
O excelente programa “A cara do povo”, da 

Rádio Capital AM, é apresentado todos os 

sábados, das 10 às 12 horas pelos amigos An-

drea Matarazzo e Luís Ribeiro. Vez por outra 

estou por lá, para falar sobre nossa gloriosa 

Língua Portuguesa. Recentemente, durante 

a entrevista, pediu-me o Andrea que falasse 

sobre o verbo e suas características...

Comecei por falar da enorme diferença entre 
o verbo e todas as outras classes de palavras. 
Aquelas, de modo geral, representam a coisa 

no espaço. O verbo a representa também no tempo. 
Além disso, enquanto as demais palavras têm, no 
máximo, três fl exões: gênero, número e grau, o 
verbo tem seis: modo, tempo, pessoa, número, voz 
e formas nominais! Por isso, se alguém for a um país 
cuja língua não domine, procure conhecer os verbos, 
e terá como atender as necessidades básicas! To 

eat, essen, manger, mangiare são verbos que se 
traduzem por comer em inglês, alemão, francês e 
italiano respectivamente. Da mesma forma que to 

drink, trinken, boire e bere signifi cam beber...

O Evangelho de São João se abre com estas pa-
lavras: “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava 
com Deus e o Verbo era Deus”. A palavra verbo aqui 
tomada em sentido teológico, é tradução de logos, 

forma usada no original grego (koiné). Refere-se 
ao fato de Deus – apenas pela palavra – ter criado 
o mundo (E disse Deus...). No caso específi co da 
gramática, o termo verbo vem do substantivo latino, 
neutro, da segunda declinação verbum, verbi, que 
signifi ca palavra e, como vimos, é a mais rica e fl e-
xível das classes de palavras, que são: substantivo, 
adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, 
preposição, conjunção e interjeição (e a “agregada” 
palavra denotativa!). 

Aproveitei para fazer um rápido comparativo entre 
o Inglês – língua sintética, concisa por excelência – e 
o Português, que é analítica, detalhista. Em Inglês, só 
há DOIS tipos de verbo: regular e irregular. No caso 
do regular – que representa a maioria – toma-se o 
Infi nitivo e se acrescenta ED para formar o

Pretérito e o Particípio. Assim To walk, walked, 

walked; To love, loved, loved, to kiss, kissed, 

kissed. Se for irregular, aí sim, é necessário conhe-
cer os dois outros tempos primitivos, como em To 

go, went, gone; To be, was been; to see, saw, 

seen.

Já em nossa língua tupiniquim, temos nada menos 
que seis tipos de verbo: regular, irregular, anô-

malo, defectivo, abundante e auxiliar! É fácil 
imaginar quantos erros gramaticais se devem a esse 
detalhe... Que tal “um passeio” por esse universo, 
para recordar um pouquinho essa matéria?

Regular é o verbo que não sofre alteração em 
seu radical durante toda a conjugação. O verbo 
vender, por exemplo, tem como radical vend, e 
assim se conjuga: eu vendo; tu vendes; ele vende; 
nós vendemos; vós vendeis; eles vendem. Vendia; 
vendias; vendia; vendíamos; vendíeis; vendiam. 
Vendi; vendeste; vendeu; vendemos; vendestes; ven-
deram. Venderei; venderás; venderá; venderemos; 
vendereis; venderão etc.

Irregular, o verbo fazer tem por radical faz, e 
esta é sua conjugação: eu faço; tu fazes; ele faz; nós 
fazemos; vós fazeis; eles fazem. Fazia; fazias; fazia; 
fazíamos; fazíeis; faziam. Fiz; fi zeste; fez; fi zemos; 
fi zestes; fi zeram. Farei; farás; fará; faremos; fareis; 
farão...

Anômalo apresenta problema um pouco mais 
sério: sua irregularidade é profunda, uma ano-
malia. É o caso do verbo ser. Logo de início, seu 
radical é apenas s! Sua conjugação é um desastre: 
eu sou; tu és; ele é; nós somos; vós sois; eles são. 
Era; eras; era; éramos; éreis; eram. Fui; foste; foi; 
fomos; fostes; foram. Serei; serás; será; seremos; 
sereis, serão...

Defectivo, por sua vez – como o nome sugere – é 
o que apresenta um defeito, uma falha, ou seja; não 
possui todas as fl exões. Casos típicos são os verbos 
colorir (eu coloro? coluro?); reaver (eu reavo? 
reavejo?); falir (falo? falejo?) entre outros.

Abundante é o seu oposto: possui mais de uma 
forma para a mesma fl exão. Isso se verifi ca mais 
facilmente no Particípio, como nestes exemplos: 
pegado e pego; pagado e pago; fritado e frito; 

secado e seco; extinguido e extinto; exaurido 

e exausto etc. Convém lembrar, porém, que essa 
dualidade correta não se aplica a todos os verbos: 
apenas aos abundantes. Por isso é absolutamente 
errado dizer “Ele já tinha chego”!  

Auxiliar, por fi m, cumpre aquilo que seu nome 
diz: auxilia a conjugação de outros verbos. Em 
Português, temos quatro auxiliares essenciais: ser, 

estar, ter e haver. Na maioria das outras línguas, 
são apenas dois: To be e to have; Sein e haben; 

Être e avoir ; Essere e avere, respectivamente 
em Inglês, Alemão, Francês e Italiano.

Não somente em outros idiomas, mas também 
em Português, ampliar o conhecimento do verbo 
traz, como consequência natural, a melhoria da co-
municação, a extinção de dúvidas e a eliminação de 
erros gramaticais primários ou graves, mas sempre 
desagradáveis...

Afi nal, “No princípio, era o Verbo...”!

