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Jornal Empresas & Negócios Ltda.
C.N.P.J. nº. 05.687.343/0001-90

Edital de Convocação para Reunião de Sócios
Convocamos os Sócios para se reunirem no dia 18/02/17, às 10hs, na sede social, na Rua
Boa Vista, 84, 9 Andar, Conjunto 909-Centro-SP/SP, para deliberarem sobre: i) A saída da
sócia Laurinda Machado Lobato desta Sociedade. SP/SP, 9/2/17. Laurinda Machado
Lobato-Sócia-Administradora.                                                                   (10-11-14)
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Móveis, Utensílios e Eletros

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

Qua, 15/fev/17 - 16h30Qua, 15/fev/17 - 16h30Qua, 15/fev/17 - 16h30Qua, 15/fev/17 - 16h30Qua, 15/fev/17 - 16h30
Ativos Corporativos

Mesas, Impressoras,
Monitores, CPUs,

Celulares, Etc

Comissão do Leiloeiro
O arrematante

pagará ao leiloeiro
5% sobre o valor
 da arrematação.
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Industrial

Wattímetros, Reguladores
de Pressão, Analisadores

de Dados, Etc
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Informática, Móveis e Eletros

TVs, Celulares, Notebooks,
Tablets, Refrigeradores,

Frigobares, Etc

Sex, 17/fev/17 - 09hSex, 17/fev/17 - 09hSex, 17/fev/17 - 09hSex, 17/fev/17 - 09hSex, 17/fev/17 - 09h0505050505
Móveis, Inf., Enfeites e Eletros

Cadeiras, Armários, Vasos,
Splits, TVs, Abajures,
Computadores, Etc

Sex, 17/fev/17 - 15hSex, 17/fev/17 - 15hSex, 17/fev/17 - 15hSex, 17/fev/17 - 15hSex, 17/fev/17 - 15h
Móveis, Utensílios e Eletros

Ares Condicionados,
Armários, Cadeiras, Cama/

Mesa/Banho, Etc
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Ativos Corporativos

Estações de Trabalho,
Gaveteiros, Cadeiras,

Mesas e Armários, Etc
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Mob. Corp. e Equip. Industriais

Estações de Trabalho,
Armários, Transformadores,

Furadeiras, Etc
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Inform., Eletros e Celulares

Notebooks, Celulares,
CPUs, Impressoras,

Câmeras Digitais, Etc

Edital Para Intimação, com Prazo de 15 dias, expedido nos autos da ação de Cumprimento de Sen-
tença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização, que Centro de Gestão de Meios de Pagamentos 
S/A Move Contra Arnopetro Distribuidora de Petróleo Ltda, Processo Nº 0001348-83.2009.8.26.0666. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Paulo Henrique Aduan Corrêa, na forma da Lei, etc. Faz Saber ao(à)(s) Exectdo: Arnopetro Distri-
buidora de Petróleo Ltda, Rua Luciano Antonio Carmona,, 320, Jd. do Trevo - CEP 13160-000, Artur 
Nogueira-SP que expediu-se o presente edital, com Prazo de 15 dias, que será publicado e afixado 
na forma da lei, por meio do qual fica(m) Intimados (A)(S) da seguinte decisão proferida nos autos 
em epígrafe: Vistos.Proceda se a serventia a evolução de classe para cumprimento de sentença 
(cod. 156).Com fulcro no art. 523 do Código de Processo Civil, intime-se o(a) executado(a) para 
que efetue o pagamento do débito indicado no prazo de 15 (quinze) dias, ressaltando-se que o 
inadimplemento importará na fixação de multa no montante de 10% sobre o valor da condenação 
e, também, de honorários de advogado no importe de 10% sobre o mesmo patamar. Efetuado o 
pagamento parcial do valor da condenação, a multa e os honorários incidirão apenas sobre o valor 
não adimplido. A intimação deverá ser feita por edital, haja vista o executado ter sido citado por edital 
na fase de conhecimento e restou-se revel, sendo irrelevante que lhe tenha sido nomeado curador 
especial.Decorrido in albis o prazo não havendo o cumprimento voluntário da obrigação imposta 
ao(s) devedor(es), deverá(ão) o(s) exequente(s) apresentar(em) cálculo atualizado do débito, com a 
inclusão da multa e dos honorários supra mencionados, bem como manifestar em termos de regular 
prosseguimento da execução.Transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do CPC sem o pagamento 
voluntário, iniciar-se-á novo prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora 
ou de nova intimação, apresente, se quiser, nos próprios autos, impugnação ao cumprimento de 
sentença.Na impugnação, o executado só poderá suscitar as matérias mencionadas no §1º do artigo 
525 do CPC. Tratando-se de autos eletrônicos, não se aplica a regra prevista no caput do artigo 229 
do CPC.A apresentação de impugnação não impedirá a prática dos atos executivos, inclusive os de 
expropriação, salvo se recebida com efeito suspensivo, desde que atendidos os requisitos previstos 
no §6º do artigo 525 do CPC. Registre-se, porém, que a eventual concessão de efeito suspensivo à 
impugnação não impedirá a efetivação dos atos de penhora, bem como os de substituição, de refor-
ço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens penhorados.A requerimento do exequente, 
tratando-se de cumprimento de sentença já transitada em julgado, poderá ser determinada por este 
Juízo a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA). arcando 
aquele com as custas necessárias à prática do ato. A inscrição será cancelada imediatamente se 
o executado pagar integralmente o débito exequendo, ou garantir a execução ou se esta for extinta 
por qualquer outro motivo. O exequente, depois de transcorrido o prazo de 15 dias para pagamento 
voluntário, e independentemente de autorização judicial, poderá levar a protesto a decisão judicial 
já transitada em julgado, devendo apenas apresentar ao respectivo Cartório certidão a ser expedida 
pela Serventia, que deverá conter o nome e a qualificação do exequente e do executado, o número 
do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário. Uma vez 
satisfeita integralmente a obrigação, e a pedido do executado, o protesto será cancelado por determi-
nação judicial, mediante ofício a ser expedido ao Cartório (artigo 517 do CPC).Int. e ciente(s) de que, 
findo o prazo acima fixado, passará a correr o prazo de recurso, após o qual transitará em julgado a 
decisão. Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Artur Nogueira, 
aos 23 de novembro de 2016.                                                                                                11 e 14/02

Edital de Citação. Processo Digital nº: 0025631-81.2016.8.26.0002: Cumprimento de Sentença 
- Prestação de Serviços. Exeqüente: Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino. Execu-
tado: Ingrid Renata Vieira de Souza. Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0025631-
81.2016.8.26.0002O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Helena Campos Refosco, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) a IN-
GRID RENATA VIEIRA DE SOUZA, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por 
parte de INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL PROFESSOR PASQUALE CASCINO, alegando em síntese: 
foi deferida a sua INTIMAÇÃO por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 7.071,52, que 
deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após 
os 20 dias supra, sob pena de multa de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impug-
nação no prazo de 15 dia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de novembro de 2016. 11 e 14/02

