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Cláusulas obrigatórias 

para formalizar 

o Estatuto Social: 

Denominação, Sede, 

Duração, Objeto Social,  

Capital Social e Foro.

O Estatuto Social é o do-
cumento que estabele-
ce, além da estrutura 

da Sociedade, os direitos e 
obrigações da companhia e 
das acionistas.

Analisemos, cada 
uma das clausulas 
obrigatórias: 

Denominação: Estabelecida 
pelos fundadores acompanha-
da das expressões Companhia 
ou Sociedade Anônima.

Sede: Local principal 
onde se situará a 
Sociedade.

Capital Social – Pode ser 
constituído com dinheiro, 
bens, direitos submetidos à 
avaliação. Em qualquer hipó-
tese deverá haver ingresso em 
dinheiro de 10%.

Duração: Geralmente 
é por tempo 
indeterminado.

Objeto Social – Podem fi -
gurar atividades industriais, 
comerciais, serviços desde 
que lícitos não contrários às 
leis e aos bons costumes.

Estrutura Orgânica:
Conselho de Administração 

(obrigatório na Companhia 
aberta e facultativo na fe-
chada) Diretoria e Conselho 
Fiscal.

O Conselho de Administra-
ção compõe-se, no mínimo 
de três membros, acionistas 
ou não, com mandato de três 
anos, eleitos e destituíveis 
pela Assembléia Geral. Com-
petência: conforme dispõe o 
art. 142 da Lei das S.A´s que 
os enumera através de seus 
nove incisos.  Em especial: 
fi xar a orientação geral dos 
negócios da administração; 
eleger e destituir os diretores 
da companhia e fi xar-lhes as 
atribuições (incisos I e II) 

Diretoria: Será constituída 
no mínimo por dois membros, 
acionistas ou não, residentes 
no País, escolhidos pelo Con-
selho de Administração ou 
eleitos pela Assembléia poden-
do ser reeleitos. O mandato é 
de três anos. A competência 
está estabelecida nos artigos 
153 a 160 da Lei das S.A´s.

Conselho Fiscal – A exis-
tência do Conselho Fiscal 
precisa estar prevista nos 
estatutos, mas seu funciona-
mento pode ser não perma-
nente, sendo instalado nos 
exercícios sociais a pedido 
de determinado número de 
acionistas, fi xado em lei. Será 
composto então no mínimo 
por três membros e no máxi-
mo cinco.

(*) - Direito Empresarial
e Mercado de Capitais.

Estrutura Orgânica 
das Sociedades 
Anônimas

Leslie Amendolara (*)
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Logos Participações S.A.
CNPJ/MF nº 62.656.772/0001-33  –  NIRE 35.300.054.202

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 27/04/2017
Data e Horário: Realizada aos 27/04/2017, às 10hs00min. Local: Sede social da Companhia, localizada na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Líbero Badaró, nº 377, 22º andar, conjunto 2.208, CEP 01009-000. Convocação: 
Dispensada nos termos do §  4º, dos artigos 124 e 133 da Lei nº  6.404/76. Mesa: José Affonso Junqueira Netto, 
Presidente da mesa; e Antonio João Oliveira Rocha, Secretário da mesa. Presença: Acionistas representando 100% das 
ações do capital social. Ordem do Dia: - I. Aprovar as Demonstrações Contábeis da sociedade referentes ao exercício 
social encerrado em 31/12/2016; II. Destinar os resultados correspondentes ao exercício supracitado; e III. Aprovar 
o montante de recursos destinados ao pagamento de honorários da Administração. Deliberações: Iniciados os trabalhos, 
deliberam os acionistas por unanimidade, e na melhor forma do Direito: - I. Aprovar as Demonstrações Contábeis da 
sociedade relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016, as quais atendem a todos os requisitos legais 
conforme publicações nos jornais Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e Empresas e Negócios, ambos veiculados no 
dia 16/03/2017, tudo na forma dos § 3º e 4º do Artigo 133 da Lei nº 6.404/76; II. Destinar à conta de reserva de 
retenção de lucros, o valor de R$ 5.154.002,40, conforme demonstrações contábeis constantes nas publicações em anexo 
supramencionadas; III. Aprovada a destinação de R$ 230.000,00 para o pagamento dos honorários dos membros da 
Administração da Companhia no decorrer do exercício de 2017. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum 
dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que lida e aprovada, foi 
assinada por todos os presentes em livro próprio da companhia, dispensada a transcrição no corpo da mesma para efeito 
de publicação. aa) José Affonso Junqueira Netto, Presidente da mesa; e Antonio João Oliveira Rocha, Secretário da 
mesa. Confere com a original lavrada em livro próprio de Registros das Assembleias Gerais, nas folhas 09 a 11, na forma 
da IN DREI nº 10/2.013. São Paulo, 27/04/2017. José Affonso Junqueira Netto - Presidente da Mesa; Antonio João 
Oliveira Rocha - Secretário da Mesa. Visto: Guerino Martinelli Neto - OAB/SP nº 302.631. JUCESP sob nº 232.719/17-2, 
em 24/05/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Logos Holding S.A.
CNPJ/MF nº 06.100.479/0001-14  –  NIRE 35.300.199.031

