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MAXCASA XVII - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - CNPJ/MF nº 10.439.154/0001-38 - NIRE 
35.300.477.642 - Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária  a ser realizada em 09 de fevereiro de 
2017 às 10:00h - Ficam por meio desse os Srs. Acionistas da Maxcasa XVII Empreendimentos Imobiliários S/A devida-
mente convocados a comparecem na sede da Companhia, no dia 09/02/2017, às 10h para participarem de assembleia 
geral extraordinária que terá a seguinte ordem do dia: deliberar a respeito da Proposta de aditamento à Escritura de 
Primeira Emissão de Colocação Privada de Debêntures com garantia real e fidejussória da Companhia encaminhada 
pelo credor no dia 24/01/2017, bem como as consequências de sua não aceitação, além das alternativas da Companhia 
para a obtenção dos recursos necessários à liquidação dos passivos, inclusive a propositura de eventuais medidas 
judiciais. Os Srs. Acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral por procuradores constituídos na forma 
do Artigo 126, § 1º e 2º da Lei 6.404/76. Os instrumentos de mandato deverão ser depositados na sede da Sociedade, 
com antecedência de 48 horas da realização da Assembleia, aos cuidados do Sr. Luiz Henrique Vasconcellos, no 
mesmo endereço da Companhia. A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 10h, com a presença da 
maioria dos acionistas e, em segunda convocação, com qualquer número, meia hora depois. Encontram-se à disposição 
dos acionistas, na sede social da Companhia, cópias dos documentos a serem discutidos na Assembleia. A Direção.

Qua, 01/fev/17 - 11h30Qua, 01/fev/17 - 11h30Qua, 01/fev/17 - 11h30Qua, 01/fev/17 - 11h30Qua, 01/fev/17 - 11h30
Inform., Eletrôn. e Telefonia

Nobreaks, Switches,
Caixas de Som, Centrais

Telefônicas, Etc

SexSexSexSexSex, , , , , 0303030303/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 0909090909hhhhh
Móveis, Inform., Enf. e Eletros

Arquivos Deslizantes,
Armários, Vasos, TVs,

Notebooks, Etc

SegSegSegSegSeg, , , , , 0606060606/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 0909090909hhhhh
Móveis, Utensílios e Inform.

Cadeiras, Mesas,
Televisores, CPUS,
Impressoras, Etc

Seg, 06/fev/17 - 1Seg, 06/fev/17 - 1Seg, 06/fev/17 - 1Seg, 06/fev/17 - 1Seg, 06/fev/17 - 144444h30h30h30h30h30
Industrial e Informática

Torres de Iluminação,
Impressoras, Notebooks,
Desktops, Switches, Etc

TTTTTererererer,,,,, 0 0 0 0 077777/f/f/f/f/feeeeev/17 - 1v/17 - 1v/17 - 1v/17 - 1v/17 - 100000h3h3h3h3h355555
Móveis, Utensílios e Eletros

Ares Condicionados,
Armários, Cadeiras,

Colchões, Etc

QuiQuiQuiQuiQui, , , , , 0909090909/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 0909090909hhhhh
Celulares e Informática

Iphones, Samsungs,
Motorolas, Fechadoras de

Caixa, Placas, HDs, Etc

SeSeSeSeSexxxxx, , , , , 1010101010/////fevfevfevfevfev/17 - 1/17 - 1/17 - 1/17 - 1/17 - 111111hhhhh
Imóveis

Casa e Salas Comerciais
Pagto: até 8x s/Juros ou

em até 240x c/Juros + IPCA

SegSegSegSegSeg, , , , , 1313131313/////fevfevfevfevfev/17 - 1/17 - 1/17 - 1/17 - 1/17 - 144444hhhhh
Vending Machines

Máquinas de
Refrigerantes, Máquinas

de Café, Etc

SegSegSegSegSeg, , , , , 1313131313/////fevfevfevfevfev/17 - 1/17 - 1/17 - 1/17 - 1/17 - 177777hhhhh
Desativação de Escola

Carteiras, Mesas,
Brinquedos, Etc

(Prédio Jd. Infância)

TTTTTererererer,,,,,      1414141414/////fffffeeeeevvvvv/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1111111111hhhhh
Desativação de Escola

Brinquedos, Carteiras e
Cadeiras, Etc

(Prédio Ensino Fund.)

QuaQuaQuaQuaQua, , , , , 1515151515///// fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1212121212hhhhh
Industrial, Eletros e Inform.

Cafeteira, Nobreaks,
Geladeiras, Balanças,

Telefones, Etc

QuaQuaQuaQuaQua, , , , , 1515151515/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1515151515hhhhh
Geradores e Equip. Indust.

