imediatamente
anterior (0,47%).
Em Salvador, a taxa passou de 0,39% para 0,60%
- os mesmos 0,21 ponto
percentual de alta entre os
períodos. A maior variação
percentual foi registrada na
cidade de Porto Alegre: 0,27
ponto percentual (de 0,33%
para 0,6%). Em São Paulo a
taxa passou de 0,41% para
0,53% e em Recife de 0,62%
para 0,63% (ABr).

BANCO BMG S.A

CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3
Ata da Assembleia Geral Extraordinária de RerratiƂcação de 28.11.2016
Data, hora, local das Assembleias: 28.11.2016, 10hs, na sede social estabelecida na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 3.477, 9º Andar, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, São Paulo/SP. Convocação e Presenças: Tendo sido os
editais de convocação publicados no DOESP, em suas edições de 18, 19 e 22.11.2016 e no jornal “Empresas & Negócios” de São Paulo, jornal de grande circulação na localidade em que está situada a sede da sociedade, em suas edições de 18, 19 e 22.10.2016, a AGE foi instalada, em 1ª Convocação, com a presença de acionistas titulares de 99,12%
das ações com direito a voto, representativas do capital social da Sociedade. Mesa: Os trabalhos foram presididos por
Marcio Alaor de Araújo e secretariados por Marco Antonio Antunes. Ordem do Dia: Deliberar sobre a rerratiﬁcação
da ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24.10.2016 (“Ata de AGE de 24.10.2016”), na qual foi aprovada a redução do capital social da Sociedade, no montante de R$400.000.000,00 para: (i) ratiﬁcar que a redução do
capital social da Sociedade foi aprovada sem cancelamento de ações ordinárias, conforme previsto no item 5(i) da Ata
de AGE de 24.10.2016; (ii) retiﬁcar o item 5(iii) da Ata de AGE de 24.10.2016, de forma a expressamente dele constar
que os valores da redução serão restituídos a todos os acionistas da Sociedade, em espécie, na proporção de suas participações no capital social; (iii) retiﬁcar a Ata de AGE de 24.10.2016 para, nos termos do artigo 173 da Lei 6.404/76,
constar que o capital social será reduzido por ser considerado excessivo em relação aos objetivos da Sociedade; e (iv)
ratiﬁcar as demais deliberações constantes da Ata de AGE de 24.10.2016 não expressamente alteradas na presente
AGE. Deliberações: Os acionistas presentes apreciaram as matérias constantes da ordem do dia e deliberaram, por
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou reservas o que segue: (i) Retiﬁcar o item 5(i) da Ata de AGE de
24.10.2016, para, nos termos do artigo 173, da Lei 6.404/76, registrar que o capital social será reduzido por ser considerado excessivo em relação aos objetivos da Sociedade, de modo que referido item passa a vigorar com a seguinte
nova redação: “Aprovada a redução do capital social da Sociedade, no montante de R$400.000.000,00, por ser considerado excessivo, nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76, passando dos atuais R$ 2.904.477.365,91, para R$
2.504.477.365,91, sem qualquer alteração do número de ações de emissão da Companhia” (ii) Retiﬁcar o item 5(iii)
da Ata de AGE de 24.10.2016 para expressamente constar que os valores da redução do capital social acima ratiﬁcado, assim que autorizados, serão restituídos aos acionistas, em espécie, na proporção de suas participações no capital
social da Sociedade, de maneira que referido item da Ata de AGE de 24.10.2016 passa a vigorar com a seguinte nova
redação: “A efetiva redução de capital social, com a consequente restituição aos acionistas, em moeda corrente nacional e na proporção de suas participações no capital social da Sociedade, está condicionada (a) ao término do prazo
para oposição de credores nos termos do artigo 174 da Lei nº 6.404/76, e (b) à aprovação do Banco Central do Brasil,
nos termos da lei e da regulamentação aplicáveis.” (iii) Ratiﬁcar as demais deliberações constantes da Ata de AGE de
24.10.2016 não expressamente alteradas na presente AGE, incluindo: (iii.a) que, conforme deliberado acima, o capital
social da Companhia passará a ser de R$ 2.504.477.365,91, dividido em 24.806 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, e o artigo 5º “caput”, do Estatuto Social, passará a assim se redigir: “Artigo 5º - O Capital Social é de R$
2.504.477.365,91, representado por 24.806 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal”. (iv) a efetiva redução
de capital social, com a consequente restituição aos acionistas, em moeda corrente nacional, na proporção de suas participações no capital social da Sociedade está condicionada: (a) ao término do prazo para oposição de credores nos termos do artigo 174 da Lei 6.404/76, conforme Ata de AGE de 24.10.2016, publicada em 25.10.2016; e (b) à aprovação