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 27/04/2017
Data e Horário: Realizada aos 27/04/2017, às 17hs00min. Local: Sede social da Companhia, localizada na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Líbero Badaró, nº 377, conjunto 610, CEP 01009-000. Convocação: Dispensada nos 
termos do § 4º, dos artigos 124 e 133 da Lei nº 6.404/76. Mesa: José Affonso Junqueira Netto - Presidente da mesa; e 
Antonio João Oliveira Rocha - Secretário da mesa. Presença: Acionistas representando 100% das ações do capital social. 
Do Dia: I. Aprovação das Demonstrações Contábeis da sociedade e respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício 
social encerrado em 31/12/2016; II - Destinação do resultado; e III - Aprovação do montante de recursos destinados ao 
pagamento de honorários da Diretoria. Deliberações: Iniciados os trabalhos, deliberam os acionistas, por unanimidade, 
e na melhor forma do Direito: I. Aprovar as Demonstrações Contábeis da sociedade, relativas ao exercício social encerrado 
em 31/12/2016, as quais atendem a todos os requisitos legais, conforme publicações nos jornais Diário Ofi cial do Estado 
de São Paulo e Empresas e Negócios, ambos veiculados no dia 16/03/2017, tudo na forma dos § 3º e 4º do Artigo 133 da Lei 
nº 6.404/76; II - Não há lucros a distribuir; e III - Aprovar a destinação de R$ 60.000,00 para o pagamento dos honorários dos 
membros da Diretoria no exercício a encerrar-se em 31/12/2016. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum 
dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que lida e aprovada, foi 
assinada por todos os presentes em livro próprio da Companhia, dispensada a transcrição no corpo da mesma para efeito de 
publicação. aa) José Affonso Junqueira Netto, Presidente da mesa; e Antonio João Oliveira Rocha, Secretário da mesa. 
Confere com a original lavrada em livro próprio de Registros das Assembleias Gerais, nas folhas 08 a 10, na forma da IN DREI 
nº 10/2.013. São Paulo, 27/04/2017. José Affonso Junqueira Netto - Presidente da Mesa; Antonio João Oliveira Rocha - 
Secretário da Mesa. Visto: Guerino Martinelli Neto - OAB/SP nº 302.631. JUCESP sob nº 232.720/17-4, em 24/05/2017. 
(a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Monetae Securitizadora S/A
CNPJ/MF 27.699.448/0001-00 - NIRE 353.005.039-53