J. B. Oliveira é Consultor de Empresas, Professor Univer-
sitário, Advogado e Jornalista. É Autor do livro “Falar Bem 

é Bem Fácil”, e membro da Academia Cristã de Letras. - 
www.jboliveira.com.br – jboliveira@jbo.com.br.
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NAMPONT HOLDINGS S.A. CNPJ/MF Nº 21.804.983/0001-99 - NIRE 35300475305 - Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures da 
Nampont Holdings S.A. realizada em 11 de Novembro de 2016 - 1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 11 de novembro de 2016, às 10:00 horas, na sede social da Nampont 
Holdings S.A. (“Emissora”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, nº 2.466, conjunto 213, Consolação, CEP 01228-200. 2. Convocação e Presença: 
Dispensada a convocação, tendo em vista que se verificou a presença de debenturistas representando 100% (cem por cento) das debêntures em circulação da 1ª (primeira) emissão de de-
bêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia flutuante e com garantia adicional real e fidejussória, em série única (“Debenturistas” e “Debêntures”, respectivamen-
te), para distribuição pública com esforços restritos de distribuição da Emissora (“Emissão”), nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Sim-
ples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Flutuante e com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distri-
buição, da Nampont Holdings S.A.”, celebrado entre a Emissora, a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valore Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário representante dos titulares 
das Debêntures (“Agente Fiduciário”) e a Golf Participações Ltda., datado de 11 de setembro de 2015, conforme aditado em 28 de setembro de 2015 e em 08 de outubro de 2015 (“Escri-
tura de Emissão”), conforme facultam os artigos 71, parágrafo 2º e 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 
Presentes ainda o(a) Sr(a). Marcelo Takeshi Yano de Andrade, na qualidade de representante do Agente Fiduciário, bem como o Sr. Alessandro Poli Veronezi e o Sr. Victor Poli Veronezi, na 
qualidade de representantes da Emissora. 3. Mesa: Sr. Alessandro Poli Veronezi – Presidente; Sr. Marcelo Takeshi Yano de Andrade – Secretário. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a al-
teração da Escritura de Emissão para dispensar a constituição, por parte da Emissora, de alienação fiduciária de cotas de emissão do Fundo de Investimento Imobiliário General Shopping 
Ativo e Renda – FII (“Alienação Fiduciária de Cotas”), originalmente prevista nas Cláusulas 6.14, (iii) e 6.14.1, (ii) da Escritura de Emissão; (ii) a assinatura do “Terceiro Aditamento ao Ins-
trumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Flutuante e com Garantia Adicional Real e Fidejussória, 
em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Nampont Holdings S.A.” (“Terceiro Aditamento”) de modo a refletir eventual aprovação do item (i) acima; 
(iii) a consequente celebração do “Instrumento Particular de Distrato do Contrato de Alienação Fiduciária de Cotas e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário 
(“Distrato”), e (iv) a ratificação dos demais termos e condições da Escritura de Emissão não alterados pelo Terceiro Aditamento à Escritura. 5. Deliberações: Instalada a reunião e após a 
discussão das matérias da ordem do dia, os presentes aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições: 5.1. A alteração das cláusulas 6.14 e 6.14.1 da Escritu-
ra de Emissão, visando removera obrigação de constituição da Alienação Fiduciária de Cotas, de forma a excluir o item (iii) da Cláusula 6.14 e o item (ii) da Cláusula 6.14.1, com o consequen-
te reajuste da numeração e referências, de modo que as referidas cláusulas passem a vigorar com a seguinte redação: “6.14 Garantias. A fim de garantir o integral, fiel e pontual pagamento 
e cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, presentes ou futuras, assumidas ou que venham a ser assumidas pela Emissora perante os Debenturistas, o que inclui, princi-
palmente, mas não se limita, ao pagamento de todo e qualquer valor devido pela Emissora em razão das Debêntures, abrangendo a sua amortização, Remuneração, o pagamento dos custos, 
comissões, encargos e despesas da Emissão e a totalidade das obrigações acessórias, tais como, mas não se limitando, aos Encargos Moratórios (conforme abaixo definido), multas, indeniza-
ções, penalidades, despesas, custas, honorários arbitrados em juízo, comissões e demais encargos contratuais e legais previstos, bem como a remuneração do Agente Fiduciário, do Banco Li-
quidante e Escriturador e todo e qualquer custo ou despesa comprovadamente incorrido pelo Agente Fiduciário e/ou pelos Debenturistas em decorrência de processos, procedimentos e/ou 
outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários à salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Debenturistas decorrentes das Debêntures e desta Escritura de Emissão (“Obrigações 
Garantidas”), serão constituídas a Fiança (conforme definido na Cláusula 6.14.2 abaixo) e as demais garantias descritas na Cláusula 6.14.1 abaixo (em conjunto, “Garantias”), formalizadas, 
conforme o caso, (i) nesta Escritura de Emissão; (ii) no “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças”, celebrado entre a Fiadora, o Agente Fiduciário e a Emisso-
ra, a ser constituído em até 20 (vinte) dias da Data de Emissão (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações”); (iii) no “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia e Outras 
Avenças” a ser celebrado nesta data entre a Emissora, o Agente Fiduciário, o Sr. Alessandro Poli Veronezi (“Alessandro”), o Sr. Victor Poli Veronezi (“Victor”), a Sr. Ana Beatriz Poli Veronezi 
(“Ana Beatriz”, que em conjunto com Alessandro e Victor, a “Família Veronezi”) e o Banco Santander (Brasil) S.A. (“Banco Depositário” e “Contrato de Cessão Fiduciária”, respectivamente); 
e (iv) no “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Bens Imóveis em Garantia e Outras Avenças”, celebrado entre a CRP – Companhia de Reflorestamento Piauí Ltda. (“CRP”), o 
Agente Fiduciário e a Emissora, a ser constituído em até 60 (sessenta) dias da Data de Emissão (“Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel” 3 e, em conjunto com o Contrato de Alienação 
Fiduciária de Ações e o Contrato de Cessão Fiduciária, “Contratos de Garantia”).” 6.14.1 Além da Fiança, as Garantias serão compostas por: (i) Alienação Fiduciária de Ações. Alienação fidu-
ciária, constituída por meio do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações (“Alienação Fiduciária de Ações”), das ações de emissão da General Shopping que vierem a ser adquiridas pela 