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000021-25.2016. 8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Paulo Baccarat Filho, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Camila Silvestri Chiodini, Rua Plinio Salgado, 133, Jardim Peri 
Peri - CEP 05537-080, São Paulo-SP, CPF 382.241.678-95, Brasileiro, que lhe foi proposta uma 
ação de     Monitória por parte de União Social Camiliana, para cobrança de     R$ 10.889,82, refe-
rente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. 
Encontrando-se a ré 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, pague o débito ou embargue a ação. Não sendo embargada a ação, a ré será 
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 
28 de novembro de 2016.                                                                                                     11 e 14/02

Rep Jeans do Brasil S.A. - CNPJ/MF n° 26.527.609/0001-07 - NIRE n° 35.300.497.431
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de Janeiro de 2017

1. Data, Horário e Local: 09/01/17, às 10 hs, na sede. 2. Convocação e Presença: Acionistas representando a totalidade. 3. Mesa:  Pre-
sidente: Januário Luiz Vaiano e Secretário: Vitorio Perin Saldanha. 4. Deliberações: 4.1. Aprovar o aumento de capital social, mediante a 
emissão de 3.900.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão global de R$ 3.900.000,00, a serem inte-
gralizados totalmente em moeda nacional. 4.1.1. Os acionistas da Companhia ajustaram entre si o direito de preferência à subscrição das 
novas ações ordinárias representativas do aumento do capital social ora aprovado, que foi subscrito da seguinte forma: a) 1.900.000 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1.900.000,00, pela atual acionista CNAL Participações S.A., a 
ser integralizado, em créditos e/ou moeda nacional, no prazo de 180; e b) 2.000.000 de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
ao preço de emissão de R$ 2.000.000,00, pela nova acionista BR LABELS Consultoria Empresarial Ltda., sociedade empresária limitada, 
CNPJ nº 05.220.177/0001-17, a ser integralizado em créditos e/ou moeda corrente nacional, no prazo de 180. 4.2. Aprovar a nova redação 
do Estatuto Social apresentada pelos acionistas; 4.3. Aprovar a nova composição da Diretoria, com a admissão do Sr. Alexandre Brett, RG 
nº 13.900.600-X, CPF/MF nº 161.023.018-38. 4.4. Eleger o Sr. Alexandre Brett, como Diretor Presidente (CEO), em substituição ao 
Januário Luiz Vaiano. 4.5. Ratificar a eleição dos Srs. Januário Luiz Vaiano e André Obeid, como membros da Diretoria da Sociedade pelo 
período de 3 anos a partir da assinatura dos respectivos Termos de Posse. 4.6. Aprovar a verba global e anual destinada ao pagamento da 
remuneração da Administração no limite máximo de R$ 1.000.000,00; e 4.7. Aprovar a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do 
artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. 5. Encerramento e Aprovação da Ata: Nada mais. São Paulo, 09/01/17. Januário Luiz Vaiano-Presidente 
da Mesa e Vitorio Perin Saldanha-Secretário da Mesa. Visto do advogado: Luciana D’Avanço-OAB/SP nº 190.448.  Capítulo I - Denomina-
ção, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º. A Rep Jeans do Brasil S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações regida pelo presente 
Estatuto Social, pela Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. 
Artigo 2º. A Companhia tem sua sede na Rua Madre de Deus, 1.143, Bairro Alto da Mooca, SP/SP, e poderá instalar, alterar e encerrar 
filiais, depósitos e agências em outras praças do País e do exterior, mediante deliberação do Conselho de Administração. Artigo 3º. A 
Companhia tem por objeto a Companhia tem por objeto social: comércio atacadista e varejista, confecção por encomenda e importação e 
exportação de artigos de vestuário em geral, incluindo calçados e acessórios; licenciamento do uso de marcas e patentes de terceiros; e 
venda e licenciamento de franquia; Artigo 4º. A Companhia tem prazo indeterminado de duração. Capítulo II - Do Capital Social e das 
Ações - Artigo 5º. O capital social totalmente subscrito é de R$ 4.000.000,00 dividido em 4.000.000 ações ordinárias, todas nominativas e 
sem valor nominal, parte já integralizada e parte a ser integralizada em moeda corrente nacional, no prazo de 180 dias contados desta data. 
§ 1º. A Companhia poderá adquirir suas próprias ações, com o objetivo de cancelá-las ou mantê-las em tesouraria, para posterior alienação. 
§ 2º. A ação é indivisível em relação à Companhia. Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão 
exercidos pelo representante do condomínio. § 3º. As ações são nominativas e a sua propriedade será presumida pela anotação nos livros 
sociais competentes. Mediante solicitação de acionista neste sentido, serão emitidos títulos ou certificados representativos de ações, assi-
nados pelo Diretor Presidente, isoladamente. Artigo 6º. A Companhia poderá, nos aumentos de capital, emitir ações ordinárias ou ações 
preferenciais, ou somente de um tipo, sem guardar proporção entre as ações de cada espécie ou classe, observando-se, quanto às ações 
preferenciais, o limite máximo de 50% do total das ações emitidas, de acordo com o disposto no artigo 15, §2º, da Lei das S.A. Artigo 7º. 
Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a um voto nas Assembleias. Artigo 8º. É assegurado direito de preferência aos acionis-
tas para subscrição dos aumentos de capital da Companhia, na proporção do número de ações que possuírem, regendo-se o exercício 
desse direito de acordo com a legislação aplicável. Capítulo III - Da Assembleia - Artigo 9º. A Assembleia reunir-se-á, ordinariamente, nos 
4 primeiros meses após o encerramento do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. § 1º. A 
Assembleia será convocada e instalada em observância às disposições legais aplicáveis. A Assembleia será presidida por qualquer acionista 
ou qualquer dos Diretores, conforme for escolhido pela maioria dos acionistas presentes à Assembleia. O Presidente da Assembleia convi-
dará, dentre os presentes, o secretário dos trabalhos. § 2º. As deliberações da Assembleia, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão 
tomadas por acionistas representando a maioria do capital social votante da Companhia presentes à Assembleia. § 3º. O Presidente da 
Assembleia deverá observar e fazer cumprir as disposições de Acordo de Acionistas arquivado na sede social, não permitindo que se 