Geradores, Manipuladores
Telescópicos, Mini
Carregadeiras, Etc

QuiQuiQuiQuiQui, , , , , 1616161616/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1010101010hhhhh
Mat. de Const., Inds. e Eletros

Cxs. D’agua, Lavadoras de
Alta Pressão, Tubos PVC,

Pisos, Ares , TVs, Etc

SegSegSegSegSeg, , , , , 2020202020/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1414141414hhhhh
Industrial

Tratores, Bombas de
Abastecimento, Motocana,
Redutores, Aero Solo, Etc

Comissão do Leiloeiro
O arrematante pagará

ao leiloeiro
 5% sobre  o valor da

arrematação.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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TERÇA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2017

DEMISSÃO DURANTE AS FÉRIAS COLETIVAS
Empresa estando em férias coletivas pode demitir funcionário no con-
trato de experiência? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PARA CONTRATAR O SÓCIO QUE REALIZA RETIRADA COMO PRÓ-LA-
BORE MENSALMENTE, COMO FUNCIONÁRIO, DEVEMOS ALTERAR O 
CONTRATO SOCIAL, COMO PROCEDER?

Informamos que perante a legislação trabalhista não há previsão legal 
expressa, porém, entende-se não poder o sócio ser empregado na 
empresa onde há a sociedade, devendo ser feita a alteração do contrato 
social o retirando da sociedade para posterior admissão como empregado.

PAGAMENTO DO AUXÍLIO MUDANÇA
Para o auxílio mudança devemos utilizar apenas para transferências de 
funcionários para outros Estados ou posso utilizar na contratação de outros 
Estados. Essa despesa deve passar pela folha, que tipo de despesa é per-
mitida no reembolso? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA SEM RECEITA
Qual a obrigatoriedade do pagamento de pró-labore aos sócios quando a 
empresa não gera receita? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

NAS AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS DE PRODUTOR RURAL PESSOA 
JURÍDICA,QUANDO O FUNRURAL NÃO É RECOLHIDO PELO EMI-
TENTE, EXISTE PREVISÃO LEGAL DA OBRIGAÇÃO SER DO ADQUI-
RENTE, SENDO PESSOA JURÍDICA?

Informamos que quando quem vende a mercadoria é produtor rural 
pessoa jurídica não existe responsabilidade solidária, desta forma, se 
quem vendeu não cumpriu com sua obrigação de recolher a contribui-
ção previdenciária sobre a comercialização, está não será transferida 
ao adquirente da mercadoria.

DETIDO DURANTE A EXPERIÊNCIA
Funcionário durante o contrato de experiência foi detido, empresa pode rescin-
dir o contrato no término? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
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MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ/MF n° 60.884.756/0001-72 - NIRE 35.300.028.180

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de Dezembro de 2016
Data, Hora e Local: No dia 16 de dezembro de 2016, às 10h00min, na sede da Companhia, localizada na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n° 854, 12° andar, Bela Vista, CEP 01310-913. 
Convocação e Presença: Convocação dispensada diante da presença da totalidade dos acionistas, nos termos
do § 4° do artigo 124 da Lei n° 6.404/76, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas e 
verifi cado no Boletim de Posição Acionária anexo, pelo que foram instalados os trabalhos. Composição da Mesa:
Presidente: Sr. Tadaaki Kurakake; Secretário: Sr. Takayuki Yoshida. Ordem do Dia: Deliberar acerca das
seguintes matérias: (i) o pagamento, aos acionistas, de juros sobre o capital próprio no exercício de 2016, no valor
de R$ 6.936.398,80 (seis milhões e novecentos e trinta e seis mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos);
e (ii) o pedido de renúncia do Sr. Rui Akimoto ao cargo de Diretor da Companhia. Deliberações: Os acionistas,
por unanimidade, após deliberarem sobre as matérias da ordem do dia, aprovaram, sem ressalvas: (i) o pagamento
de juros sobre o capital próprio aos acionistas, no exercício de 2016, no valor de R$ 6.936.398,80 (seis milhões e
novecentos e trinta e seis mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), na proporção de suas respectivas
participações na Companhia, sendo pago o valor de R$ 0,0873 por ação. a. A administração da Companhia fi cou 
incumbida e autorizada a tomar as providências necessárias ao devido cumprimento da deliberação ora aprovada.
(ii) acatar a renúncia apresentada pelo Sr. Rui Akimoto, ao cargo de Diretor da Companhia, que se desligou em 21
de novembro de 2016. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo
tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme
e assinada pelos presentes.  A presente é copia fi el da ata lavrada no livro próprio de Atas de Assembleias Gerais.
Mesa: Tadaaki Kurakake - Presidente; Takayuki Yoshida - Secretário; Acionistas: Marubeni Corporation
- p.p. Tadaaki Kurakake; Tadaaki Kurakake. Registrada na JUCESP sob o n° 41.259/17-8 em 18.01.17

COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - COOPERPAS10
EM LIQUIDAÇÃO - CNPJ 00.955.320/0001-03.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Srs. cooperados convocados para a Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 21 de 
fevereiro de 2017, às 17:00 h em primeira chamada, às 18:00 h em segunda chamada, e às 19:00 h em 
terceira e ultima convocação na Av. das Nações Unidas, 12.399 - 7º andar - conjunto 74 A - Brooklyn - São 
Paulo - SP, a mesma está sendo realizada no local apontado, em razão de melhor adequação do espaço físico 
aos cooperados convocados que se reunirão para tomarem conhecimento e deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: 1) Prestação de contas do liquidante e posição atual da liquidação extrajudicial. O número de 
cooperados na data da publicação deste edital para efeitos de convocação, é de 169 (cento e sessenta e nove) 
cooperados. São Paulo, 31 de janeiro de 2017. Adolfo Manoel da Silva - Liquidante.

O decreto foi assinado na noite de sexta-
feira (27) e, ao longo de todo o fi m de 
semana, protestos ganharam as ruas 

de cidades dos Estados Unidos, como Nova 
York, Washington, Houston e Atlanta, e de 
capitais internacionais.

Advogados independentes deram assis-
tência gratuita a imigrantes muçulmanos 
em aeroportos norte-americanos nos últimos 
dias. Empresas como Google, Starbucks e 
a Uber criticaram a medida e anunciaram 
a abertura de vagas de empregos para 
refugiados, além de fundos de assistência 
fi nanceira. As grandes potências europeias 
também se uniram contra a política imigra-
tória de Trump. 

França, Itália e Alemanha, nações que 
recebem milhares de imigrantes e vivem 
uma crise de refugiados, e até o Reino 
Unido, cuja premier Theresa May se reuniu 
com Trump semana passada, demonstraram 
desacordo com o decreto norte-americano. 
“A necessária luta contra o terrorismo não 
justifi ca essa medida”, disse a chanceler 
alemã, Angela Merkel. “Está nos valores da 
Itália manter uma identidade pluralisma, uma 
sociedade aberta e nenhuma discriminação”, 
argumentou, por sua vez, o premier italiano, 
Paolo Gentiloni.

Decreto de Donald Trump contra 
muçulmanos gera caos no mundo
Protestos, boicotes, mal-estar diplomático e críticas de líderes mundiais estão entre as reações provocadas 
pela decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de barrar a entrada de imigrantes 
muçulmanos de sete países e de refugiados

A petição promovida por 
eleitores do Reino Unido para 
anular a visita ofi cial do pre-
sidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, superou um 
milhão e trezentas mil assina-
turas. A petição surgiu antes 
da premier britânica, Theresa 
May, convidar ofi cialmente 

Trump a visitar o país na se-
mana passada, durante uma 
viagem a Washington. 

Segundo a rede BBC, a 
premier acredita que desistir 
da visita de Trump “signicaria 
apagar tudo que foi discutido 
no primeiro encontro em 

As Bolsas de Valores da Europa abriram 
a semana com queda devido aos efeitos da 
medida imigratória e com os temores de que 
o presidente norte-americano adote mais 
políticas protecionistas. Em Milão, a Bolsa 
registrou queda de -1,5%. Mais de um mi-
lhão de britânicos também já assinaram uma 
petição para proibir que Trump realize uma 
visita ofi cial a Londres, em retaliação às suas 
políticas. Diante das críticas, Trump tentou 
se explicar, amenizando que a medida não é 
uma retaliação a muçulmanos. “Há mais de 
40 países no mundo de maioria islâmica que 
não foram afetados pela decisão”, comentou, 
argumentando que se trata de uma proteção 
de fronteiras. 

A aprovação de Trump também tem caído 
dentro dos EUA, de acordo com uma pesquisa 
do instituto Gallup, que anunciou que 51% 
dos eleitores desaprovam a gestão do novo 
presidente. Outros 42% demonstraram apoio 
com o trabalho feito em 10 dias. Fontes locais 
também disseram que dezenas de diplomatas 
e funcionários do Departamento de Estado 
norte-americano estariam preparando um 
memorando de desacordo com a política 
imigratória de Trump. 