Fiadora no âmbito do Aumento de Capital da General Shopping (“Ações Alienadas Fiduciariamente”), incluindo todos os frutos, rendimentos, proventos e vantagens que forem atribuídos às 
Ações Alienadas Fiduciariamente, a qualquer título, inclusive lucros, dividendos, juros sobre o capital próprio e todos os demais valores de qualquer outra forma distribuídos pela General 
Shopping com relação às Ações Alienadas Fiduciariamente, bem como o direito de subscrição de novas ações representativas do capital social da General Shopping, bônus de subscrição, 
debêntures conversíveis, partes beneficiárias, certificados, títulos ou outros valores mobiliários conversíveis em ações, relacionados à participação acionária decorrentes das Ações Alienadas 
Fiduciariamente, bem como direitos de preferência e opções de titularidade, na proporção das Ações Alienadas Fiduciariamente; (ii) Cessão Fiduciária. Cessão fiduciária, a ser constituída por 
meio do Contrato de Cessão Fiduciária (“Cessão Fiduciária”), de direitos detidos pela Emissora e pela Família Veronezi, conforme o caso, o que inclui: (a) os direitos creditórios de titularidade 
da Família Veronezi oriundos do Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças celebrado em 12 de dezembro de 2014 entre a Família Veronezi e a Centro Nacional de Ensino 
Superior Ltda. (“Compradora” e “Contrato de Compra e Venda”, respectivamente), a serem pagos pela Compradora e/ou pelo Banco Santander (Brasil) S.A., na qualidade de fiador das 
obrigações assumidas pela Compradora, em decorrência da aquisição, pela Compradora, do capital social da Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa S/S Ltda., conforme indicados no Con-
trato de Compra e Venda (“Fiança do Santander”), e que serão depositados na Conta Vinculada da Aquisição (conforme abaixo definido) (“Direitos Creditórios da Aquisição”); (b) todos e 
quaisquer valores que serão depositados na conta vinculada de titularidade da Companhia de nº 13010031-9, mantida no Banco Depositário na agência 2271 (“Conta Vinculada da Aquisi-
ção”) e relacionados aos Direitos Creditórios da Aquisição, nos termos do Contrato de Compra e Venda, bem como todos os direitos, atuais ou futuros, detidos e a serem detidos pela Com-
panhia contra o Banco Depositário como resultado dos valores depositados na Conta Vinculada da Aquisição e dos montantes nela depositados a qualquer tempo, inclusive enquanto em 
trânsito ou em processo de compensação bancária (“Direitos sobre Conta Vinculada da Aquisição”);  (c) todos os direitos, atuais ou futuros, detidos pela Emissora contra o Banco Depositário, 
oriundos da conta vinculada nº 13010029-2, na agência 2271 , de titularidade da Companhia (“Conta Reserva”, em conjunto com a Conta Vinculada da Aquisição, “Contas Cedidas”), para 
a qual será transferido e deverá ficar mantido durante todo o prazo de vigência das Debêntures, o valor correspondente a R$1.000.000,00 (um milhão de reais) (“Direitos sobre Conta Reser-
va”), independente da fase em que se encontrem, inclusive enquanto em trânsito ou em processo de compensação bancária, bem como das aplicações e/ou investimentos e seus respectivos 
rendimentos, juros e quaisquer frutos decorrentes das aplicações e/ou investimentos realizados única e exclusivamente com o saldo da Conta Reserva, conforme descritas no Contrato de 
Cessão Fiduciária (“Direitos Creditórios da Conta Reserva” e, em conjunto com os Direitos Creditórios da Aquisição e os Direitos sobre Conta Vinculada da Aquisição, os “Direitos Cedidos 
Fiduciariamente”). (iii) Alienação Fiduciária de Imóvel. Alienação e transferência da propriedade fiduciária, do domínio resolúvel e da posse indireta do imóvel localizado na Cidade de Canto 
do Buriti, Estado do Piauí, e registrado sob a matrícula 1.883, do Cartório de Registro de Imóveis da Cidade e Comarca de Canto do Buriti, Estado do Piauí, de propriedade da CRP, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 06.722.623/0001-54, incluindo todas as suas acessões, construções, benfeitorias e instalações, presentes e futuras (“Imóvel”), conforme previsto no Contrato de Alienação 
Fiduciária de Imóvel (“Alienação Fiduciária de Imóvel”).” 5.2. A alteração das demais cláusulas da Escritura de Emissão necessárias para refletir a exclusão da Alienação Fiduciária de Cotas, 
com a consequente exclusão de referências aos termos “Alienação Fiduciária de Cotas”, “Cotas Alienadas Fiduciariamente” e “Contrato de Alienação Fiduciária de Cotas” da Escritura de 
Emissão, bem como a correção da redação constante do item (viii) da Cláusula 6.16, que foi equivocadamente alterado na última consolidação da Escritura de Emissão. 5.3. Exclusivamente 
em razão da deliberação tomada nos itens 5.1 e 5.2 acima, aprovar a celebração Distrato e do Terceiro Aditamento, na forma dos Anexos I e II à presente Ata. 5.4. A ratificação dos demais 
termos e condições da Escritura de Emissão que não foram objeto de alteração pelo Terceiro Aditamento e pela presente Assembleia. As deliberações da presente Assembleia devem ser inter-
pretadas restritivamente como mera liberalidade dos Debenturistas e, portanto, não deve ser considerada como novação, precedente ou renúncia de quaisquer outros direitos dos Debenturis-
tas previstos na Escritura de Emissão, sendo a sua aplicação exclusiva e restrita para o aprovado nesta Ata, restando desde já consignada a possibilidade dos Debenturistas declararem o 
Vencimento Antecipado da Escritura de Emissão caso algum inadimplemento venha a ocorrer. 6. Lavratura da Ata e Encerramento: Autorizada a lavratura da presente ata de Assembleia 
Geral de Debenturistas na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos Debenturistas, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei das Sociedades por Ações. 
Nada mais havendo a ser tratado, e não havendo manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual, lida e aprovada, foi assinada por todos. Assinaturas: Presi-
dente: Alessandro Poli Veronezi; Secretário: Marcelo Takeshi Yano de Andrade. Debenturista Presente: Banco Santander (Brasil) S.A. São Paulo, 11 de novembro de 2016. Mesa: Alessandro 
Poli Veronezi - Presidente; Marcelo Takeshi Yano de Andrade - Secretário. JUCESP nº 1.498/17-4 em 04/01/2017.
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RECEBER APENAS A DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS
Diretor que se aposentou e continuará exercendo cargo de diretor, 
poderá renunciar ao pró-labore e ficar recebendo apenas os lucros 
distribuídos? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