computem os votos proferidos em contrariedade com o conteúdo de tal acordo. § 4º. Qualquer voto proferido ou deliberação tomada em 
Assembleia em desacordo com o estabelecido no Estatuto Social e/ou no Acordo de Acionistas arquivado na sede social e/ou na Lei das 
S.A. será considerado nulo e ineficaz de pleno direito. Artigo 10º. As atas das reuniões das Assembleias serão lavradas na forma de 
sumário dos fatos ocorridos, nos termos do §1º, do artigo 130, da Lei das S.A. Artigo 11º. Compete à Assembleia, além das atribuições 
conferidas em Lei, deliberar acerca das seguintes matérias: (i) resgate, amortização ou compra para manutenção em tesouraria de Ações, 
bem como alienação ou oneração de Ações mantidas em tesouraria; (ii) alienação de participações societárias, aquisição de participação 
em sociedades ou qualquer outra operação com efeitos similares, envolvendo a Companhia ou suas Controladas; (iii) concessão de opções 
de compra de Ações, especialmente, mas não exclusivamente, a instituições financeiras, bem como todo e qualquer plano de opção de 
compra de Ações a Acionistas da Companhia; (iv) qualquer forma de endividamento, pela Companhia, em montante igual ou superior a 
R$1.000.000,00; (v) aquisição, alienação ou oneração de quaisquer bens do ativo não circulante da Companhia, cujo valor individual da 
operação seja igual ou superior a R$1.000.000,00; (vi) realização de investimentos pela Companhia em montante igual ou superior a 
R$1.000.000,00; (vii) aprovação de assinatura de contratos ou assunção de obrigações de qualquer natureza que obriguem a Companhia, 
inclusive com relação à prestação de garantias, em valores que sejam iguais ou superiores a R$1.000.000,00; (viii) celebração de contrato, 
sob qualquer forma, com partes relacionadas aos Acionistas, assim entendidas, relativamente, de um lado, ao Alexandre e, do outro lado, 
ao Luiz e ao André, as sociedades Controladas, sob Controle comum ou coligadas, ou nas quais qualquer de tais pessoas físicas seja 
administrador, empregado, consultor ou prestador de serviços, bem como os cônjuges, ascendentes ou descendentes, inclusive por afinidade, 
e colaterais até o terceiro grau; (ix) concessão de quaisquer garantias reais ou pessoais pela Companhia; (x) realização de operações 
financeiras envolvendo derivativos; (xi) aprovação do orçamento anual da Companhia, ficando desde já acordado que caso o orçamento 
anual não seja por qualquer motivo aprovado até 31 de janeiro do ano a que o orçamento se refere, será cumprido o estabelecido no Acordo 
de Investimentos firmado pelos Acionistas e arquivado na Companhia; ou o orçamento do ano anterior corrigido pela variação do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística–IPCA-IBGE, do ano calendário 
anterior, ou pelo incremento das vendas brutas da Companhia do ano calendário anterior em comparação com o ano calendário precedente; 
a critério da Diretoria. (xii) aprovação de revisões orçamentárias que impliquem em gastos e/ou investimentos que representem valor igual 
ou superior a 20% do orçamento anual aprovado. § Único. Todos os valores mencionados nesta cláusula serão corrigidos pelo Índice Geral 
de Preços – Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas–IGPM-FGV, a partir da data de assinatura deste Estatuto. Capítulo IV - Da 
Administração - Seção I–Disposições Gerais - Artigo 12º. A Companhia não terá Conselho de Administração e será administrada por 
uma Diretoria composta por 3 diretores, sendo um Diretor Presidente e 2 Diretores sem designação específica. Compete à Diretoria 
representar a Companhia perante terceiros, praticar todo e qualquer ato necessário para a regular administração da Companhia e o 
desenvolvimento das atividades descritas em seu objeto social. § 1°. A Companhia será representada pelo Diretor Presidente agindo de 
forma isolada para a prática de todos e quaisquer atos em nome da Companhia, ressalvados os atos cuja prática requeira a prévia autori-
zação dos Acionistas nos termos do Artigo 11 deste Estatuto Social ou da Lei. § 2°. As deliberações da Diretoria serão tomadas por maioria 
dos votos, ressalvadas as matérias que por lei, ou conforme este Estatuto, estejam sujeitas à aprovação dos Acionistas. Nas deliberações 
em que qualquer dos Diretores sem designação específica esteja, por qualquer motivo, impedido de votar, o Diretor Presidente terá o voto 
de minerva (ou de desempate) em caso de empate ou impasse relativamente a qualquer matéria. § 3°. A investidura dos Diretores da 
Companhia nos seus cargos far-se-á por termo lavrado em livro próprio, assinado pelo administrador empossado, dispensada qualquer 
garantia de gestão. § 4°. Os Diretores permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos, exceto se de outra forma for deliberado 
pela Assembleia de Acionistas. § 5°. A Assembleia fixará um limite de remuneração global anual para distribuição entre os Diretores e caberá 
ao Diretor Presidente deliberar sobre a remuneração individual dos Diretores, observado o disposto neste Estatuto. Artigo 13º. Observada 
convocação regular na forma deste Estatuto Social, a Diretoria se reúne validamente com a presença da maioria de seus membros e delibera 
pelo voto da maioria dos presentes. § 1º. Somente será dispensada a convocação prévia de todos os Diretores para reunião, como condição 
de sua validade, se estiverem presentes todos os seus membros, admitida, para este fim, verificação de presença mediante apresentação 
de votos por escrito entregues por outro membro ou enviados à Companhia previamente à reunião. § 2º. As atas das reuniões da Diretoria 
serão lavradas em livro próprio, permitida a utilização de sistema mecanizado. Artigo 14º. As procurações serão sempre outorgadas em 
nome da Companhia pelo Diretor Presidente, e terão prazo de validade limitado ao máximo de um ano, exceto pelas procurações ad judicia, 
nos termos da alínea “ii” acima, as quais podem inclusive ter prazo de duração superior a um ano ou mesmo indeterminado. Seção II–Do 
Conselho Fiscal - Artigo 15º. O Conselho Fiscal da Companhia, com as atribuições estabelecidas em Lei, será composto de 3 membros 
e igual número de suplentes. § 1º. O Conselho Fiscal não funcionará em caráter permanente e somente será instalado mediante convoca-
ção dos acionistas, de acordo com as disposições legais. § 2°. O Conselho Fiscal terá um Presidente, eleito pela Assembleia. § 3º. Os 
membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante a assinatura de termo de posse lavrado no respectivo livro de 