Juízes federais, por sua vez, estão se 
opondo à medida de Trump e impedindo 

Petição contra visita
de Trump a

Londres ganha força
Washington”, no qual os dois 
concordaram em unir esfor-
ços em temas estratégicos. 
Desde a campanha eleitoral à 
Presidência norte-americana, 
Trump gera polêmica entre 
os britânicos devido às suas 
propostas de governo. Em 
janeiro de 2016, o Parlamento 
de Londres votou uma outra 
petição para proibir a entrada 
do magnata republicano no 
país. 

A visita ofi cial de Trump ao 
Reino Unido pode ocorrer ao 
longo de 2017 e contar com um 
jantar com a rainha Elizabeth 
II, como manda o protocolo de 
viagens de chefes de Estado. 
“Donald Trump deve poder 
entrar no Reino Unido na sua 
capacidade de chefe do gover-
no norte-americano, mas não 
deve ser convidado para uma 
visita de Estado porque isso 
iria causar embaraço para a 
rainha”, lê-se na petição.

“A bem documentada miso-
ginia e vulgaridade de Donald 
Trump inabilitam-no para ser 
recebido pela rainha e pelo 
príncipe de Gales”, acrescenta 
o texto, pedindo para que, 
durante a sua Presidência, 
não seja convidado para uma 
visita de Estado. Todas as pe-
tições que passem as 100 mil 
assinaturas, os deputados têm 
que debatê-la (ANSA).

Citação Prazo 20 dias Proc. 1009915-28.2015.8.26.0100, Controle 234. A Drª. Maria Carolina De
Mattos Bertoldo, Juíza de Direito da 21ª VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber a Nayara Luciano
Marra, RG: 15.588.868-8 e CPF 097.866.826-02 que União Social Camiliana lhe ajuizou ação
Monitória da quantia de R$ 13.783,88, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais
firmado entre as partes e não foi cumprido. Estando a Ré em lugar ignorado, foi deferida a citação
por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou ofereça embargos,
sob pena de não o fazendo, consituir-se em título executivo judicial a inicial pretendida, ficando
advertida de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e
publicado na forma da lei. Nada Mais. SP, 07 de Novembro de 2016.                     (31/01 e 01/02)

Comercial e Empreendimentos Brasil S/A
CNPJ Nº 60.583.747/0001-41 - NIRE Nº 35.300.049.098
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: 15/12/2016, às 15:00 h, na sede social, na Alameda Santos, 960,
19º andar, Conjunto 1903, nesta Capital. Convocação: Dispensada a convocação nos
termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76. Presença Totalidade. Mesa: Pre-
sidente, Antranik Kissajikian; Secretário, André Kissajikian. Deliberações Aprovadas
por Unanimidade: 1. A alteração do valor das ações ora sem valor nominal para valor
nominal de R$1,00 cada uma, representativas do capital social integralizado de
R$25.115.652,73, 2. que a diferença de R$0,73, portanto menor que R$1,00, seja
transferida para a conta Reserva de Capital, alterando-se por conseguinte o artigo 5º do
Estatuto Social, o qual passa a ter a seguinte redação: Artigo 5º - O Capital Social
totalmente subscrito e integralizado é de R$25.115.652,00, dividido em 25.115.652
ações ordinárias, todas nominativas, com valor nominal de R$1,00 cada uma, observan-
do quando de sua emissão o disposto na legislação em vigor. 3. que em consequência
da alteração do valor da ação, os acionistas receberão em substituição de suas ações
sem valor nominal, tantas ações quantas necessárias com valor nominal de R$1,00
cada uma, na mesma proporcionalidade da participação acionária que cada acionista
possuir no capital social da empresa inteiramente integralizado. 4. Aprovaram também,
o aumento do capital social da Companhia em R$38.000.000,00, mediante subscrição
em dinheiro, com a emissão de 38.000.000 de novas ações ordinárias nominativas, com
valor nominal de R$1,00 cada uma, na proporção que cada acionista possuir, com a
integralização de 10% no ato da subscrição e o restante no prazo de até 12 meses. 5.
Como, os acionistas da Companhia, renunciaram expressamente o seu direito de prefe-
rência que teriam na subscrição proporcional do aumento de capital ora aprovado, con-
forme permitido pelo artigo 171 da Lei 6.404/76, as novas ações, são totalmente subs-
critas, neste ato, pela acionista AA-Empreendimentos e Participações S/A, conforme
devidamente detalhado no Boletim de Subscrição que integra a ata, como Anexo I,
sendo o mesmo aprovado, sem reservas, pela unanimidade dos acionistas presentes.
Foi homologado, então, o aumento do Capital Social da Companhia de R$25.115.652,00,
para R$63.115.652,00, na forma proposta e aprovada. Em consequência das delibera-
ções acima, fica alterado o caput do artigo 5º do Estatuto Social, que passa a vigorar
com a seguinte redação: Artigo 5º - O Capital Social totalmente subscrito é de
R$63.115.652,00, dividido em 63.115.652 ações ordinárias, todas nominativas, com
valor nominal de R$1,00 cada uma, observando quando de sua emissão o disposto
na legislação em vigor. Encerramento: Formalidades legal registrada na JUCESP.
nº 39.760/17-0, em 16/01/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Alphaville Urbanismo S.A. - NIRE 35.300.141.270 - CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69
Ata da Assembleia Geral de Debenturistas  da 1ª Emissão de 23.12.2016