APÓS O RETORNO DAS FÉRIAS O FUNCIONÁRIO PODE SER DEMITIDO 
OU POSSUI ESTABILIDADE?

A concessão de férias não gera, legalmente, qualquer tipo de estabilidade 
para o trabalhador. Entretanto, acordo ou convenção coletiva da categoria, 
poderá estabelecer período, pós-retorno de férias, em que o empregado 
não pode ser dispensado salvo por pedido de dispensa ou justa causa.

BENEFÍCIOS OFERECIDOS POR LIBERALIDADE
Empresa oferece café da manhã e massagem para os funcioná-
rios. Esses benefícios podem ser cancelados? Qual a base legal? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DIREITO AO ABONO PECUNIÁRIO
Empresa pode recusar a comprar dos 10 dias referente ao abono pecu-
niário? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PROFISSIONAL LIBERAL (DENTISTA) APOSENTADO PELO INSS CONTI-
NUA TRABALHANDO COM RENDA. SOBRE ESSE VALOR INCIDE INSS?

Informamos que o aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social 
que continuar ou voltar a exercer qualquer atividade abrangida por esse 
regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando 
sujeito às contribuições previdenciárias como qualquer outro trabalha-
dor não aposentado. Base Legal – Art. 9º, § 1º do Decreto nº 3.048/99.

DESCONTO DE MEIO PERÍODO
Funcionário tem faltado durante a semana meio período, como 
proceder para o desconto, inclusive do DSR? Saiba mais acessando a 
íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® FEVEREIRO/ 17
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].
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Aroer SPE Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 10.234.236/0001-46 - NIRE 35.300.373.804 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/04/16
Aos 30/04/16, às 10 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Dario de Abreu Pereira Neto – 
Presidente; Alexandre Ferreira de Abreu Pereira – Secretário. Deliberações: (i) as Acionistas aprovaram a redução 
do capital social, totalmente integralizado, de R$ 7.420.544,00 para R$ 7.278.357,42, com uma redução efetiva, 
portanto, de R$ 142.186,58, em conformidade com o Artigo 173 da Lei nº 6.404/76, sem que ocorra o cancelamento 
de ações. Tendo em vista que a redução do capital social tem por fundamento a compensação do saldo mantido na 
conta Prejuízos Acumulados, do Balanço Patrimonial da Companhia, não há que se falar em decurso do prazo legal, 
de 60 dias, disciplinado no artigo 174 da Lei 6.404/76, para efetivação da redução do capital social ora aprovado. (ii) 
Em razão da deliberação tomada no item “i” supra, a Cláusula 5ª. do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte 
nova redação: “Cláusula 5ª - O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de 
R$ 7.278.357,42, dividido em 7.420.544 ações, todas ordinárias, nominativas, e sem valor nominal.” (iii) as Acionistas 
autorizam a Administração da Companhia a praticar todos os atos necessários para eficácia das deliberações ora 
aprovadas. Nada mais. Jucesp nº 547.347/16-9 em 21/12/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Esek Empreendimentos Imobiliários SPE S/A
CNPJ/MF 23.494.367/0001-04 - NIRE 35.300.48734-6

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14/11/16
Aos 14/11/16, às 10 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Arthur José de Abreu Pereira - Presidente; André Ferreira 
de Abreu Pereira - Secretário. Deliberações: 1. No Boletim de Subscrição – Anexo I do Tellus IV Participações S/A (“Tellus IV”) da Ata 
da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16/09/16 devidamente registrada na JUCESP sob nº 443.447/16-0 em 14/10/16 (“Ata 
de AGE”) constou por um equívoco o valor do capital social subscrito de R$12.687.000,00, tal como do número total de ações emitidas 
de 12.687.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal quando o correto é de R$12.687.300,00 para o valor do capital social 
subscrito, bem como o número total de ações emitidas de 12.687.300 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 1.1. Desta 
forma os acionistas rerratificam-se o Boletim de Subscrição – Anexo I do Tellus IV da Ata da AGE, o qual é substituído, neste ato, pelo 
Boletim de Subscrição constante também como Anexo I. 2. Aprovar o aumento de capital da Companhia, de R$15.000.000,00 para 
R$17.500.000,00, um aumento, portanto, de R$2.500.000,00, mediante a emissão de 2.500.000 novas ações ordinárias, nominativas, 
sem valor nominal, com preço de emissão calculado na forma do artigo 170 da Lei das S.A., as quais deverão ser subscritas privadamente 
pelas atuais acionistas da Companhia, na proporção de suas respectivas participações, da seguinte forma: (i) Tellus IV Participações S/A 
(“Tellus IV”) subscreve 2.497.500 ações, as quais são parcialmente integralizadas neste ato por meio de conversão de adiantamento 
para futuro aumento de capital (“AFAC”) realizado pelo Tellus IV, conforme Boletim de Subscrição que constitui o Anexo II à esta ata, o 
qual fica arquivado na sede da Companhia; (ii) SDI Administração de Bens Ltda. (“SDI Administração”) subscreve 2.500 ações, as quais 
são parcialmente integralizadas neste ato por meio de conversão de adiantamento para futuro aumento de capital (“AFAC”) realizado 
pela SDI, conforme Boletim de Subscrição que constitui o Anexo III à esta ata, o qual fica arquivado na sede da Companhia. 5.3. Em 
decorrência do aumento do Capital Social supramencionado, as acionistas resolvem aprovar a nova redação do Artigo 5 do Estatuto 
Social da Companhia, o qual, a partir de então, terá o seguinte teor: “Artigo 5 - O Capital Social totalmente subscrito e parcialmente 
integralizado é de R$17.500.000,00, representado por 17.500.000 de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal”. Nada mais. São 
Paulo, 14/11/16. Jucesp nº 538.437/16-9 em 16/12/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

1ª Vara Cível – Reg. Jabaquara. EDITAL DE INTIMAÇÃO. Prazo de 20 dias. Proc. nº 0029860-
23.2012.8.26.0003. A Dra. Laura Mota Lima de Oliveira Macedo, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do 
Foro Regional - III Jabaquara, do Estado de São Paulo, na forma da lei. Faz Saber a Emílio Jorge Ciuffi, 
CPF nº 041.428.918-80, que ABETEC Associação Brasileira de Educação e Tecnologia, lhe ajuizou 
uma ação Monitoria ora em fase de Cumprimento de Sentença, que foi julgada procedente, 
condenando-o ao pagamento de R$ 26.775,01 (Março/2016). Estando o réu em lugar ignorado, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o 
pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios 
de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos dos 
artigos 513 e 523 do novo Código de Processo Civil, ficando também ADVERTIDO, para, em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação, independentemente de nova intimação. Será o presente 
edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

12ª Vara Cível da Capital. CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROC. Nº 1012901-86.2014.8.26.0100. 
O MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Dr. Fernando José Cúnico, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RAFAELA DONADIO XAVIER, CPF 369.296.938-47, que AMC 
- SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento 
de R$19.979,83 (Jan/2014), acrescidos de juros e correção monetária, oriundos do Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes e não pago. Estando a requerida em 
lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído 
à causa (Art. 701 do NCPC), que a tornará isenta das custas, ou embargue, sob pena de constituir-se 
de pleno direito o título executivo judicial, sendo advertida de que será nomeado curador especial em 
caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 3ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1089584-