registro de atas das Reuniões do Conselho Fiscal. § 4°. Em caso de vaga, renúncia, impedimento ou ausência injustificada a duas reuniões 
consecutivas, será o membro do Conselho Fiscal substituído, até o término do mandato, pelo respectivo suplente. § 5°. Em caso de impe-
dimento ou vacância permanente no cargo de um membro do Conselho Fiscal, e sem que haja suplente a substituí-lo, caberá ao Presidente 
do Conselho Fiscal imediatamente convocar uma Assembleia para eleger um novo membro efetivo do Conselho Fiscal e respectivo suplente, 
para preencher o cargo e completar o mandato do membro impedido ou vacante. Capítulo V - Do Exercício Social e Demonstrações 
Financeiras - Artigo 16º. O exercício social iniciar-se-á em 01 de janeiro e terminará no dia 31 de dezembro de cada ano, quando serão 
elaboradas as demonstrações financeiras previstas na legislação aplicável. § 1º. Ao fim de cada exercício social, a Administração fará ela-
borar, com observância dos preceitos legais pertinentes, as seguintes demonstrações financeiras, sem prejuízo de outras demonstrações 
exigidas por Lei: (i) balanço patrimonial; (ii) demonstração das mutações do patrimônio líquido; (iii) demonstração do resultado do exercício; 
e (iv) demonstração dos fluxos de caixa. § 2º. Fará parte das demonstrações financeiras do exercício a proposta da Administração sobre a 
destinação a ser dada ao lucro líquido, em observância do disposto neste Estatuto Social e na legislação aplicável. § 3º. A Administração 
poderá levantar balanços semestrais ou em períodos menores, e distribuir dividendos ou constituir reservas com base nos mesmos, 
observadas as disposições e limitações legais aplicáveis. Artigo 17º. O lucro líquido do exercício terá obrigatoriamente a seguinte destinação: 
(i) 5% para a formação da reserva legal, até atingir 20% do capital social subscrito; (ii) pagamento de dividendo obrigatório, nos termos do 
artigo 24 deste Estatuto Social; (iii) retenção de reserva de lucros com base em orçamento de capital, se proposto pela Administração e 
aprovado pela Assembleia; e (iv) o saldo do lucro líquido será objeto de distribuição de dividendos conforme proposto pela Administração e 
deliberação da Assembleia. Artigo 18º. Os acionistas terão direito a receber, em cada exercício, a título de dividendo obrigatório, 25% do 
saldo do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos da Lei das S.A. § 1º. Sempre que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar 
a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a Administração poderá propor, e a Assembleia aprovar destinar o excesso à constituição 
de reserva de lucros a realizar. § 2º. A Assembleia poderá atribuir aos administradores uma participação nos lucros, observados os limites 
legais pertinentes. Artigo 19º. A Administração poderá deliberar o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, ad referendum da 
Assembleia Ordinária que apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social em que tais juros foram pagos ou creditados, 
sendo que os valores correspondentes aos juros sobre capital próprio poderão ser imputados ao dividendo obrigatório. Capítulo VI - Da 
Prática de Atos Ultra Vires - Artigo 20º. É expressamente vedado e será nulo de pleno direito o ato praticado por qualquer acionista, 
administrador, procurador ou funcionário da Companhia que a envolva em obrigações relativas a negócios e operações estranhos ao objeto 
social, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, se for o caso, a que estará sujeito o infrator deste dispositivo. Capítulo VII - Da 
Liquidação - Artigo 21º. A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à Assembleia eleger o liquidante e os 
membros do Conselho Fiscal que deverão funcionar no período da liquidação, fixando-lhes a remuneração. Capítulo VIII - Da Arbitragem 
- Artigo 22º. A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitra-
gem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles a respeito de qualquer situação, especialmente aquelas relacio-
nadas ou oriundas da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das S.A. e no 
presente Estatuto Social, além daquelas constantes do Regulamento de Arbitragem da Câmara, conforme Artigo 30 abaixo. Artigo 23º. A 
arbitragem será realizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, segundo as regras do Regulamento do Centro de Mediação e 
Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“Regulamento CCBC”), vigentes à época da arbitragem, e em observância aos dispo-
sitivos da Lei nº 9.307, de 23/9/1996–Lei de Arbitragem–e do Código de Processo Civil, no que couber. Artigo 24º. Poderão ser submetidas 
ao Poder Judiciário as questões relativas à: (i) obtenção de medidas liminares ou cautelares, previamente ou após a confirmação da 
nomeação dos árbitros; (ii) execução de medidas coercitivas concedidas pelo Tribunal Arbitral; (iii) execução de sentença arbitral; e (iv) demais 
procedimentos judiciais expressamente admitidos na Lei de Arbitragem. Artigo 25º. Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de 
São Paulo para a propositura de qualquer medida relativa a uma das questões referidas no Artigo 28, com a exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, ficando ressalvado que esta eleição de foro não será interpretada como limitação das disposições das 
Cláusulas relativas à arbitragem, nem como incompatível com a escolha da arbitragem como meio de solução das controvérsias e disputas 
oriundas e/ou relacionadas com as questões dispostas no Artigo 37 acima. Artigo 26º. As partes envolvidas na arbitragem dividirão, de 
forma igual, todos os montantes incorridos durante eventual processo arbitral relativos a custos e despesas de procedimentos demandados 
ou acordados em conjunto por elas. No entanto, as partes vencidas em eventual demanda arbitral arcarão com o pagamento de todos os 
custos e despesas razoáveis incorridos pelas partes vencedoras, incluindo, mas não se limitando a, valores de sucumbência, honorários 
advocatícios e custos e despesas de procedimentos demandados ou acordados em conjunto pelas partes envolvidas no processo arbitral. 
Mesa: Januário Luiz Vaiano-Presidente e Vitorio Perin Saldanha-Secretário. Acionistas: CNAL Participações S.A.-Januário Luiz Vaiano-
-Presidente e BR LABELS Consultoria Empresarial Ltda.-Alexandre Brett-Sócio e Administrador. Jucesp nº 74.063/17-0 em 06/02/2017. 
Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Companhia Brasileira de Cartuchos
CNPJ/MF nº 57.494.031/0001-63 - NIRE nº 35.300.025.083