do Banco Central do Brasil, nos termos da lei e da regulamentação aplicáveis. (v) A Diretoria da Companhia ﬁca autorizada a praticar todos e quaisquer atos e a ﬁrmar todos e quaisquer documentos necessários à execução destas deliberações ora tomadas. (vi) Não havendo mais nenhuma matéria a ser discutida, os acionistas deliberaram pelo encerramento da presente AGE de Rerratiﬁcação. (vii) A eﬁcácia das deliberações acima está condicionada a homologação
do presente ato pelo Banco Central do Brasil. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual
se lavrou a presente Ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, 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, ﬁcando autorizada a sua publicação. São Paulo, 28.11.2016. Flávio Pentagna Guimarães. Ricardo Annes Guimarães. Ângela Annes Guimarães. Regina Annes Guimarães. João Annes Guimarães. Márcio Alaor de Araújo. Antonio Mourão Guimarães Neto. BMG Participações S/A, representada por seus Diretores Ricardo Annes Guimarães e Ângela Annes Guimarães. COEMP – Comércio e Empreendimentos S/A, representada por seus Diretores Regina Annes Guimarães e Ricardo Annes Guimarães. Comercial Mineira S/A, neste ato representada por seus Diretores Ricardo Annes Guimarães e
Ângela Annes Guimarães. CSMG – Corretora de Seguros Ltda, neste ato representada por seu Diretor, José Eduardo
Gouveia Dominicale. Algodões Empreendimentos Turisticos Ltda, neste ato representada por seu administrador, Sr. Antonio Mourão Guimarães Neto. Confere com a original, lavrada em livro próprio. Marcio Alaor de Araújo - Presidente
da Mesa, Marco Antonio Antunes - Secretário da Mesa. JUCESP nº 1.326/17-0 em 04.01.2017. Flávia Regina Britto
Gonçalves - Secretária Geral.
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BANCO BMG S.A.

CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3
Ata da Reunião do Conselho de Administração de 23.12.2016
Data, hora, local: 23.12.2016, 11hs, na sede social estabelecida Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 9º Andar, São
Paulo/SP. Convocação e Presença: Em atendimento à convocação realizada por Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, estiveram presentes, além do Presidente, os Conselheiros Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, João Annes Guimarães, Roberto Faldini, Bernard Camille
Paul Mencier. Mesa: Presidente: Alcides Lopes Tápias, Presidente do Conselho de Administração, e Secretário: Marco
Antonio Antunes. Ordem do Dia: Exame e discussão a respeito da (i) ratiﬁcação da interveniência da Companhia na
contratação de mútuos por BMG Participações S.A., sua acionista, com o Fundo Garantidor de Créditos - FGC; (ii) ratiﬁcação da celebração do Instrumento Particular de Transação entre a Companhia e o Fundo Garantidor de Créditos FGC; (iii) convalidação dos poderes dos representantes legais da Companhia, que assinaram os Contratos de Mútuo e
o Instrumento Particular de Transação descritos nos itens (i) e (ii) anteriores; (iv) ratiﬁcação das emissões dos Depósitos a Prazo com Garantia Especial (DPGE II), realizados desde 24.03.2014 pela Companhia; e (v) autorização para celebração do Instrumento Particular de Assunção de Obrigação, entre a Companhia e o Fundo Garantidor de Crédito –
FGC e seus respectivos Instrumentos Particulares de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios. Deliberações: Após
análise e discussão das matérias objeto da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia
decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: 1. Nos termos do item (t) do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, que à época da contratação dos mútuos por sua acionista BMG Participações correspondia aos
itens (o) e (p) do referido artigo, ratiﬁcar a contratação de mútuos contratados pela BMG Participações S.A., acionista
da Companhia, com o Fundo Garantidor de Créditos - FGC, nos termos dos Contratos de Mútuo de números FGC111113 e FGC-111114, ﬁrmados entre a Companhia e o Fundo Garantidor de Créditos em 05 de julho de 2011 e seus
respectivos aditamentos (“Contratos de Mútuos”), nos quais a Companhia ﬁgurou como interveniente anuente. 2. Nos
termos do item (t) do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, ratiﬁcar a celebração, pela Companhia, do Instrumento Particular de Transação, celebrado em 23.06.2016 com o Fundo Garantidor de Créditos - FGC, a BMG Participações S.A. e o Banco Cifra S.A. 3. Convalidar os poderes dos representantes legais da Companhia que assinaram, em
nome da Companhia, (i) os Contratos de Mútuo e seus posteriores aditivos, descritos no item 1 acima; e o (ii) Instrumento Particular de Transação, descrito no item 2 acima. 4. Ratiﬁcar as emissões dos Depósitos a Prazo com Garantia
Especial (DPGE II), captados pela Companhia, bem como os Instrumentos Particulares de Cessões Fiduciárias de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças, realizadas desde 24.03.2014 pela Companhia, até a presente data. 5.