04.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Daniella Carla Russo Greco de Lemos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
JOELCIO MARQUES DE JESUS, brasileiro, empresário, CPF/MF sob o nº 266.777.268-78, que AD 
Ingredientes alimentares Ltda. lhe ajuizou uma ação Monitória, alegando em síntese, ser credora do 
montante de R$ 11.502,67 (novembro/2013), referente aos cheques descritos na inicial. Estando o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, a fim de tomar conhecimento da decisão nos 
seguintes termos: “Diante das especificidades do caso e, de modo a adequar o rito processual às 
necessidades do conflito objeto da ação, e considerando que não trará quaisquer prejuízos às partes, 
deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação, na forma do art. 
139, VI, do C.P.C., garantindo o direito fundamental constitucional à duração razoável do processo. 
Ademais, é cediço que a conciliação neste tipo de demanda é deveras remota, recomendando-se a não 
aplicação do art. 334, do C.P.C.2) Cuida-se de ação monitória através da qual se pretende o pagamento 
de soma em dinheiro no valor indicado na inicial (ou a entrega de coisa; ou o adimplemento de obrigação 
de fazer ou não fazer), decorrente de prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, 
C.P.C.).Cite(m)-se o(s) réu(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a quantia especificada na inicial 
(ou entregar a coisa; ou para executar a obrigação de fazer ou não fazer), hipótese em que ficará 
desobrigado dos encargos de sucumbência, ou para, no mesmo prazo, apresentar embargos ao mandado 
monitório, advertindo-o, ainda, a respeito da preclusão e imediata constituição do título executivo judicial, 
caso permaneça inerte, e do acréscimo de 5% do valor da causa, a título de honorários advocatícios (art. 
701 e 702, do C.P.C.).3) Defiro a citação do réu por edital. Prazo: 20 dias. Para apresentar defesa, se 
quiser, sob pena de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de dezembro de 2016. 

9ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 
30(trinta) DIAS. PROCESSO Nº 1131869-07.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 9ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
José Walter Chacon Cardoso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem que é de interesse de EDUARDO BLEIWEISS 
PLOTZKY, CPF 016.380.817-19 e FERNANDA DEUTSCH PLOTZKY, CPF 296.932.548-
99, casados pelo regime de separação parcial de bens, a alteração do regime de bens 
no qual é regido o seu casamento, para a separação total de bens. O presente edital será 
publicado e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 30 de janeiro de 2017. 

Heral S/A Indústria Metalúrgica
CNPJ 57.482.7130001-56 - NIRE 35.3.0003108.3
Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os Srs. Acionistas para Assembleia Geral Extraordinária, em 13/02/17, às 10hs, na sede social, à Rua Anita, 
225, Diadema/SP, para deliberarem sobre: (a) comunicar a saída do Diretor Administrativo, José Jorge Ferreira Freitas; (b) alterar 
o objeto e razão social da Sociedade; (c) alterar o endereço atual; (d) alterar o Estatuto Social no que se refere à administração da 
sociedade, bem como consolidá-lo. Diadema, 31/01/17. Denise Tubandt Jaquery. Diretora Presidente. (03, 04 e 07/02/2017)

TRM5 Serviços Ltda.
CNPJ/MF nº 65.893.745/0001-72 - NIRE nº 35.2.1011099-5

Edital de Convocação
Edital de Convocação para Reunião de Sócios da TRM5 Serviços Ltda. (“Sociedade”). O Sr. José Roberto Martins Pereira, 
na qualidade de sócio e administrador da Sociedade, convoca os demais sócios para a reunião que será realizada no dia 
13/02/2017, às 10:00 horas, em primeira convocação, e no dia 20/02/2017, às 10hs, em segunda convocação. Tal reunião 
será realizada na sede da Sociedade, na Rua Cruz de Malta, nº 28, Parada Inglesa, Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, CEP 02248-000, contando com a seguinte ordem do dia: alteração do endereço da sede da Sociedade. São Paulo/
SP, 02/02/2017. TRM5 Serviços Ltda. por José Roberto Martins Pereira - Diretor Geral. (04, 07 e 08/02/2017)

Guajará S/A. Empreendimentos Imobiliários
CNPJ N 55.472.146/0001-21

Edital de Convocação
Ficam os Srs. Acionistas desta sociedade, convidados a se reunirem, para a Assembléia 
Extraordinária, em Fevereiro, dia 15/02/2017, as 10:30 hs, na Alameda Casa Branca, nº 35, 20º 
andar, SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Ciência da decisão judicial de 
demanda em curso; b) Estudo e aprovação de medidas para solucionar o problema mencionado no 
item a; c) Outros assuntos afins. São Paulo, 06/02/2017. (07, 08 e 09/02/2017)

1ª Vara Cível – Regional Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1060657-23.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - 
Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessander Marcondes França Ramos, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) INTERESSADOS DESCONHECIDOS, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum por parte de José Antonio de Góis, alegando em síntese: O igrejá ré foi 
fundada em 31/03/2002, ocasião em que os presentes deliberaram e provaram o estatuto social, bem 
como a eleição e a posse de sua primeira diretoria e delegados representativos para o triênio 
2002/2005, conforme ata de fundação lavrada na referida data. Após a deliberação e a aprovação do 
estatuto social e a eleição única chapa que se apresentou para concorrer ao pleito, a diretoria da 
igreja batista foi constituída. De acordo com o artigo 13, do estatuto social da igreja a mesma será 
dirigida por uma diretoria eleita pela Assembléia Geral, por 3 anos. A gestão iniciou em 31/03/2002 e 
durou até 30/03/2005. Portanto não existe diretoria legitimada a convocar assembléia geral eleitoral, 
considerando que a primeira e única eleita teve seu mandato eleitoral encerrados há mais de 11 anos, 
a igrejas ficou impedida de realizar eleições, para adequar-se ao Código Civil. O autor pedindo a 
procedência total da ação, e nomeação como administrador provisório da ré até a instituição de um 
administrador eleito em conformidade com o estatuto. Dando-se à causa o valor de R$10.000,00. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

DSV Air & Sea Logística Ltda.
CNPJ/MF Nº 14.788.474/0001-54 - NIRE 35.226.148.105
Ata de Reunião das Sócias Realizada em 30/12/2016.