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
São convocados os acionistas da Companhia Brasileira de Cartuchos, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária 
a ser realizada às 9 horas do dia 22 de fevereiro de 2017, na Avenida Humberto de Campos, 3220, Bairro Guapituba, CEP 
09426-900, na Cidade de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) 
Eleição da Diretoria Executiva, para o mandato de 2 anos, contados a partir de 30/03/2017; (ii) Outros assuntos de interesse 
social. Ribeirão Pires, 14 de fevereiro de 2017. Fabio  Luiz Munhoz Mazzaro – Diretor Geral e Vice-Presidente Administrativo 
e de Finanças; Marcos Manoel Lopes Junior – Diretor Industrial. (14, 15 e 16/02/2017).

Gradual Holding S.A.
CNPJ n° 08.279.007/0001-04 - NIRE 35300334337

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21.12.2016
Aos 21/12/16, às 10 hs, na sede social. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Fernanda Ferraz Braga de Lima de 
Freitas. Secretário: Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior. Deliberações: 1. Mudar a denominação da sociedade para Gradual Holding 
Financeira S.A., passando o Artigo 1° do Estatuto Social, a vigorar com a seguinte redação: Artigo 1° - A “Gradual Holding Financeira S.A.” 
é uma sociedade anônima, que se regerá pelo presente Estatuto e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. 2. 
Alterar o objetivo social que passa a ser, na qualidade de “Holding”, o controle societário de instituições financeiras e demais sociedades 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, mediante a participação direta no seu capital. Desta forma, o Artigo 3° do Estatuto 
Social, passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 3°- Na qualidade de “Holding·: a Sociedade tem como objetivo social o controle de 
instituições financeiras e demais sociedades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, mediante a participação direta no seu 
capital. 3. Para efeito de arquivamento na JUCESP, o Estatuto Social devidamente consolidado, é apensado ao final da presente ata. Nada 
mais. São Paulo, 21/12/16. Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas – Presidente; Estatuto - Social Capítulo I - Da Denominação, 
Sede e Foro, Objeto e Duração - Artigo 1° - A “Gradual Holding Financeira S.A.” é uma sociedade anônima, que se regerá pelo presente 
Estatuto e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. Artigo 2° - A Sociedade tem sede e foro na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, podendo, por resolução da Diretoria, abrir dependências em qualquer localidade do país, observadas as 
prescrições legais. Artigo 3° - Na qualidade de “Holding”, a Sociedade tem como objetivo social o controle de instituições financeiras e 
demais sociedades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, mediante a participação direta no seu capital. Artigo 4° - O prazo 
de duração da Sociedade é indeterminado. Capítulo II - Do Capital e Ações - Artigo 5° - O capital social é de R$18.704.700,85 totalmente 
subscrito e integralizado, dividido em 15.311.152 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. § Único - Cada ação ordinária dará 
direito a um voto nas deliberações da Assembléia Geral.  Capítulo III - Da Administração - Artigo 6° - A Sociedade será administrada por 
uma Diretoria, composta de no mínimo 2 até 5 membros, acionistas ou não, residentes no país e eleitos pela Assembleia Geral, que fixará 
sua remuneração. Artigo 7° - O prazo de mandato da Diretoria é de 3 anos, sendo permitida a reeleição. § Único - Vencido o mandato, os 
diretores continuarão no exercício de seus cargos até a posse dos eleitos. Artigo 8° - Os diretores ficam dispensados de prestar caução 
em garantia de suas gestões. Artigo 9° - A investidura no cargo de diretor far-se-á por termo lavrado e assinado no livro de Atas de Reuni-
ões da Diretoria. Artigo 10 - Em caso de vaga de um dos cargos da Diretoria, esta designará um substituto provisório dentre os seus 
membros, o qual acumulará as funções até a realização da primeira Assembleia Geral que então deliberará sobre o provimento definitivo 
do cargo. O substituto eleito servirá até o término do mandato do substituído. Artigo 11 - A diretoria reunir-se-á quando necessário, por 
convocação de qualquer de seus membros, sendo as deliberações tomadas por maioria de votos. Artigo 12 - Nos casos de impedimentos 
ou ausências temporárias de qualquer um dos diretores, os remanescentes escolherão, dentre si, o substituto que exercerá as funções do 
substituído cumulativamente. Artigo 13 - Para a consecução dos objetivos sociais fica a Diretoria investida de plenos poderes, inclusive 
para contrair obrigações, alienar imóveis, transigir, ceder e renunciar direitos, cabendo-lhes, além das atribuições legais: a) organizar o 
Regulamento interno da Sociedade; b) deliberar sobre a criação de dependências; c) tomar conhecimento dos balancetes mensais; e d) 
fazer levantar o balanço anual e elaborar o respectivo relatório, publicando-os sob sua assinatura. § 1º - Os diretores terão suas funções 
fixadas em Reunião da Diretoria. § 2º - A Sociedade obriga-se e é representada da seguinte forma: (i) pela assinatura em conjunto de 
quaisquer 2 diretores; (ii) pela assinatura de qualquer diretor em conjunto com um procurador, conforme vier a ser estabelecido no respec-
tivo instrumentos de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele se contiverem; (iii) pela assinatura conjunta de quaisquer 
2 procuradores, conforme vier a ser estabelecido nos respectivos instrumentos de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que 
neles se contiverem. § 3º - A Sociedade poderá, mediante a assinatura de quaisquer 2 diretores, nomear procuradores para representá-la, 
nos limites dos poderes conferidos nos respectivos mandatos. Capítulo IV - Das Assembléias Gerais - Artigo 14 - A Assembléia Geral 
reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 primeiros meses de cada ano e, extraordinariamente quando necessário, guardados os preceitos 
de direito nas respectivas convocações. Artigo 15 - A Assembléia Geral será instalada por um dos diretores e presidida pelo acionista 
escolhido pelos presentes, o qual, por sua vez, escolherá um dos acionistas para secretariar os trabalhos da mesa. Capítulo V - Do 
Conselho Fiscal - Artigo 16 - O Conselho Fiscal terá o seu funcionamento não permanente, sendo instalado a pedido de acionistas, 
dentro do que preceitua o Artigo 161 da Lei 6404/76. Artigo 17 - O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, será composto de no 
mínimo 3 e no máximo 5 membros, e suplentes em igual número, acionistas ou não, eleitos pela Assembléia Geral, a qual fixará sua 
remuneração. Capítulo VI - Do Exercício Social, Balanços, Lucros e Sua Aplicação - Artigo 18 - O exercício social coincide com o ano 
civil, encerrando-se, portanto, em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 19 - O balanço, obediente a todas as prescrições legais, será 
levantado em 31 de dezembro de cada ano. A critério da Diretoria, a Sociedade poderá levantar balanços intercalares, no último dia útil de 
cada mês. Artigo 20 - Do lucro líquido apurado em cada balanço, serão destinados: a) 5% para a constituição do Fundo de Reserva Legal, 
até que este alcance 20% do capital social; b) 25%, no mínimo, para dividendos aos acionistas; e c) o saldo, se houver, terá a aplicação 
que lhe destinar a Assembléia Geral, por proposta da Diretoria, observadas as disposições legais atinentes à matéria. § 1º - O valor dos 
juros pagos ou creditados, a título de capital próprio nos termos do art. 9°, § 7° da Lei n° 9.249/95 e legislação e regulamentação pertinen-
tes, poderá ser imputado ao valor do dividendo obrigatório, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Sociedade para 
todos os efeitos legais. § 2º - Os prejuízos ou parte deles poderão ser absorvidos pelos acionistas, mediante rateio, a ser atribuído a cada 
ação em que se divide o capital social, após a absorção dos saldos existentes em lucros acumulados, reservas de lucros e reservas de 
capital, nesta ordem. Artigo 21 - O dividendo não será obrigatório no exercício social em que a administração julgá-lo incompatível com a 
situação financeira da Sociedade, podendo a Diretoria propor à Assembléia Geral Ordinária que se distribua dividendo inferior ao obriga-
tório ou nenhum dividendo. A Assembléia Geral poderá, também, se não houver oposição de nenhum acionista presente, deliberar distri-
buição de dividendos inferior ao obrigatório ou a retenção de todo o lucro. Artigo 22 - O prazo para pagamento do dividendo será estipulado 
pela Assembléia Geral Ordinária que o aprovou, de acordo com as disponibilidades financeiras da Sociedade, justificadas pela Diretoria, 
porém, não ultrapassando o exercício. Artigo 23 - A Diretoria tem poderes para determinar a distribuição de lucros e/ou dividendos inter-
mediários e juros sobre o capital próprio (Lei n° 9.249/95), dentro dos limites legais e “ad referendum” da Assembléia Geral de Acionistas 
que aprovar as contas daquele exercício social. Estatuto Social Atualizado ATÉ A.G.E. DE 21/12/16. Gradual Holding Finenceira S.A. 
Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas – Diretora; Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior – Diretor. Jucesp nº 64.946/17-4 em 
02/02/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral. 
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TERÇA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2017