Autorizar a Companhia a celebrar o Instrumento Particular de Assunção de Obrigações, à partir desta data, com o Fundo Garantidor de Crédito – FGC, com a emissão de Certiﬁcado de Depósito Bancário (CDB), até o valor de
R$200.000.000,00, bem como, os respectivos Instrumentos Particulares de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.
Aprovação: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade sem qualquer ressalva ou restrição. Lavratura da Ata: Foi autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente Ata, em forma de sumário, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes aprovada. São Paulo, 23.12.2016. Alcides Lopes Tápias. Ângela Annes Guimarães. Regina Annes Guimarães. João Annes Guimarães. Roberto Faldini. Bernard Camille Paul Mencier. Confere com a
original, Lavrada em livro próprio. Alcides Lopes Tápias - Presidente, Marco Antonio Antunes - Secretário.
JUCESP nº 1.263/17-1 em 04.01.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Campi Participações S.A.
CNPJ/MF n° 05.167.738/0001-61 - NIRE n° 35.300.190.831
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Aos 03/01/2017, às 15:00 horas, na sede da Companhia em São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Convocação: Dispensada. Mesa: Telma Nascimento Pontes - Presidente da Mesa; Dulcieliton José Dias Meira Secretário. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Redução do capital social da Companhia em R$
3.000.000,00, sendo pagos neste ato R$ 1.800.000,00 e o saldo de R$ 1.200.000,00 até 30/11/2017, mediante
a devolução de capital para a acionista Candida Gavazzi. Passando o capital social da Companhia de R$
3.607.200,00 para R$ 607.200,00, ficando canceladas 483.870 ações de titularidade da Sra. Candida
Gavazzi, razão pela qual o Artigo Quinto do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte
redação: “Artigo Quinto – O Capital da Sociedade é de R$ 607.200,00, representado por 97.935 ações,
todas ordinárias nominativas e sem valor nominal.” Nos termos do artigo 174 da Lei 6.404/76, a presente
Ata será publicada, a fim de que, findo o prazo de 60 dias, seja levada a registro perante a Junta Comercial
do Estado de São Paulo. Nada mais havendo a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada por todos
os presentes. Mesa: Telma Nascimento Pontes - Presidente da Assembléia; Dulcieliton José Dias
Meira - Secretário da Assembléia. Acionistas: Candida Gavazzi e Telma Nascimento Pontes.

38ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0228068-84.2011.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 38ª Vara Cível do Foro Central da
Capital, do Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na forma da lei,
etc. FAZ SABER a FÁBIO SABBAG MARTINS, CPF. 281.830.338-90, que AMC SERVIÇOS
EDUCACIONAIS LTDA, ajuizou-lhe uma ação Monitória, objetivando o recebimento de R$
19.049,82 (Jan/2012), acrescidos de juros e correção monetária, oriundos do inadimplemento do
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes. Estando o réu em local
ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que, em 15 dias, a fluir após o prazo supra
(isento de custas e honorários advocatícios), pague a quantia reclamada ou ofereça embargos, sob
pena de conversão da ação Monitória em Execução, conforme Art. 702 do CPC, sendo advertido de
que será nomeado curador especial em caso de revelia. O presente será afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS.