Data/Hora/Local: 30/12/2016, as10hs, sede social, Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1.511, 3º andar, CEP 04571-
011, São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Convocação: Dispensada. Mesa: Presidida e secretariada-Jesper Kenneth
Jorgensen. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (a) “Protocolo e Justificação de Incorporação da DSV Air
& Sea Logística Ltda. e da UTI do Brasil Logística, Transporte e Armazenagem Ltda. Pela UTI do Brasil Ltda.”, datado
de 05/12/2016, que é o Documento I da presente ata, autenticado pela Mesa e que será arquivado na sede da sociedade;
(b) Laudo de Avaliação do Acervo Líquido da sociedade, elaborado pelos seguintes peritos avaliadores Bruno Hatadani
Simioli, Diego Guirado Nogueira de Almeida e Adriana Zacharias Scapolan, previamente contratados pela UTI do
Brasil Ltda., laudo esse que é o Documento II da presente ata, autenticado pela Mesa e que será arquivado na sede,
o qual indica ser o valor da parcela do acervo líquido desta sociedade, em 30/11/2016, de R$ 29.938.321,00, dos quais
R$ 17.433.579,00 correspondem ao valor que excede o valor da participação da sociedade no capital social da UTI do
Brasil Ltda.; (c) Incorporação desta sociedade pela UTI do Brasil Ltda., com sede em São Paulo/SP, Avenida Engenheiro
Luiz Carlos Berrini, 105, conjunto 172, 17º andar, torre 3, setor B, Thera Comercial, Cidade Monções, CEP 04571-010, NIRE
35.215.306.979, CNPJ/MF 02.735.565/0001-42, com base no previsto no Protocolo e Justificação de Incorporação acima
aprovado; (d) consignar que, em decorrência da incorporação acima mencionada, (i) o atual estabelecimento sede da
sociedade, São Paulo/SP, Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1.511, 3º andar, CEP 04571-011, registrado na JUCESP/
NIRE 35.226.148.105, CNPJ/MF 14.788.474/0001-54 será extinto; e (ii) os atuais estabelecimentos filiais da sociedade, a
seguir indicados, serão absorvidos e extintos pela UTI do Brasil Ltda. e passarão a ser operados por filiais da UTI do Brasil
Ltda.: (ii.1) estabelecimento filial Santos/SP, Rua Martim Afonso, 24, conjunto 21, parte A, Centro, CEP 11010-060, NIRE
35.904.527.718, CNPJ/MF 14.788.474/0002-35; (ii.2) estabelecimento filial Rio de Janeiro/RJ, Avenida Rio Branco, 89, 11º
andar, sala 1.102, parte A, CEP 20040-004, NIRE 33.901.253.003, CNPJ/MF 14.788.474/0003-16; (ii.3) estabelecimento
filial Campinas/SP, Avenida José de Souza Campos, 575, 9º andar, conjunto 901, parte A, Edifício 575 Norte Sul, Cambuí,
CEP 13025-320, NIRE 35.904.681.041, CNPJ/MF 14.788.474/0004-05; (ii.4) estabelecimento filial Porto Alegre/RS, Ave-
nida Dom Pedro II, 367, conjunto 602, Higienópolis, CEP 90550-141, NIRE 43.901.730.292, CNPJ/MF 14.788.474/0005-
88; e (ii.5) estabelecimento filial Curitiba/PR, Rua Gonçalves Dias, 140, unidades 701 e 702, Edifício H.A. Henrique Almeida-
Offices Batel, CEP 80240-340, NIRE 41.901.392.433, CNPJ/MF  14.788.474/0006-69; (e) autorizar os administradores
e/ou os procuradores, a praticarem todo e qualquer ato necessário à efetivação da incorporação e a assinarem todos e
quaisquer documentos necessários para tal fim, inclusive a subscrição do aumento de capital da incorporadora; e (f)
consignar que, consumadas as providências legais da incorporação, a incorporadora declarará extinta a sociedade. Os
termos desta ata foram aprovados pelas sócias presentes, que a subscrevem. SP, 30/12/2016. (aa) Jesper Kenneth
Jorgensen-Presidente e Secretário. p.p. DSV Air & Sea Holding A/S - Jesper Kenneth Jorgensen; p.p. DSV Road Holding
A/S - Jesper Kenneth Jorgensen. JUCESP nº 51.814/17-1 em 26/01/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

UTI do Brasil Logística, Transporte e Armazenagem Ltda.
CNPJ/MF Nº 10.426.234/0001-59 - NIRE 35.222.626.860
Ata de Reunião de Sócias Realizada em 30/12/2016.

Data/Hora/Local: 30/12/2016, às 9hs, sede social, Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105, conjunto 172,
parte B, 17º andar, torre 3, setor B, Thera Comercial, Cidade Monções, São Paulo/SP. Presença: Totalidade.
Convocação: Dispensada. Mesa: Presidida e secretariada-Jesper Kenneth Jorgensen. Deliberações Aprovadas
por Unanimidade: (a) “Protocolo e Justificação de Incorporação da DSV Air & Sea Logística Ltda. e da UTI do
Brasil Logística, Transporte e Armazenagem Ltda. Pela UTI do Brasil Ltda.”, datado de 05/12/2016, que é o
Documento I da presente ata, autenticado pela Mesa e que será arquivado na sede; (b) Laudo de Avaliação do
Acervo Líquido da sociedade, elaborado pelos seguintes peritos avaliadores Bruno Hatadani Simioli, Diego Guirado
Nogueira de Almeida e Adriana Zacharias Scapolan, previamente contratados pela UTI do Brasil Ltda., laudo esse
que é o Documento II da presente ata, autenticado pela Mesa e que será arquivado na sede, o qual indica ser o valor
da parcela do acervo líquido desta sociedade, em 30/11/2016, negativo em R$ 1.099.901,43; (c) Incorporação desta
sociedade pela UTI do Brasil Ltda., com sede em São Paulo/SP, Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105, conjunto
172, 17º andar, torre 3, setor B, Thera Comercial, Cidade Monções, CEP 04571-010, NIRE 35.215.306.979, CNPJ/
MF 02.735.565/0001-42, com base no previsto no Protocolo e Justificação de Incorporação acima aprovado; (d)
consignar que, em decorrência da incorporação acima mencionada, (i) o atual estabelecimento sede da sociedade,
São Paulo,/SP, Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105, conjunto 172, parte B, 17º andar, torre 3, setor B, Thera
Comercial, Cidade Monções, CEP 04571-010, JUCESP/NIRE 35.222.626.860, CNPJ/MF 10.426.234/0001-59 será
extinto; e (ii) a sociedade não tem filiais; (e) autorizar os administradores e/ou os procuradores da sociedade, a
praticarem todo e qualquer ato necessário à efetivação da incorporação e a assinarem todos e quaisquer documentos
necessários para tal fim; e (f) consignar que, consumadas as providências legais da incorporação, a incorporadora
declarará extinta a sociedade. Os termos desta ata foram aprovados pela sócia presente, que a subscreve.
SP, 30/12/2016. (aa) Jesper Kenneth Jorgensen-Presidente e Secretário. p. UTI do Brasil Ltda. - Jesper
Kenneth Jorgensen. JUCESP nº 51.815/17-5 em 26/01/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

UTI do Brasil Ltda. - CNPJ/MF Nº 02.735.565/0001-42 - NIRE 35.215.306.979
Ata de Reunião de Sócias Realizada em 30/12/2016.