SÓCIA SEM DIREITO AO SEGURO-DESEMPREGO
Sócia quotista sem participação na administração da empresa e era 
registrada em outra empresa e foi demitida, terá direito ao seguro-
-desemprego mesmo sendo sócia de empresa? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMISSÃO ANTES DAS FÉRIAS
Funcionário foi informado por meio do aviso de férias do gozo de suas 
férias, com 30 dias de antecedência. Entretanto a empresa resolveu 
demitir o funcionário sem justa causa, neste caso o aviso de férias perde 
o efeito? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

REGRAS DO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA
Quais as regras para adoção do Programa de Demissão Voluntária, o 
PDV? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

TEMPO MÍNIMO DE CONTRATO
Pode ser efetuado um contrato por tempo determinado inferior a 30 
dias? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO FICOU AFASTADO POR ACIDENTE DE TRABALHO 
PELO PERÍODO DE 12 MESES, A EMPRESA DEVE FAZER ANOTAÇÃO 
NA CTPS E O MOTIVO PELO QUAL FICOU AFASTADO?

Informamos que os acidentes do trabalho serão obrigatoriamente 
anotados pelo Instituto Nacional de Previdência Social na carteira 
do acidentado. Assim, a empresa não deve fazer qualquer anotação. 
Base Legal – Art.30 da CLT.

SALÁRIO DO APRENDIZ
Qual o salário do jovem aprendiz, qual a base legal? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

NOVO PERÍODO AQUISITO DE FÉRIAS
Funcionário com menos de 12 meses, como proceder nas férias cole-
tivas? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Digigraf Distribuidora 
Comércio e Serviços S.A.

CNPJ/MF: 54.472.956/0001-15 - NIRE: 35.300.337.328
Aviso aos Acionistas

Encontram-se à disposição dos Acionistas, no escritório 
da Companhia localizado na Rua Soares de Avelar, nº 
894, Vila Guarani, São Paulo/SP, CEP: 04306-020, os 
documentos do Artigo 133, da Lei 6.404/76, relativos 
ao exercício social encerrado em 31.12.2016. 

São Paulo, 13 de fevereiro de 2017.
Diretor Presidente: Ricardo Costa Zerbini

Sguario Florestal S/A
CNPJ SOB Nº 65.497.547/0001-90 - Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro 2016

Balanço Patrimonial
Ativo Circulante                 2016                2015
Caixa e bancos 130.254,23 290.308,33
Aplicações financeiras 1.306.376,83 2.015.008,22
Clientes 30.521.769,57 31.911.651,09
Adiantamentos fornecedores 206.285,35
Contas a receber 19.290,86 9.315,53
Férias antecipadas 27.675,34 29.814,04
Impostos a recuperar 36.676,04 36.676,04
Ativo não circulante/ Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais 2.290.914,38 1.929.217,64
Investimentos a realizar 966.449,15 50.724,09
Sócios com devedores
Investimentos
Participações societárias 202.491,22 129.001,08
Imobilizado/ Imóveis rurais 8.963.749,32 8.963.749,32
Imóveis urbanos 162.647,88 162.647,88
Benfeitorias em imóveis rurais 1.963.159,34 1.960.924,34
Reflorestamentos 7.234.818,96 7.234.818,96
Móveis e utensílios 118.591,42 118.591,42
Maquinas e equipamentos 7.679.438,63 7.559.114,81
Veículos 2.851.896,18 2.936.096,18
Equipamentos de computação 394.657,62 437.762,83
(–) Exaustões florestais 1.850.843,56 1.850.843,56
(–) Depreciações 237.575,30 237.575,30
Total do ativo 63.041.586,12 63.687.002,94

Passivo Circulante                 2016                2015
Fornecedores 697.678,72 358.874,18
Financiamentos 3.630,52
Obrigações sociais 106.070,84 80.743,24
Obrigações tributárias 199.898,53 160.310,49
Obrigações trabalhistas 51.859,34 80.279,35
Contas à pagar 67.369,91 66.809,41
Adiantamentos clientes
Passivo não circulante
Financiamentos 82.408,41 249.381,79
Patrimonio líquido
Capital social 5.019.189,95 5.019.189,95
Reservas de capital 953,97 953,97
Reservas de lucros 2.368.440,54 2.351.040,54
Reservas de reavaliações 3.959.967,34 3.959.967,34
Lucros acumulados 50.484.118,05 51.359.452,68
Total do passivo 63.041.586,12 63.687.002,94

Demonstração de Resultado
Receitas Brutas                 2016                2015
Vendas de produtos agrícolas 14.825.362,35 16.641.031,75
Outras receitas operacionais 188.623,37 162.140,19
Deduções vendas produção Agricula 754.071,19 786.687,15
Receita operacional líquida 14.259.914,53 16.016.484,79
Custo dos produtos agrícolas 10.974.080,05 8.557.338,81
Lucro operacional bruto 3.285.834,48 7.459.145,98
Despesas/receitas operacionais
Despesas administrativas 1.578.616,53 584.300,56
Despesas financeiras 50.956,03 47.495,37
Despesas tributárias 771.281,82 672.221,40
Receitas financeiras 123.041,24 358.469,15
Receitas/despesas não operacionais
Vendas bens imobilizado 354.000,00 93.000,00
Custo bens imobilizado vendido 1.016.084,17 127.717,12
Lucro líquido do exercício 345.937,17 6.478.880,68
Lucro por ação 0,07 1,29
Demonstração dos lucros / prejuízos acumulados
                   2016                2015
Saldo inicial 51.359.452,68 47.020.810,84
Resultado líquido do exercício 345.937,17 6.478.880,68
Distribuição de lucros 1.203.871,80 1.399.680,30
Transferência para reservas 17.400,00 740.558,54
Saldo final 50.484.118,05 51.359.452,68

Notas Explicativas
1- Contexto Operacional - A empresa tem como atividade principal, 
o reflorestamento e a comercialização de árvores em pé. 02- Apre-
sentações das Demonstrações Financeiras - As demonstrações 
financeiras estão elaboradas de acordo com os princípios contábeis, 
estabelecidos pela lei das sociedades por ações . Lei 6404/76 03- Prin-
cipais práticas contábeis - a) Apuração do resultado - O resultado 
apurado pelo regime de competência do exercício; b) Ativo Circulante e 
Ativo não Circulante - Os ativos são representados pelo valor do custo 
ou realização, incluso quando aplicável, as variações monetárias e os 
rendimentos auferidos. c) Passivo Circulante e Passivo não Circulante-
-São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acres-

Luiz José Sguário Neto - Diretor
Maria de Fátima Sguário Cavani - Diretora

José Carlos Benine -Contador - CRC 1SP 042439/O-4

cidos quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações 
monetárias incorridas. 04- Capital Social e Dividendos - a) O Capital 
Social é de R$ 5.019.189,95 dividido em ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado.