Extrato daAta da 1ª (Primeira) Assembleia Geral Extraordinária 
Aos 15/5/17, às 14hs, na sede. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Paulo Rogério Barbosa 
da Silva, Secretário: Franz Bistricky Filho Deliberações: I – O Sr. Presidente pôs em votação a análise da proposta da diretoria 
para emissão de 20.000 debêntures simples, no montante de R$ 20.000.000,00, ao valor unitário de R$ 1.000,00 cada uma, 
sendo aprovada pelos acionistas por unanimidade a referida emissão tendo as seguintes características: 1) quantidade de 
debêntures a serem emitidas: Será emitido um total de 20.000 debêntures simples. 2) Número de Séries: A emissão será 
realizada em 09 séries. 3) Modo e prazo para subscrição e integralização: 3.1) As debêntures serão integralizadas no prazo 
de 96 meses, em moeda corrente ou em créditos possuídos pelos subscritores contra a emissora, no ato da subscrição, 
nos termos do Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e outras Avenças. 3.2) As debêntures 
deverão ser subscritas no prazo máximo de 96 meses, contados a partir de 15/5/2017. 4) Data de início da emissão: Para 
todos os efeitos legais, a data de início da emissão das debêntures será 15/5/2017. 5) Valor nominal unitário e valor total da 
emissão: Na data de início da emissão prevista no item 4, as debêntures representativas desta emissão terão o valor nominal 
unitário de R$ 1.000,00, perfazendo o montante de R$ 20.000.000,00. A emissão será realizada em 09 séries, sendo que 
o número de Debêntures a ser alocado a cada série será definido de acordo com a demanda pelas debêntures. 6) Forma: 
As debêntures terão a forma nominativa, não endossável. 7) Modalidade: Simples, não conversíveis em ações. 8) Espécie: 
As debêntures serão da espécie subordinada. 9) Vencimento Das Debêntures: As debêntures desta emissão vencerão no 
prazo de 120 meses, contado a partir da data de emissão estabelecida no item 4, ou seja, vencerão em 15/5/27 data em 
que a Emissora deverá pagar ao(s) debenturista(s) o respectivo valor nominal, devidamente atualizado de acordo com o 
estabelecido no item 12. 10) Colocação: O lançamento das debêntures será privado, sem a intermediação de Instituição 
Financeira. 11) Preço de integralização: O preço unitário para integralização das debêntures desta emissão deverá ter o seu 
valor nominal fixado em R$ 1.000,00, atualizado na forma prevista no item 12, calculados a partir de 15 de maio de 2017 até 
as datas das respectivas integralizações. 12) Base de remuneração: a) A base de remuneração da 1ª série será a variação 
mensal da Taxa de Juros a Longo Prazo – TJLP, fixada pelo Conselho Monetário Nacional, expressa na forma de percentual 
ao mês, base 30 dias. b) A base de remuneração da 2ª série será de 115% do C.D.I., expressa na forma de percentual ao 
mês, base 30 dias. c) A base de remuneração da 3ª série de 130% do C.D.I., expressa na forma de percentual ao mês, 
base 30 dias. d) A base de remuneração da 4ª série de 150% do C.D.I., expressa na forma de percentual ao mês, base 30 
dias. e) A base de remuneração da 5ª série de 1,2 %, expressa na forma de percentual ao mês, base 30 dias. f) A base de 
remuneração da 6ª série de 1,3% , expressa na forma de percentual ao mês, base 30 dias. g) A base de remuneração da 
7ª série de 1,5%, expressa na forma de percentual ao mês, base 30 dias. h) A base de remuneração da 8ª série de 1,8% , 
expressa na forma de percentual ao mês, base 30 dias. i) A base de remuneração da 9ª série de 2,0% , expressa na forma de 
percentual ao mês, base 30 dias. 13) Dos Pagamentos: Os pagamentos a que fizerem jus os debenturistas serão efetuados 
pela Emissora preferencialmente através de depósito em conta(s) corrente(s) bancária(s) em nome do(s) debenturista(s), a 
ser indicada(s) pelo(s) mesmo(s). 14) Juros Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida 
aos debenturistas, os débitos em atraso ficarão sujeitos a juros de mora de 1,0% ao mês e multa não compensatória de 2% 
sobre o valor do débito, além da remuneração tal como estabelecido no item 12, calculados desde a data de inadimplência 
até a data do efetivo pagamento, independente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial. 15) Aquisição 
Facultativa: A Emissora poderá a qualquer tempo adquirir debêntures desta emissão que estejam em circulação, por preço 
não superior ao de seu valor nominal atualizado na forma prevista no item 12, observado o disposto no § 2º, do artigo 55 da 
Lei nº 6.404/76, as debêntures objeto deste procedimento poderão ser novamente colocadas em circulação. 16) Vencimento 
Antecipado: Declarar-se-á antecipadamente vencidas todas as obrigações objeto da emissão de que trata o presente 
instrumento e exigir o imediato pagamento pela Emissora do valor nominal atualizado, acrescido de juros remuneratórios 
até a data do efetivo pagamento, na ocorrência dos seguintes fatos: 16.1) protesto legítimo e reiterado de títulos contra a 
Emissora, cujo valor global ultrapasse R$ 500.000,00, salvo se o protesto tiver sido efetuado por erro ou má fé de terceiro, 
desde que validamente comprovado pela Emissora, se for cancelado ou ainda se forem prestadas garantias, em qualquer 
hipótese, no prazo máximo de 3 dias de sua ocorrência; 16.2) pedido recuperação judicial ou extrajudicial formulado pela 
Emissora; 16.3) decretação de falência da Emissora; 16.4) falta de cumprimento, pela Emissora de qualquer obrigação 
prevista na Escritura de Emissão, desde que não sanada em 30 dias, contados a partir da data do recebimento do aviso 
escrito que lhe for enviado; ou 16.5) vencimento antecipado de qualquer dívida da Emissora, previstas na Escritura de 
Emissão. 17) Publicidade: Todos os atos societários e decisões decorrentes desta emissão que de qualquer forma vierem 
a envolver interesses dos debenturistas deverão ser veiculados na forma de avisos, em jornais de grande circulação. 18) 
Decadência dos direitos aos debenturistas: Os direitos a juros moratórios decaem na hipótese de não comparecimento para 
recebimento pelos debenturistas desta emissão, dos valores correspondentes a quaisquer das obrigações pecuniárias da 
Emissora, nas datas previstas na Escritura de Emissão ou em comunicado previamente publicado. Nada mais, Santos-SP, 
15/5/17.  Paulo Rogério Barbosa da Silva - Presidente da Mesa e Acionista; Franz Bistricky Filho - Secretário da Mesa 
e Acionista. Jucesp nº 313.460/17-6 em 06/07/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.
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SEGUNDA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 2017

CONCESSÃO DE VEÍCULO
Empresa possui veiculo que fica com o sócio administrador, a concessão 
de veiculo integra a remuneração? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

A JORNADA DIÁRIA DO FUNCIONÁRIO É DE 08HS DURANTE A SEMANA 
E 04:00 NO SÁBADO. NO FERIADO O FUNCIONÁRIO TRABALHOU 
SOMENTE 06HS, DEVEMOS PAGAR COMO HS 100%, COMO PROCEDER?

A Lei 605/49 considera como descanso semanal remunerado 
domingos e feriados. Desta forma, o empregado que for con-
vidado a realizar serviço extraordinário seja em domingos ou 
feriados receberá em dobro o número de horas trabalhadas, tendo 
por base o valor do salário hora de contrato.

SOMA DE ATESTADOS
Funcionário apresentou atestado de 14 dias de afastamento, na data 
que deveria retornar não compareceu e após 02 dias apresentou novo 
atestado de 10 dias, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONVERTER EM ABONO PECUNIÁRIO
Funcionário tira 20 dias de férias por conta das ferias coletivas. No ano 
seguinte poderá converter os 10 dias restantes em abano pecuniário? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA CONTRATOU FUNCIONÁRIO APOSENTADO QUE VEIO 
PEDIR DEMISSÃO. ELE CONSEGUE SACAR O FGTS?