Data/Hora/Local: 30/12/2016, na sede social, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105, conjunto 172, 17º andar, torre 3, setor B, Thera Comercial, Cidade Monções, São Paulo/SP.
Presença: Totalidade. Convocação: Dispensada. Mesa: Presidida e secretariada por Jesper Kenneth Jorgensen. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (a) “Protocolo e
Justificação de Incorporação da DSV Air & Sea Logística Ltda. e da UTI do Brasil Logística, Transporte e Armazenagem Ltda. Pela UTI do Brasil Ltda.”, datado de 05/12/2016, que
é o Documento I da presente ata, autenticado pela Mesa e que será arquivado na sede da sociedade; (b) ratificar a contratação, anteriormente feita pela administração desta sociedade,
dos seguintes peritos avaliadores, para avaliar o acervo líquido da DSV Air & Sea Logística Ltda. e da UTI do Brasil Logística, Transporte e Armazenagem Ltda.: (i) Bruno Hatadani Simioli,
RG 28.330.593-9 SSP/SP, CPF 380.251.808-08-09, CRC-SP nº SP 316.030/O2, (ii) Diego Guirado Nogueira de Almeida, RG 22.828.895-2 SSP/SP, CPF 281.991.118-30, CRC-SP nº SP
270450/O-9; e (iii) Adriana Zacharias Scapolan, RG nº 47.899.440-0 SSP/SP, CPF 354.528.578-26, CRC-SP nº SP 296103/O-7; (c) Laudos de Avaliação dos Acervos Líquidos das sociedades
DSV Air & Sea Logística Ltda. e UTI do Brasil Logística, Transporte e Armazenagem Ltda., elaborados pelos peritos avaliados acima mencionados, Laudos esses que são os Documentos
II e III da presente ata, autenticados pela Mesa e que serão arquivados na sede da sociedade, os quais indicam ser o valor do acervo líquido (i) da DSV Air & Sea Logística Ltda., em
30/11/2016, de R$ 29.938.321,00, dos quais R$ 17.433.579,00 correspondem ao valor que excede o valor da participação da DSV Air & Sea Logística Ltda. no capital desta sociedade;
e (ii) da UTI do Brasil Logística, Transporte e Armazenagem Ltda., em 30/11/2016, negativo em R$ 1.099.901,43; (d) consignar que os acervos das incorporadas são recebidos pela
sociedade pelos citados valores, que foram aceitos, respectivamente, pelas sócias da DSV Air & Sea Logística Ltda. e por essa sociedade, na qualidade de única sócia da UTI do Brasil
Logística, Transporte e Armazenagem Ltda., conforme deliberações tomadas nas respectivas Reunião de Sócias realizadas nesta data; (e) incorporação da DSV Air & Sea Logística Ltda.
e da UTI do Brasil Logística, Transporte e Armazenagem Ltda. pela UTI do Brasil Ltda., segundo os termos e condições previstos no Protocolo e Justificação de Incorporação acima aprovado,
consignando-se que: (1) com a incorporação da DSV Air & Sea Logística Ltda., as quotas do seu capital social serão extintas. O capital social será aumentado pelo valor da parcela do acervo
líquido da DSV Air & Sea Logística Ltda. que exceder o valor do seu investimento no capital social desta sociedade, acervo líquido esse fixado na forma prevista no item ‘c’ acima. Referido
aumento de capital será representado por novas quotas, do valor nominal de R$ 0,87 cada uma, em um número determinado em função do valor nominal das quotas do capital social desta
sociedade e do valor patrimonial das quotas da DSV Air & Sea Logística Ltda. que serão extintas em virtude da incorporação; (2) as quotas criadas em decorrência desse aumento de capital
serão subscritas pela DSV Air & Sea Logística Ltda., em nome de suas sócias, DSV Air & Sea Holding A/S e DSV Road Holding A/S, e a elas atribuídas, em substituição às quotas que detêm
do capital da DSV Air & Sea Logística Ltda., que serão extintas em virtude da incorporação, na forma descrita acima; (3) não haverá aumento de capital nesta sociedade quanto à parcela
do acervo líquido da DSV Air & Sea Logística Ltda. correspondente à sua participação no capital desta sociedade, já que o valor dessa parcela do acervo líquido já está representado no
patrimônio líquido desta sociedade. As quotas do capital social da sociedade, atualmente detidas pela DSV Air & Sea Logística Ltda., serão atribuídas diretamente às sócias da DSV Air &
Sea Logística Ltda., DSV Air & Sea Holding A/S e DSV Road Holding A/S, em substituição às quotas que elas detêm no capital social da DSV Air & Sea Logística Ltda., que serão extintas
em decorrência da incorporação, na forma descrita acima; (4) com a incorporação da UTI do Brasil Logística, Transporte e Armazenagem Ltda., as quotas do seu capital social serão extintas.
Considerando-se que o valor do acervo líquido da UTI do Brasil Logística, Transporte e Armazenagem Ltda. é negativo, a sua incorporação será efetuada com redução de capital da
sociedade, mediante a extinção das quotas correspondentes; e (5) o cálculo da relação de substituição das quotas da DSV Air & Sea Logística Ltda. por quotas desta sociedade será feito,
para as referidas sócias da DSV Air & Sea Logística Ltda., com base no Balanço Patrimonial da DSV Air & Sea Logística Ltda., levantado em 30/11/2016, conforme os valores contábeis
existentes em seus livros naquela data; (f) aprovar, expressamente, o acima descrito esquema de substituição das quotas da DSV Air & Sea Logística Ltda. por quotas da UTI do Brasil
Ltda.; (g) aumento do capital social da sociedade, que corresponderá (i) ao valor da parcela do acervo líquido da DSV Air & Sea Logística Ltda. que exceder a sua participação no capital