Sguario Participações S/A.
CNPJ SOB Nº 08.925.999/0001-91 - Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro 2016

Balanço Patrimonial
Ativo                 2015                2016
Ativo Permanente
Investimentos
Participações societárias 11.909.370,34 11.909.370,34
Total do ativo 11.909.370,34 11.909.370,34
Passivo                 2015                2016
Patrimonio Liquido
Capital 7.949.403,00 7.949.403,00
Reservas de reavaliação 3.959.967,34 3.959.967,34
Total do passivo 11.909.370,34 11.909.370,34

Demonstração de Resultado
Receitas                 2015                2016
Receitas/despesas não operacionais
Lucros/dividendos 1.399.680,30 1.203.871,80
Lucro líquido do exercício 1.399.680,30 1.203.871,80
Lucro por ação 0,17 0,15
Demonstração dos lucros / prejuizos acumulados
                2015              2016
Saldo inicial  0,00
Resultado líquido do exercício 1.399.680,30 1.203.871,80
Distribuição de lucros 1.399.680,30 1.203.871,80
Saldo final 0,00 0,00

Notas Explicativas: 1- Contexto Operacional - A empresa tem 
como atividade principal a participação em outras sociedades. 
02-Apresentações das Demonstrações Financeiras - As 
demonstrações financeiras estão elaboradas de acordo com os 
princípios contábeis, estabelecidos pela lei das sociedades por ações 
. Lei 6404/76 03- Principais práticas contábeis - a) Apuração do 
resultado - O resultado apurado pelo regime de competência do 
exercício; b) Ativo Circulante e Ativo não Circulante - os ativos são 
representados pelo valor de custo ou realização, incluso quando 
aplicável, as variações monetárias e os rendimentos auferidos. c)
Passivo circulante e Passivo não Circulante - São demonstrados 
pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando 
aplicável, todos correspondentes encargos e variações monetárias 
incorridas. 04- Capital Social e Dividendos - a) O Capital Social 
está dividido em 7.949.403 ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal , totalmente subscrito e integralizado. 

Luiz José Sguário Neto - Diretor
Maria de Fátima Sguário Cavani - Diretora

José Carlos Benine -Contador - CRC 1SP 042439/O-4

CBC Participações S.A. – CNPJ/MF nº 24.713.697/0001-06 – NIRE 35.300.491.050
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16/01/2017

1. Data, Horário, Local: Realizada em 16/01/2017, às 9h00, na sede social da Companhia, em Ribeirão Pires-SP. 2. Presença: 
Presentes os acionistas representando mais de 2/3 do capital social votante, conforme assinaturas constantes da Lista de 
Presença de Acionistas anexa. 3. Convocação: Edital de Convocação publicado no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e 
no “Jornal Empresas e Negócios” nos dias 7, 10 e 11/01/2017. 4. Mesa: Presidente: Fabio Luiz Munhoz Mazzaro; Secretário: 
Marcos Manoel Lopes Junior. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a ratificação das garantias pela Companhia com relação à 
emissão de Notas no exterior, em favor da acionista CBC Ammo LLC e das empresas nas quais a CBC Ammo LLC detenha 
participação direta ou indireta. 6. Deliberações: Após análise e discussão, os Acionistas deliberaram, por unanimidade, 
em observância às regras de votação previstas no Artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, aprovar, por unanimidade, 
sem ressalvas ou restrições, a matéria objeto da ordem do dia para ratificar as garantias pela Companhia, no valor de até 
US$250.000.000,00, em favor da acionista CBC Ammo LLC e das empresas nas quais a CBC Ammo LLC detenha participação 
direta ou indireta. Ficam os Srs. Diretores autorizados a assinar todos e quaisquer documentos e instrumentos necessários 
para a outorga das garantias em favor da CBC Ammo LLC e das empresas nas quais a CBC Ammo LLC detenha participação 
direta ou indireta. 7. Enceramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. 
Ribeirão Pires, 16/01/2017. Assinaturas: Mesa: Fabio Luiz Munhoz Mazzaro – Presidente; Marcos Manoel Lopes Junior – 
Secretário. Acionistas: CBC AMMO, representada pelo Sr. Salesio Nuhs; Bernardo Simões Birmann, representado pelo Sr. Salesio 
Nuhs. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 73.902/17-2 em 08/02/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

CIA. Natal – Empreendimentos, Participações, Indústria e Comércio
CNPJ/MF. nº 61.339.917/0001-00 - NIRE 353.0005306-1

Ata da Assembléia Geral Ordinária, realizada em 12/04/2016
Data, Hora e Local: 12/04/16, às 09 hs, na sede social na Avenida Guilherme Giorgi, 1091, nesta Capital. Convocação: 
edital publicado no DOESP e no jornal Empresas & Negócios dos dias 03, 04 e 05/03/16. Presença: acionistas 
representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto. Mesa: Presidente: Guilherme Azevedo Soares Giorgi; 
Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembléia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma 
sumária do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. Deliberações: 1. aprovar o relatório da administração, balanço e contas 
do exercício social findo em 31/12/15, publicados no DOESP e no jornal Empresas & Negócios do dia 02/04/16, tendo os 
acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam à disposição através de publicações insertas nos 
mesmos jornais, nos dias 03, 04 e 05/03/16; 2. fixar em R$ 0,00 o valor global dos honorários mensais a serem percebidos 
pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês; 3. Outros assuntos: Com a aprovação de todos os presentes, foi 
acolhida moção apresentada pelo Presidente para constar desta ata as merecidas homenagens e também a gratidão 
da sociedade e de seus acionistas ao ex-diretor Luis Eduardo de Moraes Giorgi, falecido em 14/06/15, pelos relevantes 
serviços que prestou à sociedade. Encerramento: nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada 
a assembléia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. SP, 12/04/16. Assinaturas: Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, Secretário.- Acionistas:- Helofredo Participações Ltda., por 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Rolenir Sociedade de Participações Ltda., por Lenira 
Pereira de Oliveira Giorgi Pagliari e Isabela Pagliari; Roberto Azevedo Soares Giorgi; Begônias Participações Ltda., por 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Goivos Participações Ltda., por procuração Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi e Flávio de Bernardi; Glicínea Empreendimentos e Participações Ltda., por Roberto Azevedo 
Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Limantos Participações Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rogério 
Giorgi Pagliari; Refinaria Nacional de Sal S.A., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; 
União Industrial e Mercantil Brasileira S.A., por Roberto Azevedo Soares Giorgi e Flávio de Bernardi; e Yajna Participações 
e Empreendimentos Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari. SP, 12/04/16. Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi - Presidente; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. Jucesp nº 439.881/16-0 em 07/10/2016. 
Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      20.391
Disponibilidades    9.702
Aplicações Interf. Liquidez 3.701