Esclarecemos que o empregado aposentado que pedir demissão não 
terá direito a multa do FGTS, porém, terá direito ao saque do FGTS por 
ser aposentado conforme Art.20, III da Lei nº8.036/90.

PRAZO PARA O SEGURO-DESEMPREGO
O prazo para dar entrada no seguro-desemprego é de 120 dias, a partir 
da data da demissão ou da homologação? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Genomma Laboratories do Brasil Ltda.
CNPJ/MF nº 09.080.907/0001-82 - NIRE 35221747809

Extrato da Ata de Reunião de Sócios realizada em 30/04/2017
1.Data/Hora/Local: 30/04/2017, 20hs, Rua Alexandre Dumas,2200, 1º andar, conjunto 102, Chácara Santo Antônio, São Paulo/
SP, CEP 04717-004. 2.Convocação: Dispensada. 3.Presença: Totalidade. 4.Mesa: José Roberto Corrales - Presidente, Carolina
Siniscalchi - Secretária. 5.Ordem do dia e Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i) Protocolo e Justificação da Operação
de Incorporação da Genomma Lab Indústria Farmaceutica Ltda. pela Genomma Laboratories do Brasil Ltda., firmados em
31/03/2017, pelo administrador dessa Sociedade e da Genomma Lab Indústria Farmaceutica Ltda., com sede, Rua Sergi-
pe,121, Polo Industrial de Guaxupé, Guaxupé/MG, CEP 37800-000, CNPJ 25.483.348/0001-08, com contrato social devidamente
registrado na JUCEMG nº 31202961252, Protocolo e Justificação, rubricado por todos os presentes, passaram a integrar a
presente ata, para todos os fins de direito, como Anexo “A” e será mantido na sede da Sociedade; ii) Protocolo e Justificação da
contratação da empresa de avaliação Parker Randall Brasil, para elaboração do Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da
Genomma Lab Indústria Farmaceutica Ltda, que aprovado, demonstrou que a Genomma Lab Indústria Farmaceutica Ltda,
possui um patrimônio líquido no valor correspondente a R$ 6,00 com base nos valores em 30/04/2017, sendo que o referido
Laudo de Avaliação passa a integrar a presente ata como Anexo “B”; iii) face à Incorporação aprovada e em observância às
disposições contidas no Protocolo e Justificação, o Presidente declarou extinta a Genomma Lab Indústria Farmaceutica Ltda.;
e iv) em consequência da incorporação, a Sociedade sucede a Genomma Lab Indústria Farmaceutica Ltda. em todos os seus
direitos e obrigações, a título universal e para todos os fins de direito, sem qualquer solução de continuidade, ficando a administração
desta sociedade desde já autorizada a praticar todos os atos complementares e/ou decorrentes da incorporação ora aprovada, com
amplos e gerais poderes para proceder todos os registros, transcrições, averbações ou comunicações que se fizerem necessários
de modo a completar a operação aprovada. 6.Encerramento: A Ata foi lida, conferida, aprovada a assinada. SP, 30/04/2017.
(Assinaturas): José Roberto Corrales - Presidente e Carolina Siniscalchi - Secretária. Sócios: Genoma Lab International
S.A.B.DE C.V.(Máximo Juda), Máximo Juda. JUCESP nº 237.755/17-8 em 26/05/2017. Flávia R. B. Gonçalves-Secretária Geral.