social desta sociedade, no montante de R$ 17.433.579,00; menos (ii) o valor da redução do capital social desta sociedade ocasionada pelo acervo líquido negativo da UTI do Brasil
Logística, Transporte e Armazenagem Ltda., no montante de R$ 1.099.901,43, que, desprezados R$ 0,03, totaliza R$ 16.333.677,54, passando dos atuais R$ 62.475.505,62, para
R$ 78.809.183,16, representado por 18.774.342 novas quotas, do valor nominal de R$ 0,87 cada uma, as quais serão subscritas pela DSV Air & Sea Logística Ltda., em nome de suas
sócias, sendo 18.774.341 quotas atribuídas à sócia DSV Air & Sea Holding A/S e 1 quota à sócia DSV Road Holding A/S, acertados os direitos fracionários; (h) consignar que as
71.810.926 quotas do capital social da UTI do Brasil Ltda., atualmente detidas pela DSV Air & Sea Logística Ltda., serão atribuídas diretamente às suas sócias, DSV Air & Sea Holding
A/S (71.810.922 quotas) e DSV Road Holding A/S (4 quotas), acertados os direitos fracionários, nos termos da alteração contratual abaixo aprovada; (i) consignar que, em decorrência
da incorporação da DSV Air & Sea Logística Ltda., (i) o atual estabelecimento sede da DSV Air & Sea Logística Ltda., São Paulo/SP, Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1.511,
3º andar, CEP 04571-011, NIRE 35.226.148.105, CNPJ/MF 14.788.474/0001-54, será extinto; (ii) os atuais estabelecimentos filiais da DSV Air & Sea Logística Ltda. serão absorvidos e extintos
pela UTI do Brasil Ltda. e passarão a ser operados por estabelecimentos filiais da UTI do Brasil Ltda., conforme a seguir: (ii.1) estabelecimento filial, Santos/SP, Rua Martim Afonso, 24, conjunto
21, parte A, Centro, CEP 11010-060, NIRE 35.904.527.718, CNPJ/MF 14.788.474/0002-35, passará a ser operado pelo estabelecimento filial Santos/SP, na Rua Martim Afonso, 24, conjunto
21, Centro, CEP 11010-060, NIRE nº 35.902.129.839, CNPJ/MF 02.735.565/0008-19; (ii.2) estabelecimento filial Rio de Janeiro/RJ, Avenida Rio Branco, 89, 11º andar, sala 1.102, parte A,
CEP 20040-004, NIRE 33.901.253.003, CNPJ/MF 14.788.474/0003-16, passará a ser operado pelo estabelecimento filial Rio de Janeiro/RJ, Avenida Rio Branco, 89, 11º andar, sala 1.102,
Centro, CEP 20040-004, NIRE nº 33.900.533.690, CNPJ/MF 02.735.565/0009-08; (ii.3) estabelecimento filial Campinas/SP, Avenida José de Souza Campos, 575, 9º andar, conjunto 901,
parte A, Edifício 575 Norte Sul, Cambuí, CEP 13025-320, NIRE 35.904.681.041, CNPJ/MF 14.788.474/0004-05, passará a ser operado pelo estabelecimento filial Campinas/SP, Avenida José
de Souza Campos, 575, 9º andar, conjuntos 901 a 905, Edifício 575 Norte Sul, Cambuí, CEP 13025-320, NIRE 35.902.129.847, CNPJ/MF 02.735.565/0003-04; (ii.4) estabelecimento filial
Porto Alegre/RS, Avenida Dom Pedro II, 367, conjunto 602, Higienópolis, CEP 90550-141, NIRE 43.901.730.292, CNPJ/MF 14.788.474/0005-88, passará a ser operado pelo estabelecimento
filial Porto Alegre/RS, Rua Dom Pedro II, 367, 6° andar, sala 602, São João, CEP 90550-142, NIRE 43.900.816.592, CNPJ/MF 02.735.565/0011-14; e (ii.5) estabelecimento filial Curitiba/PR,
Rua Gonçalves Dias, 140, unidades 701 e 702, Edifício H.A. Henrique Almeida-Offices Batel, CEP 80240-340, NIRE 41.901.392.433, CNPJ/MF 14.788.474/0006-69, passará a ser operado
pelo estabelecimento filial Curitiba/PR, Rua Bispo Dom José, 2095, 7º andar, conjuntos 701 e 702, CEP 80440-080, NIRE 41.900.617.806, CNPJ/MF 02.735.565/0006-57; (j) consignar
que, em decorrência da incorporação da UTI do Brasil Logística, Transporte e Armazenagem Ltda., o atual estabelecimento da sede da UTI do Brasil Logística, Transporte e
Armazenagem Ltda., São Paulo/SP, Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105, conjunto 172, parte B, 17º andar, torre 3, setor B, Thera Comercial, Cidade Monções, CEP 04571-010,
JUCESP/NIRE 35.222.626.860, CNPJ/MF 10.426.234/0001-59 será extinto. A UTI do Brasil Logística, Transporte e Armazenagem Ltda. não possui filiais; (k) declarar extinta a DSV
Air & Sea Logística Ltda. e a UTI do Brasil Logística, Transporte e Armazenagem Ltda., tendo sido observadas todas as formalidades legais para tanto; (l) aprovar a alteração da
denominação social da sociedade de UTI do Brasil Ltda. para DSV UTI Air & Sea Agenciamento de Transportes Ltda.; (m) aprovar, em decorrência das deliberações acima, o texto
do “Instrumento Particular de 42ª Alteração do Contrato Social da UTI do Brasil Ltda., para Mudança da Denominação Social para “DSV UTI Air & Sea Agenciamento de Transportes
Ltda.” e Aumento do Capital Social de R$ 62.475.505,62 para R$ 78.809.183,16, em virtude de Incorporação da DSV Air & Sea Logística Ltda. e da UTI do Brasil Logística, Transporte
e Armazenagem Ltda.; e de Consolidação do Contrato Social.”, que, assinado pelas sócias e datado de hoje, será arquivado, pelos meios próprios, concomitantemente com a presente,
na JUCESP; (n) autorizar os administradores e/ou procuradores da sociedade a procederem a todos os atos complementares as incorporações, inclusive os registros, arquivamentos e
averbações necessários à completa regularização da operação. Os termos desta ata foram aprovados pela sócia presente, que a subscreve. SP, 30/12/2016. (aa) Jesper Kenneth
Jorgensen-Presidente e Secretário. p. DSV Air & Sea Logística Ltda. -Jesper Kenneth Jorgensen. JUCESP nº 51.813/17-8 em 26/01/2017. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.