Aplicações no mercado aberto    3.701
TVM e Instrum. Financ. Derivativos 2.379

Carteira Própria    1.362
Instrumentos Financeiros Derivativos  -
Vinculados ao Banco Central    1.017
Outros Créditos        4.580

Carteira de Câmbio    3.432
Rendas a Receber     94
Negociação e Intermed. de Valores   248
Diversos     821
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)  (15)

Outros Valores e Bens     29
Despesas Antecipadas     29

PERMANENTE           749
Imobilizado de Uso           410

Outras Imobilizações de Uso    1.032
(Depreciações Acumuladas)     (622)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível 339
Outros Ativos Intangíveis    429
(Amortização Acumulada)   (90)

TOTAL DO ATIVO      21.140

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO      15.405
Relações Interdependências               -

Ordens de Pagamentos em Moedas    -
Obrigações por Empréstimos               -

Emprést. no País-outras instituições  -
Outras Obrigações      15.405

Carteira de Câmbio   8.382
Sociais e Estatutárias    2
Fiscais e Previdenciárias     1.433
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas     5.588

PATRIMÔNIO LIQUIDO        5.735
Capital :        4.098

De Domiciliados no País      4.098
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      301
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    624
Lucros ou Prejuízos Acumulados    496
(-) Ações em Tesouraria -
Contas de Resultado           216

Receitas Operacionais     17.005
(Despesas Operacionais)     (16.684)
Receitas não Operacionais  -
(Despesas não Operacionais)  -
(Imposto de Renda) (53)
(Contribuição Social)  (52)

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido      21.140

BALANCETE PATRIMONIAL Em 30 de Novembro de 2016

LUIZ CARLOS MACHADO  -  Diretor
REINALDO DANTAS  -  Contador CRC - 1SP 110330/O-6

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87

YP Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ/MF 11.653.262/0001-71- NIRE 35.224.034.927

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 09/02/2017
Data/Hora/Local: 09/02/17, às 10hs, sede social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
360, 4° andar, conjunto 41, São Paulo/SP. Convocação: dispensada. Mesa: Presidente: Abrão
Muszkat e Secretário Eduardo Muszkat. Deliberações aprovadas por unanimidade: Reduzir
o capital social proporcionalmente às quotas de cada sócio, passando o capital social para o
montante de  R$ 113.610.000,00. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 09/02/17. Sócios:
You Inc Incorporadora e Participações S.A. Abrão Muszkat, Eduardo Muszkat. Paladin
Realty Yi Homes Investors (Brazil), LP. (p.p) Daniel Dias Takase; (p.p) Ricardo José da Silva Raoul.

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de
contato, vem por meio deste notificar os contratantes abaixo quanto a
necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A não regularização
integral no prazo de 05(cinco) dias a partir da publicação deste edital, ensejará na
suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas
quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 ramais 1673 / 1761.
Empresa: D. C. L. CNPJ: **.*78.521/0001-** - Contrato: 450000840;  Empresa: T. K.
F. e P. A. S/C Ltda - ME - CNPJ: **.*52.346/0001-** -  Contrato: 4500002166;
Empresa: C. C. N. D. LTDA - ME  - CNPJ: **.*09.647/0001-** - Contrato:
4500001974; Empresa: A. P. B. G. H. - CNPJ: **.*65.783/0001-** - Contrato:
4500001319; Empresa: N. M. C. - CNPJ: **.*63.075/0001-** - Contrato: 4500010597.

28ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1099879- 
03.2013.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 28ª Vara Cível da Capital, do Estado de São Paulo, Dr. 
Rogério Murillo Pereira Cimino, na forma da lei, etc. FAZ SABER a HO JUNG KIM (CPF. 156.936.988-74) 
que VSTP EDUCAÇÃO LTDA ajuizou-lhe uma ação Monitória, para cobrança de R$ 44.268,15 
(Dez/2013), acrescidos de juros e correção monetária, decorrentes do inadimplemento do Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais, no período de Fev/2012 a Jan/2013. Estando a requerida em lugar 
ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, pague o débito (ficando isenta de custas e honorários advocatícios), ou no mesmo prazo, ofereça 
embargos, sob pena de conversão do mandado inicial em mandado executivo (art. 1102 do CPC). Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003458-77.2015.8.26.0003 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na forma da Lei, etc. Faz Saber a DENYS TOMPSON DE GO-
DOY, RG 22.799.716-5, CPF. 199.181.628-64 que MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIÁRIOS LTDA lhe ajuizou ação Sumário, objetivando a Cobrança quantia de R$ 1.943,30, 
referente ás despesas da taxa de conservação e Melhoramentos do lote 05 da Quadra CO, 
Empreendimento Thermas de Santa Barbara I. Estando o réu, em lugar ignorado, foi deferido 
a Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob 
pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que 
Será nomeado curador especial em caso de revelia. Nada Mais. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 22 de Novembro de 2016.     11 e 14/02

Fosfoetanolamina 
vendida como 

suplemento alimentar
São Paulo - Dois ex-colaborado-

res do químico Gilberto Chierice es-
tão anunciando na internet a venda 
de fosfoetanolamina sintética, na 
forma de suplemento alimentar. 
A substância, que fi cou conhecida 
no Brasil como “pílula do câncer”, 
está sendo produzida na Flórida 
(EUA) e será comercializada via 
e-commerce para o resto do mundo 
a partir de 16 de março.

A propaganda do produto 
não diz nada sobre tratamento 
do câncer, apesar de ser este o 
grande apelo comercial da fos-
foetanolamina no Brasil. Nem 
poderia, pois neste caso teria de 
se enquadrar na regulamentação 
de medicamentos da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), e não há até agora 
nenhuma comprovação científi ca 
de que a substância funcione, de 
fato, no combate ao câncer.

O site criado pela empresa 
Quality Medical Line para co-
mercializar o produto diz que a 
fosfoetanolamina atua como “um 
poderoso bio imunomodulador 
que age de forma constante e pre-
ventiva a distúrbios metabólicos e 
celulares, mantendo o equilíbrio 
e o bom funcionamento do siste-
ma imune e da saúde humana”. 
Um dos anúncios colocados pela 
empresa no Facebook, porém, 
mostra uma mulher careca com a 
frase “Não desista!” - uma imagem 
que remete ao câncer.