Data, hora, local: 23.12.2016, 16hs, na sede de Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”), São Paulo/SP, Avenida das 
Nações Unidas 8501, 3º andar. Convocação: dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos titulares das 
Debêntures (conforme defi nido abaixo) (“Debenturistas”), nos termos do artigo 71, § 2º, e do artigo 124, §4º, Lei 
6.404/76, conforme alterada. Para os fi ns desta assembleia, “Debêntures” signifi cam as debêntures emitidas nos ter-
mos do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, 
da Primeira Emissão de Alphaville Urbanismo S.A.”, celebrado em 9 de outubro de 2013, entre a Companhia e SLW 
Corretora de Valores e Câmbio Ltda., na qualidade de agente fi duciário dos Debenturistas (“Agente Fiduciário”), con-
forme aditada em 18.11.2013, em 3.12.2013, em 21.01.2014, em 23.06.2014, em 12.03.2015, em 11.12.2015, em 
30.09.2016 e em 30.11.2016 (“Escritura de Emissão”). Presença: (i) Debenturistas representando a totalidade das 
Debêntures em circulação, conforme se verifi cou das suas assinaturas no livro próprio; (ii) o Agente Fiduciário; e (iii) a 
Companhia. Composição da Mesa: Antonio Najm Junior, Presidente, e Bruno Vespa Del Bigio, Secretário. Ordem 
do Dia: examinar, discutir e deliberar sobre a retifi cação e a ratifi cação da ata da assembleia geral de Debenturistas 
realizada em 6.12.2016 (“AGD de 6.12.2016”). Deliberações: após a prestação dos devidos esclarecimentos referen-
tes às matérias da Ordem do Dia, os Debenturistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade: I. Retifi car os itens 1, 
2 e 3 da ata da AGD de 6.12.2016 para que passe a constar a seguinte redação: “1. A prorrogação para 15.12.2016 da 
data de pagamento da primeira parcela do Valor Nominal das Debêntures e da Remuneração, ambas previstas incial-
mente para 9.12.2016. 2. Caso aprovada a matéria acima, prorrogação da Condição Suspensiva (conforme defi nido na 
Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 30.11.2016) prevista no item 5, subitem (iii), da Assembleia Geral de 
Debenturistas realizada em 30.11.2016, para 15.12.2016, no que diz respeito aos pagamentos de principal e Remune-
ração das Debêntures. 3. Caso aprovadas as matérias previstas acima, aprovação de autorização para que o Agente Fi-
duciário realize todos os atos necessários para a formalização e implementação dos itens da Ordem do Dia, inclusive 
perante a CETIP S.A. – Mercados Organizados.” II. Retifi car os itens 1, 2 e 3 da ata da AGD de 6.12.2016 para que pas-
se a constar a seguinte redação: “1. A prorrogação para 15.12.2016 da data de pagamento da primeira parcela do Va-
lor Nominal das Debêntures e da Remuneração, ambas previstas incialmente para 9.12.2016. 2. A prorrogação da Con-
dição Suspensiva prevista no item 5, subitem (iii), da Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 30.11.2016, para 
15.12.2016, no que diz respeito aos pagamentos de principal e Remuneração das Debêntures. 3. A autorização para 
que o Agente Fiduciário realize todos os atos necessários para a formalização e implementação dos itens acima, inclu-
sive perante a CETIP S.A. – Mercados Organizados.” III. Ficam ratifi cadas as demais deliberações da AGD de 6.12.2016 
não mencionadas nesse ato. Os termos iniciados por letra maiúscula utilizados nesta Assembleia Geral de Debenturis-
tas e que não estiverem aqui defi nidos ou com indicação de defi nição em documento específi co têm o signifi cado que 
lhes foi atribuído na Escritura de Emissão. As aprovações objeto desta Assembleia Geral de Debenturistas são pontuais 
e devem ser interpretadas restritivamente como mera liberalidade dos Debenturistas e, portanto, não são consideradas 
como novação, precedente ou renúncia de quaisquer outros direitos dos Debenturistas previstos na Escritura de Emis-
são e demais documentos da Emissão. Ficam ratifi cados todos os demais termos e condições da Escritura de Emissão, 
bem como todos os demais documentos da Emissão até o integral cumprimento da totalidade das obrigações ali pre-
vistas. Ainda, a Emissora comparece para todos os fi ns e efeitos de direito e faz constar nesta ata que concorda com 
todos os termos aqui deliberados e confi rma a validade, vigência e efi cácia de todos os demais termos da Escritura de 
Emissão. Encerramento: nada mais a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os pre-
sentes. Mesa: Antonio Najm Junior, Presidente, e Bruno Vespa Del Bigio, Secretário. Debenturistas: Banco Bradesco S.A. 
Agente Fiduciário: SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. Companhia: Alphaville Urbanismo S.A. Certifi co que a pre-
sente é cópia fi el da ata original lavrada no livro próprio. Bruno Vespa Del Bigio - Secretário. JUCESP nº 4.364/17-0 em 
11.01.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Alphaville Urbanismo S.A. - NIRE 35.300.141.270 - CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69
Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão de 6.12.2016