Sustentare Saneamento S.A.
CNPJ/MF nº 17.851.447/0001-77 – NIRE 35.300.451.732

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12/05/2017
Data, Hora e Local: 12/05/2017, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Engenheiro Antônio Jovino, nº 
220, 6º andar, conjunto 64, São Paulo-SP. Convocação: Dispensadas as formalidades legais de convocação, conforme 
o disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15.12.76 (“Lei das S.A”), tendo em vista a presença da totalidade dos 
acionistas da Companhia. Presença: Presente a totalidade dos acionistas da Companhia. Mesa: Presidente: Adilson Alves 
Martins. Secretário: Marcel Gelfi. Ordem do Dia: deliberar sobre, (i) abertura de filial da Companhia em São José dos 
Campos-SP, na Rua Moxotó, 268, Chácaras Reunidas, CEP 12238-320; e (ii) alteração do Estatuto Social da Companhia. 
Deliberações: Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, (i) abertura de filial da Companhia em São José 
dos Campos-SP, na Rua Moxotó, 268, Chácaras Reunidas, CEP 12238-320; e (ii) Em razão das alterações anteriores, os 
acionistas decidem alterar a Cláusula 1ª do seu Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula 
1ª – A Companhia, constituída e organizada sob a forma de sociedade anônima, nos termos da Lei 6.404/76, opera sob 
a denominação social de Sustentare Saneamento S.A., e tem sede social na Rua Engenheiro Antônio Jovino, nº 220, 6º 
andar, conjunto 64, São Paulo, SP, CEP 05727-220, podendo criar, instalar, transferir ou extinguir sucursais, filiais, agências, 
representações e/ou escritórios onde e quando for julgado necessário por sua Diretoria, em qualquer local do território 
nacional ou exterior. § 1º – A Companhia possui as seguintes filiais, com capital destacado de R$ 1.000,00 para cada 
uma: (a) Rua E, lote 83/84, Distrito Industrial, Teresina-PI, CEP 64025-050; (b) Avenida Miguel Pinto de Santana, 200, Nova 
Esperança, Feira de Santana-BA, CEP 44025-720, inscrita no CNPJ sob nº 17.851.447/0004-10; (c) SRTV/Sul, Quadra 
701, Conjunto D, Bloco B, 280, sala 317, Brasília-DF, CEP 70200-004, inscrita no CNPJ sob nº 17.851.447/0002-58; (d) 
Avenida dos Inajás, 10, Jardim Boa Vista, Hortolândia-SP, CEP 13185-101, inscrita no CNPJ sob nº 17.851.447/0003-39; 
(e) Rua 08, 507, sala 2, Centro, Rio Claro-SP, CEP 13500-144, inscrita no CNPJ sob nº 17.851.447/0005-09; (f) Praça 
Paul Harris, 322, sala B, bairro Conceição, Diadema-SP, CEP 09991-200, inscrita no CNPJ sob o nº 17.851.447/0006-81; 
(g) Estrada Geral da Boca do Monte, nº 4.555, bairro Caturrita, Santa Maria-RS, CEP: 97170-000, inscrita no CNPJ sob o 
nº 17.851.447/0007-62; e (h) Rua Moxotó, nº 268, Chácaras Reunidas, São José dos Campos, CEP 12238-320. § 2º – A 
Companhia possui a seguinte sucursal: Cidade de Lima, Capital da República do Peru, com endereço Avenida Manuel Olguim, 
211, oficina 503, Santiago de Surco, Lima, Peru; capital Social destacado de R$ 339.494,00 e inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 17.851.447/0008-43.” Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, 
suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos 
os presentes. São Paulo, 21/05/2017. Assinaturas: Presidente: Adilson Alves Martins; Secretário: Marcel Gelfi. Acionistas: 
Alvor Participações S.A., por Adilson Alves Martins – Administrador; Adilson Alves Martins. Junta Comercial do Estado de 
São Paulo. Certifico o registro sob o nº 295.492/17-0 em 28/06/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Sustentare Saneamento S.A.
CNPJ/MF nº 17.851.447/0001-77 – NIRE 35.300.451.732

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22/05/2017
Data, Hora e Local: 22/05/2017, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Engenheiro Antônio Jovino, nº 
220, 6º andar, conjunto 64, São Paulo-SP. Convocação: Dispensadas as formalidades legais de convocação, conforme 
o disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A”), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas 
da Companhia. Presença: Presente a totalidade dos acionistas da Companhia. Mesa: Presidente: Adilson Alves Martins. 
Secretário: Marcel Gelfi. Ordem do Dia: deliberar sobre, (i) retificar e ratificar a aprovação da constituição da sucursal 
da Companhia na República do Peru, registrada sob o NIRE 3590523709-8, conforme AGE, ocorrida em 30/11/2016 e 
respectiva ata registrada na JUCESP, sob o nº 538.017/16-8, em sessão de 15/12/2016. Deliberações: Os acionistas 
deliberaram, por unanimidade de votos, (i) aprovar a ratificação e retificação da abertura da sucursal da Companhia na 
República do Peru, para que conste, claramente, a submissão da Companhia às Leis Peruanas, para responder pelas 
obrigações assumidas pela Sucursal no Peru. Desta forma, a abertura da filial será realizada de acordo com as seguintes 
disposições: a) Denominação Social: A sucursal receberá a mesma denominação social de sua matriz, ou seja, Sustentare 
Saneamento S.A. – Sucursal Perú; b) Capital Social: Designar-se-á como capital social inicial da sucursal, o montante de 
R$ 339.494,00 equivalente a S/. 343.000,00 (trezentos e quarenta e três mil novos soles peruanos). c) Objeto Social: O 
objeto social da presente Sucursal será idêntico ao objeto social da matriz. d) Domicílio: A Sucursal será domiciliada na 
cidade de Lima, capital da República do Peru, no endereço: Avenida Manuel Olguim, 211, oficina 503, Santiago de Surco, 
Lima, Peru. e) Legislação Peruana: A Companhia Sustentare Saneamento S.A., inscrita no CNPJ nº 17.851.447/0001-77, 
estará subordinada às leis peruanas vigentes no país para todas as obrigações que a Sucursal vier a contrair no Peru, 
nos termos do artigo 403 da Lei Geral de Sociedades do Peru. f) Representante Legal Permanente: Designa o Sr.: Pedro 
Antonio Valdez Bernuy, empresário, casado, peruano, portador do Documento Nacional de Identidade Peruano (DNI) nº 
09778433, com endereço comercial em Avenida Manuel Olguim, 211, oficina 502, Santiago de Surco, Lima, Peru, como 
Representante Legal Permanente da Sustentare Saneamento S.A. – Sucursal Perú, o qual terá os poderes necessários para 
poder realizar todos os trâmites e negócios legais necessários para estabelecer a Sucursal no país, além de poderes para 
praticar todos os atos necessários para a administração da empresa, desde que prévia e formalmente autorizado pelos 
representantes legais da Matriz da Companhia. g) Autorizar os administradores da Companhia a aprovar todo e qualquer 
ato necessário para formalizar a abertura da sucursal ora aprovada. Em razão da alteração anterior, os acionistas decidem 
alterar a Cláusula 1ª do seu Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula 1ª – A Companhia, 
constituída e organizada sob a forma de sociedade anônima, nos termos da Lei 6.404/76, opera sob a denominação social 
de Sustentare Saneamento S.A., e tem sede social na Rua Engenheiro Antônio Jovino, nº 220, 6º andar, conjunto 64, São 
Paulo, SP, CEP 05727-220, podendo criar, instalar, transferir ou extinguir sucursais, filiais, agências, representações e/ou 
escritórios onde e quando for julgado necessário por sua Diretoria, em qualquer local do território nacional ou exterior. 
§ 1º – A Companhia possui as seguintes filiais, com capital destacado de R$ 1.000,00 para cada uma: (a) Rua E, lote 
83/84, Distrito Industrial, Teresina-PI, CEP 64025-050; (b) Avenida Miguel Pinto de Santana, 200, Nova Esperança, Feira 
de Santana-BA, CEP 44025-720, inscrita no CNPJ sob nº 17.851.447/0004-10; (c) SRTV/Sul, Quadra 701, Conjunto D, 
Bloco B, 280, sala 317, Brasília-DF, CEP 70200-004, inscrita no CNPJ sob nº 17.851.447/0002-58; (d) Avenida dos Inajás, 
10, Jardim Boa Vista, Hortolândia-SP, CEP 13185-101, inscrita no CNPJ sob nº 17.851.447/0003-39; (e) Rua 08, 507, sala 
2, Centro, Rio Claro-SP, CEP 13500-144, inscrita no CNPJ sob nº 17.851.447/0005-09; (f) Praça Paul Harris, 322, sala B, 
bairro Conceição, Diadema-SP, CEP 09991-200, inscrita no CNPJ sob o nº 17.851.447/0006-81; e (g) Estrada Geral da 
Boca do Monte, nº 4.555, bairro Caturrita, Santa Maria-RS, CEP: 97170-000, inscrita no CNPJ sob o nº 17.851.447/0007-
62. § 2º – A Companhia possui a seguinte sucursal: Cidade de Lima, Capital da República do Peru, com endereço Avenida 
Manuel Olguim, 211, oficina 503, Santiago de Surco, Lima, Peru; capital Social destacado de R$ 339.494,00 e inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 17.851.447/0008-43”. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, 
suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos 
os presentes. São Paulo, 22/05/2017. Assinaturas: Presidente: Adilson Alves Martins; Secretário: Marcel Gelfi. Acionistas: 
Alvor Participações S.A., por Adilson Alves Martins – Administrador; Adilson Alves Martins. JUCESP – Certifico o registro 
sob o nº 267.243/17-0 em 14/06/2017. Flávia R. Britto Gonçalves – Secretária Geral.

TERRA DOS VALES S.A.
CNPJ/MF nº 07.697.895/0001-04 - NIRE 35.300.333.918

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria da TERRA DOS VALES S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 123 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de
1976 (“Lei das Sociedades Anônimas”), convoca os acionistas da Companhia para a Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária da Companhia, que será realizada na sede social do BTG Pactual, situada na cidade de São Paulo,
estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 12º andar, CEP 04538-133, em segunda convocação,
no dia 21 de julho de 2017, às 9:00hrs, para tratar da seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Extraordinária: (i)
Deliberar sobre o orçamento anual para o ano de 2017 proposto pela Diretoria da Companhia; e (ii) Definir os novos
periódicos nos quais serão realizadas as publicações da Companhia, conforme exigidas pela  Lei das Sociedades Anônimas.
Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações finan-
ceiras do exercício social encerrado em 2016, publicadas em 12 de maio de 2017 no Diário Oficial do Estado do Estado de
São Paulo, página 35, e no jornal “Empresas e Negócios”, página 6. (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido da
Companhia do exercício social de 2016 e a distribuição de dividendos, se houver; e (iii) Reeleger os atuais Diretores
da Companhia para novos mandatos de 1 (um) ano. São Paulo/SP, 14 de julho de 2017. CARLOS ALBERTO GUERREIRO
- Diretor Presidente, ANDRÉ MACHADO MASTROBUONO- Diretor Administrativo e Financeiro.   (15.18.19/07/2017)

CIA. METALÚRGICA ESTAMPEX 
CNPJ/MF 61.192.548/0001-75 - NIRE 35.300.064917

EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2016.