Data, hora, local: 6.12.2016, 16h, na sede de Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”), São Paulo/SP, Avenida das Nações 
Unidas 8501, 3º andar. Convocação: dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos titulares das Debêntures (con-
forme defi nido abaixo) (“Debenturistas”), nos termos do artigo 71, §2º, e do artigo 124, §4º, Lei nº 6.404/76, conforme alte-
rada. Para os fi ns desta assembleia, “Debêntures” signifi cam as debêntures emitidas nos termos do “Instrumento Particular 
de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Primeira Emissão de Alphaville Urba-
nismo S.A.”, celebrado em 9.10.2013, entre a Companhia e SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., na qualidade de agen-
te fi duciário dos Debenturistas (“Agente Fiduciário”), conforme aditada em 18.11.2013, em 3.12.2013, em 21.01.2014, em 
23.06.2014, em 12.03.2015, em 11.12.2015, em 30.09.2016 (“Escritura de Emissão”). Presença: (i) Debenturistas represen-
tando a totalidade das Debêntures em circulação, conforme se verifi cou das suas assinaturas no livro próprio; (ii) o Agente Fi-
duciário; e (iii) a Companhia. Composição da Mesa: Marco Antonio Duro, Presidente, e Bruno Vespa Del Bigio, Secretário. 
Ordem do Dia: examinar, discutir e deliberar sobre: 1. A alteração da data de pagamento da primeira parcela do Valor No-
minal das Debêntures e da Remuneração, ambas previstas para 9.12.2016, passando a serem devidas em 15.12.2016. 2. 
Caso aprovada a matéria acima, a Condição Suspensiva (conforme defi nido na AGD de 30.11.2016) prevista no item 5.5, su-
bitem (iii), da AGD de 30.11.2016, também será prorrogada para 15.12.2016, no que diz respeito aos pagamentos de princi-
pal e Remuneração. 3. Caso aprovadas as matérias previstas acima, aprovação de autorização para que o Agente Fiduciário 
celebre aditamento à Escritura de Emissão e aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária, bem como realize todos os atos 
necessários para a formalização e implementação dos itens da Ordem do Dia. Deliberações: após a prestação dos devidos 
esclarecimentos referentes às matérias da Ordem do Dia, os Debenturistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade, as 
matérias da Ordem do Dia abaixo: 1. A alteração da data de pagamento da primeira parcela do Valor Nominal das Debêntu-
res e da Remuneração, ambas previstas para 9.12.2016, passando a serem devidas em 15 de dezembro de 2016. 2. Prorro-
gação da Condição Suspensiva prevista no item 5.5, subitem (iii), da AGD de 30.11.2016, para 15.12.2016, no que diz respei-
to aos pagamentos de principal e Remuneração. 3. Autorização para que o Agente Fiduciário celebre aditamento à Escritura 
de Emissão e aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária, bem como realize todos os atos necessários para a formalização 
e implementação dos itens acima. 4. Os termos iniciados por letra maiúscula utilizados nesta AGD e que não estiverem aqui 
defi nidos ou com indicação de defi nição em documento específi co têm o signifi cado que lhes foi atribuído na Escritura de 
Emissão. As aprovações objeto desta AGD são pontuais e devem ser interpretadas restritivamente como mera liberalidade 
dos Debenturistas e, portanto, não são consideradas como novação, precedente ou renúncia de quaisquer outros direitos dos 
Debenturistas previstos na Escritura de Emissão e demais documentos da Emissão. Ficam ratifi cados todos os demais termos 
e condições da Escritura de Emissão, bem como todos os demais documentos da Emissão até o integral cumprimento da to-
talidade das obrigações ali previstas. Ainda, a Emissora comparece para todos os fi ns e efeitos de direito e faz constar nesta 
ata que concorda com todos os termos aqui deliberados e confi rma a validade, vigência e efi cácia de todos os demais termos 
da Escritura de Emissão. Encerramento: nada mais a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos 
os presentes. Mesa: Marco Antonio Duro - Presidente, Bruno Vespa Del Bigio - Secretário. Debenturistas: Banco Bradesco S.A.. 
Nome: Marco Antonio Duro, Cargo: Gerente Corporate, Nome: Bruno Vespa, Bradesco Corporate. Agente Fiduciário: SLW Cor-
retora de Valores e Câmbio Ltda. Nome: Nelson Santucci Torres, Pedro Sylvio Weil. Companhia: ciente e de acordo com as con-
dições previstas nesta ata: Alphaville Urbanismo S.A. Nome: Ricardo Leonel Scavazza, Nome: Guilherme de Puppi e Silva. JU-
CESP nº 49.264/17-5 em 20.01.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