I - Data, Hora e Local: 10 de setembro de 2016, às 10:00 horas, na sede social à Av. das Cerejeiras, nº 171, Vila 
Maria, São Paulo; II - Quorum e Mesa dos Trabalhos: Acionistas representando a totalidade do Capital Social. 
Presidente: Donilio Lacava Pereira; Secretário: Cesar Broffel. III - Ordem do Dia: a) Apresentação, discussão, 
votação das Demonstrações Financeiras encerradas em 31.12.2015 e a destinação dos resultados; b) Proposta 
de Diretoria para alteração do objeto social e com a inclusão de outras atividades atualmente desenvolvidas pela 
Companhia; c) Proposta da Diretoria destinada à abertura de uma filial à Rua Antonio Fonseca, nº 327, Vila Maria, 
São Paulo; d) Outros assuntos de interesse Social. IV - Deliberações Tomadas: a) O Senhor Presidente informou 
a todos, que a sociedade, face às disposições do artigo 294 da Lei nº 6.404/76 deixou de publicar as 
Demonstrações Financeiras encerradas em 31.12.2015, contudo estas com todos os demonstrativos foram 
entregues aos Senhores Acionistas. Foram prestados aos acionistas esclarecimentos complementares quanto às 
Demonstrações Financeiras, as quais colocadas em discussão e posterior votação foram aprovadas por 
unanimidade dos presentes, com exceção dos legalmente impedidos, e, que o resultado do exercício foi transferido 
para a conta do Patrimônio Líquido; b) Foi aprovada a abertura da filial localizada à Rua Antonio da Fonseca, 
nº 327, Vila Maria, São Paulo, a qual realizará as mesmas atividades operacionais da matriz; c) Foi alterado o 
artigo 2º do Estatuto Social quanto ao objeto social o qual passa a ser: Industrialização e o comércio de peças e 
componentes para a indústria de aparelhos eletrônicos, produtos para terceiros, inclusive produtos de terceiros e 
destinados à fase posterior do processo industrial e/ou comercial; comércio atacadista de peças e acessórios para 
computadores e outros materiais elétricos e eletrônicos; produtos e operações de estamparia para terceiros de 
produtos metalúrgicos; comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos para serviços de 
comunicações em geral, podendo participar de outras sociedades na condição de sócia ou acionista, e, que o 
artigo 4º do Estatuto Social face à abertura da filial, passa a vigorar com seguinte redação: Artigo 4º - A sociedade 
terá como sede a Av. das Cerejeiras, nº 171, Vila Maria, São Paulo, CEP: 02124-000 e com filial à Rua Antonio 
Fonseca, nº 327, Vila Maria, São Paulo, CEP: 02113-010, São Paulo, que as propostas da Diretoria foram 
aprovadas por unanimidade dos presentes. V - Encerramento: Esgotada a matéria assemblear, foi a palavra 
colocada à disposição dos presentes e como não houvesse manifestações foram os trabalhos suspensos pelo 
tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual está assinada pelos presentes. VI - Do Registro: JUCESP 
- Certifico o registro sob nº 299.131/17-8 em 05 de julho de 2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

LEX EDITORA S.A.
CNPJ nº 61.160.768/0001-17 - NIRE 35.300.022.475

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam os Srs. acionistas da Lex Editora S.A. (“Companhia”) convidados a participar da AGE da Compa-
nhia, a ser realizada no próximo dia 24/07/2017, às 10 hs., na sede social, à Rua da Consolação, 77, 9º an-
dar, conjunto 91, São Paulo/SP, a fim de discutir e deliberar acerca da seguinte ordem do dia: (i) aceitar as
renúncias apresentadas, pelos Srs. Carlos Sergio Serra, Carlos Alberto Serra Neto e Nelson Domingos
Colete, respectivamente aos cargos de Diretor Presidente, Diretores sem designação específica da Com-
panhia; (ii) nomear a Sra. Marlene de Fátima Imhoff, brasileira, divorciada, contadora, RG nº
1022258063 SSP/RS e CPF/MF nº 319.160.070-15, residente e domiciliada em São Paulo/SP, na Rua Mon-
te Alegre, 599, apartamento 111, CEP 05014-000, para ocupar o cargo de Diretora Presidente, com mandato
de 3 anos, até a AGO que se realizará em 2020; (iii) nomear a Sra. Simone Costa, brasileira, separada
judicialmente, administradora, RG nº 1056910712 SJS/II RS e CPF/MF nº 926.878.490-49, residente e
domiciliada em Cachoeirinha/RS, na Rua Dinamarca, 295, apartamento 201, CEP 94965-100 para ocupar
o cargo de Diretora sem designação específica, com mandato de 3 anos, até a AGO que se realizará em
2020; (iv) consignar que, a Diretoria da Companhia passará a ser composta da seguinte forma: Marlene
de Fátima Imhoff para o cargo de Diretora Presidente e Simone Costa para o cargo de Diretora sem
designação específica, ficando o cargo anteriormente ocupado pelo Sr. Carlos Alberto Serra Neto
vago, para futuro e oportuno preenchimento; (v) alterar o endereço da sede social para a Cidade de
São Paulo/SP, na Rua da Consolação, nº 222, sala 209, Bairro Centro CEP 01311-000. SP, 13/072017.
Carlos Sérgio Serra - Diretor-Presidente.                                                                                        (14, 15 e 18)

Para ajudar quem tem o 
costume de realizar a 
refeição no ambiente de 

trabalho, a Viviane Kim, nutri-
cionista da Liv Up, startup de 
alimentação saudável, selecio-
nou 10 dicas de como ter uma 
alimentação saudável: 
 1) Programe-se: tenha 

sempre em mãos opções 
de lanches mais saudáveis 
para quando a fome ba-
ter. Se possível, prepare 
também seu almoço, com 
salada, legumes, grãos 
integrais e proteínas para 
comer no trabalho;

 2) Evite pular as refei-

ções ou fi car grandes 

períodos sem se ali-

mentar: grandes inter-
valos entre as refeições 
podem levar você a comer 
mais quando se alimenta. 
Evite exageros, opte por 
fazer refeições menores 
em três em três horar por 
dia;

 3) Procure lanches mais 

saudáveis: troque os 
ultraprocessados por lan-
ches mais naturais, ten-
tando sempre associar 
carboidratos à gorduras 
boas ou proteínas. Frutas 
+ castanhas ou frutas + 
iogurte são opções práti-
cas, equilibradas e fáceis 

Para se ter uma alimentação 
saudável no ambiente de trabalho

lo de almoço: grandes 
refeições costumam di-
minuir a produtividade e 
aumentar a sensação de 
cansaço. Procure sempre 
opções mais leves e com 
ingredientes integrais, 
para ajudar na sensação 
de saciedade. Os lanches 
entre as refeições não po-
dem ser feitas com exa-
geros, para evitar assim 
o almoço e o jantar, por 
exemplo, refeições vitais 
para uma boa saúde;

 9) Diminua ou retire o 

açúcar no seu café: 
o açúcar é um ótimo 
estimulante, mas tam-
bém é calórico e dispara 
picos glicêmicos, que 
posteriormente causam 
sensação de fome e can-
saço. Evitar seu consumo 
é essencial;

 10. Evite produtos ricos 

em conservantes: pes-
quisas indicam que eles 
podem aumentar o risco 
de desordens metabóli-
cas e de obesidade, além 
de poderem ser potencias 
carcinogênicos. Procure 
consumir mais alimentos 
naturais e in natura.

Fonte e mais informações: 
(www.livup.com.br).

de levar para qualquer 
lugar;

 4) Evite sucos e bebidas 

prontos: eles costumam 
ser recheados de açúcar 
e conservantes. O ideal 
é sempre que possível 
priorizar sucos naturais 
e também chás e água;

 5) Hidrate-se: tenha sem-
pre uma garrafi nha de 
água perto de você. A 
água ajuda a eliminar 
toxinas e manter o bom 
funcionamento renal. O 
valor ideal de consumo de 
água diário é de 2 litros 
por dia;

 6) Evite frituras e itens 

empanados em restau-

rantes: produtos fritos 

e empanados costumam 
ter alto teor de gordura e 
aumentam muito o valor 
calórico da refeição. Por 
isso, prefi ra itens grelha-
dos, assados ou no vapor;

 7. Dê preferência a car-

nes magras, brancas, 

legumes e grãos inte-

grais quando almoçar 

fora: escolhas mais in-
teligentes fazem muita 
diferença na hora de 
comer fora. As carnes 
brancas costumam ser 
menos gordurosas, os 
legumes e grãos integrais 
auxiliam na saciedade e 
evitam picos de glicemia;

 8) Evite fazer grandes 

refeições no interva-
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A Polícia Federal (PF) informou, em nota 
enviada no início da tarde de hoje (14), que 
a Superintendência da Bahia “não dispõe 
de sistema de monitoramento eletrônico 
de pessoas”, conhecido como tornozeleira 
eletrônica. Com isso, a prisão domiciliar 
do ex-ministro Geddel Vieira Lima não 
poderá ser monitorada pela Justiça. A nota 
da PF ainda explica que o equipamento é 
de atribuição do sistema prisional federal 
ou do estado. No entanto, o órgão afi rma a 
impossibilidade de cumprir a decisão da 10ª 
Vara Federal, em Brasília, que determina 

que, no prazo de 48 horas, a Superinten-
dência da PF forneça a tornozeleira para 
uso de Geddel.

Em nota, a Secretaria de Administração 
Penitenciária e Ressocialização da Bahia 
(SEAP) informou que “ainda não possui 
tornozeleiras eletrônicas”. A pasta afi rma 
que fez duas licitações para a compra do 
equipamento: a primeira, para aquisição 
de 300 tornozeleiras, “já em fase fi nal de 
homologação”, com previsão de entrega 
para o próximo mês. A segunda licitação 
prevê a compra de 3.200 equipamentos 

de monitoramento eletrônico de pessoas. 
O noticiário local informou o desem-

barque do ex-ministro, em Salvador, na 
madrugada de sexta-feira (14). A defesa 
de Geddel não foi localizada para confi r-
mar a chegada dele a Salvador e a Polícia 
Federal também não quis confi rmar. A 
falta de tornozeleira eletrônica em Brasília, 
onde Geddel estava preso, atrasou sua 
soltura em um dia. Ele só foi solto depois 
que o desembargador Ney Bello, do TRF1, 
determinou o uso quando chegasse à sua 
casa em Salvador (ABr).

Bahia não tem tornozeleira eletrônica para Geddel