JAAR EMBALAGENS S.A.
CNPJ/MF - 03.031.882/0001-40 - NIRE - 35300321448

Ata da 11ª Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: 10 de agosto de 2016, às 08:00 horas, na sede social da empresa,
na Rua Vergueiro, nº 2087, conjunto 408, Sala A, Vila Mariana, CEP 04.101-000, São Paulo
(SP). Presença: Totalidade dos acionistas representantes do Capital Social. Convocação:
Carta-Convite dirigida a todos acionistas. Mesa: Alcindo Heimoski - Presidente, Flavio
José Martins - Secretário. Ordem do Dia: Assembleia Geral Ordinária: a) Relatório da
Administração e Demonstrações Contábeis-Financeiras, referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2015; b) Consolidação do Estatuto Social; c) Outros
assuntos de interesse social. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Assembleia
Geral Ordinária: a) Aprovados integralmente o Relatório da Administração e as
Demonstrações Contábeis-Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2015, publicados no Diário Oficial e no Jornal Empresas e Negócios,
ambos do Estado de São Paulo, em edição do dia 28.04.2016, bem como aprovadas sem
qualquer ressalva ou restrição, todas as contas e atos praticados pela Diretoria da
Companhia referentes ao exercício acima mencionado; b) Aprovada a Consolidação do
Estatuto Social da Companhia, que devidamente autenticado pela Mesa dos Trabalhos na
forma do artigo 130, §1º, alínea “a”, da Lei 6404/76, passará a viger nos termos do Anexo
I da presente Ata. Lavratura e Leitura da Ata: Encerrada a Ordem do Dia e como ninguém
mais se manifestasse, é a presente cópia fiel da ata lavrada nas folhas 82 a 87 do Livro
nº 01 desta Empresa em forma de sumário, a qual lida e achada conforme, foi por todos
assinada. Acionistas Presentes: Flavio José Martins para Jaar Administração e
Participação S.A. Flavio José Martins - Secretário. JUCESP nº 549.207/16-8 em
23.12.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Rio Jordão Papéis S.A.
CNPJ/MF - 77.961.431/0001-49 - NIRE - 35.300.159.055

Ata da 18ª Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: 10 de agosto de 2016, às 09:00 horas, na sede social da empresa,
na Rua Vergueiro, nº 2087, conjunto 408, Vila Mariana, CEP 04.101-000, São Paulo (SP).
Presença: Acionistas representando mais de dois terços do total do Capital Social. Con-
vocação: Edital - publicado no Diário Oficial e Jornal Empresas e Negócios, ambos do
Estado de São Paulo, em edições dos dias 23, 26 e 27/07/2016. Mesa: Alcindo Heimoski
- Presidente, Flavio José Martins - Secretário. Ordem do Dia: Assembleia Geral Ordiná-
ria e Extraordinária: a) Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis-Financei-
ras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; b) Consolida-
ção do Estatuto Social; c) Outros assuntos de interesse social. Deliberações Tomadas
por Unanimidade: Assembleia Geral Ordinária: a) Aprovados integralmente o Relatório
da Administração e as Demonstrações Contábeis-Financeiras, referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2015, publicados no Diário Oficial e Jornal Empre-
sas e Negócios, ambos do Estado de São Paulo, em edição do dia 28/04/2016, bem como
aprovadas sem qualquer ressalva ou restrição, todas as contas e atos praticados pela
Diretoria da Companhia referentes ao exercício acima mencionado; b) Aprovada a Conso-
lidação do Estatuto Social da Companhia que, devidamente autenticada pela Mesa dos
Trabalhos na forma do artigo 130, § 1º, alínea “a”, da Lei 6404//76, passará a viger nos
termos do Anexo I da presente Ata. Lavratura e Leitura da Ata: Encerrada a Ordem do
Dia e como ninguém mais se manifestasse, é a presente cópia fiel da ata lavrada nas
folhas 95 a 99, do Livro nº 01 desta Empresa em forma de sumário, a qual lida e achada
conforme, foi por todos assinada. Acionistas Presentes: Flavio José Martins para
Jaar Administração e Participação S.A. Flavio José Martins - Secretário. JUCESP
nº 549.359/16-3 em 23.12.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

que as autoridades deportem viajantes. 
Magistrados de Massachusetts, Virginia e 
Washington emitiram sentenças que proíbem 
a deportação de refugiados cujos pedidos de 
entrada nos EUA já tinham sido previamente 
aprovados (ANSA).

Presidente dos Estados Unidos, 

Donald Trump.

Qua, 01/fev/17 - 09hQua, 01/fev/17 - 09hQua, 01/fev/17 - 09hQua, 01/fev/17 - 09hQua, 01/fev/17 - 09h
Móveis, Inf. e Eletros

Estações de Trabalho,
Cadeiras, Notebooks,
Computadores, Etc

SegSegSegSegSeg, , , , , 0606060606/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1111111111hhhhh
Móveis, Utensílios e Eletros

Armários, Cadeiras,
Cama/Mesa/Banho,

Colchões, Cortinas, Etc

SegSegSegSegSeg, , , , , 0606060606/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1313131313hhhhh
Móveis, Utensílios e Eletros

Sofás, Mesas, Armários,
Chaise, Aparadores,
Racks, Painéis, Etc

SegSegSegSegSeg, , , , , 0606060606/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1616161616hhhhh
Industrial

Balcões e Divisórias em
MDF

Qua, 08/fev/17 - 09hQua, 08/fev/17 - 09hQua, 08/fev/17 - 09hQua, 08/fev/17 - 09hQua, 08/fev/17 - 09h
Informática, Móveis e Eletros

Cadeiras, Toners,
Cilindros, Notebooks,
CPUs, Monitores, Etc

QuiQuiQuiQuiQui, , , , , 0909090909/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1111111111hhhhh
Eletroeletrônicos e Utens.

Climatizadores,
Depuradores,

Aquecedores, Etc

SeSeSeSeSexxxxx, , , , , 1010101010/////fevfevfevfevfev/17 - 1/17 - 1/17 - 1/17 - 1/17 - 133333hhhhh
Desativação de Escritório

Estações de Trabalho,
Cadeiras, Frigobares,

Gaveteiros, Etc

SegSegSegSegSeg, , , , , 1313131313/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 0909090909hhhhh
Móveis, Eletros, Inf. e Telefonia

Ipod Apple, Sofás,
Estações de Trabalho,

Armários, Etc

QuaQuaQuaQuaQua, , , , , 1515151515/////fevfevfevfevfev/17 - 1/17 - 1/17 - 1/17 - 1/17 - 133333hhhhh
Industrial e Informática

Torres de Iluminação,
Impressoras, Notebooks,
Desktops, Switches, Etc

QuiQuiQuiQuiQui, , , , , 1616161616/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 0909090909hhhhh
Móveis, Utensílios e Eletros

Ares Condicionados,
Armários, Cadeiras,

Cama/Mesa/Banho, Etc

SegSegSegSegSeg, , , , , 2020202020/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1515151515hhhhh
Eletrônicos e Informática

Servidores, Impressoras,
Eletrificadores,

Trituradores, Coletores, Etc

QuaQuaQuaQuaQua, , , , , 2222222222/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1111111111hhhhh
Mat. e Equip. de Construção

Cerâmicas Portobello,
Transformadores, Quadros

Elétricos, Etc

QuaQuaQuaQuaQua, , , , , 2222222222/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1212121212hhhhh
Mat. e Equip. de Construção

Escoras Metálicas,
Dutos, Telas de Nylon, Etc

QuaQuaQuaQuaQua, , , , , 2222222222/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1616161616hhhhh
Ativos Corporativos

Mesas, Impressoras,
Monitores, CPUs,

Celulares, Etc

Comissão do Leiloeiro
O arrematante pagará

ao leiloeiro
 5% sobre  o valor da

arrematação.


