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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Informações sobre a empresa: A Kadoli Participações Ltda. (“Em-
presa”), constituída em 04 de abril de 2014, tem sua sede localizada no 
município de São Paulo/SP. a. A empresa tem como atividade operacional 
preponderante a participação em outras sociedades ‘Holding”. b. Atualmen-
te participa da empresa TEP Chile SA. 2. Elaboração e aprovação das 
demonstrações financeiras: Base de elaboração, apresentação e divul-
gação das demonstrações contábeis - Declaração de conformidade: 
a) Critérios para elaboração: As demonstrações financeiras da empresa 
são apresentadas em milhares de reais (exceto quando mencionado de ou-
tra forma), foram preparadas com base no custo histórico, são de respon-
sabilidade da Administração e foram elaboradas em conformidade com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, emanadas da legislação societária e 
pelos pronunciamentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - 
CFC. b) As demonstrações financeiras foram aprovadas pela administração 
em 31 de julho de 2017. 3. Sumário das principais práticas contábeis: 
O resumo das principais práticas contábeis adotadas na elaboração das 
demonstrações financeiras são as seguintes: a) Caixa e equivalentes de 
caixa: Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e apli-
cações financeiras. Essas aplicações financeiras estão demonstradas ao 
custo, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento 
do exercício, e possuem vencimentos inferiores a 90 dias ou sem prazos 
fixados para resgate, com liquidez imediata, e estão sujeitas a um insigni-
ficante risco de mudança de valor. b) Investimentos: Os investimentos em 
sociedades controladas são avaliados pelo método de equivalência patri-
monial. c) Tributos: Impostos correntes: A provisão para imposto de renda 
e contribuição social é calculada e registrada com base no lucro tributável 
relativo a cada exercício, ajustado na forma legal, calculado à alíquota de 
15%, acrescido de adicional de 10% excedente a R$ 240. A contribuição 
social foi calculada com base na alíquota de 9% da base tributável. O lucro 
tributável difere do lucro apresentado na demonstração do resultado, porque 
exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, 
além de excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. 
d) Demais ativos e passivos: A classificação dos demais ativos e passivos 
obedece ao prazo de realização ou de exigibilidade e estão demonstrados 
por valores conhecidos e calculáveis, incluindo, quando aplicável, os rendi-
mentos, encargos e variações monetárias “pro rata temporis”. e) Apuração 
do resultado: O resultado das operações é apurado em conformidade com 
o regime contábil de competência de exercício. f) Demonstração do fluxo de 

Kadoli Participações Ltda. - CNPJ nº 20.023.282/0001-50
Demonstrações Financeiras do Exercício findo em 31 de dezembrode 2016 e de 2015 (Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma))

Balanço Patrimonial  Nota 2016 2015
Ativo/Circulante   3 -
Caixa e equivalentes de caixa   3 -
Não circulante   512.714 404.250
Sociedade controlada - TEP Chile   70 -
Investimentos em controladas  4 512.644 404.250
Total do ativo   512.717 404.250
Balanço Patrimonial  Nota 2016 2015
Passivo/Circulante   2.507 -
Fornecedores   1 -
Imposto de renda e contribuição social  5 2.506 -
Não circulante   17.685 -
Imposto de renda e contribuição social  5 17.547 -
Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC   138 -
Patrimônio líquido  6 492.525 404.250
Capital social   450.647 450.647
Ajuste de variação cambial   (9.776) (9.505)
Lucros (Prejuízos) acumulados   51.654 (36.892)
Total do passivo e patrimônio líquido   512.717 404.250

Demonstração do Resultado
Receitas (Despesas) operacionais  Nota 2016 2015
Gerais e administrativas   (66) -
Equivalência patrimonial  4 143.338 (36.892)
Lucro (prejuízo) operacional   143.272 (36.892)
Lucro (prejuízo) antes do IR e da CS   143.272 (36.892)
Immposto de renda e contribuição social  5 (36.920) -
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício   106.352 (36.892)
Quantidade de quotas ao final do exercício  6 30.992 30.992
Lucro(Prejuízo)básico por quotas capital social final-R$   3,43 (1,19)
Demonstração do Resultado Abrangente  2016 2015
Lucro líquido (prejuízo) do exercício  106.352 (36.892)
Outros resultados abrangentes  - -
Resultado abrangente do exercício  106.352 (36.892)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
   Lucros Ajuste de 
  Capital (Prejuízos) variação 
  social  Acumulados cambial Total
Integralização de capital  450.647 - - 450.647
Prejuízo do exercício  - (36.892) - (36.892)
Perda cambial na conversão 
 de investimentos  - - (9.505) (9.505)
Em 31/12/2015  450.647 (36.892) (9.505) 404.250
Lucro líquido do exercício  - 106.352 - 106.352
Ajuste de equivalência patrimonial 
 de controlada no exterior  - (17.806) - (17.806)
Perda cambial na conversão 
 de investimentos  - - (271) (271)
Em 31/12/2016  450.647 51.654 (9.776) 492.525

Demonstração do Fluxo de Caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais  2016 2015
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício  106.352 (36.892)
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa 
 gerado pelas atividades operacionais:  (20.119) -
Equivalência patrimonial  (143.338) 36.892
Imposto de renda pago no exterior  16.867 -
Variações nos ativos operacionais:
Sociedade controlada  (70) -
Variações nos passivos operacionais:  19.984 -
Fornecedores  1 -
Impostos e contribuições  20.053 -
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  (135) -
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de investimentos, líquido  - (450.647)
Caixa aplicado nas atividades de investimentos  - (450.647)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC  138 -
Integralização de capital com investimentos  - 450.647
Caixa gerado pelas atividades de financiamentos  138 450.647
Caixa e equivalentes de caixa no início do período  - -
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período  3 -
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa  3 -

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Quotistas e Administradores da Kadoli Participações Ltda. - São Pau-
lo - SP. Opinião sem ressalva: Examinamos as demonstrações financeiras 
da Kadoli Participações Ltda. (“Sociedade”) que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como o resumo 
das correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. Em nossa opinião as demonstrações financeiras acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da Kadoli Participações Ltda. em 31 de 
dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossa res-
ponsabilidade, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção 
intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras”. Somos independentes em relação à Sociedade de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabili-
dades da administração pelas demonstrações financeiras: A adminis-
tração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção re-
levante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 

das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avalia-
ção da capacidade da sociedade continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e 
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras a 
não ser que a administração pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encer-
ramento das operações. Os responsáveis pela administração da Sociedade 
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elabo-
ração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em con-
junto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mante-
mos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos 
e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 

é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou represen-
tações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade. • Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estima-
tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Con-
cluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias 
que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de conti-
nuidade operacional da Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza 
significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modi-
ficação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar 
a Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional. Comuni-
camo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Outros 
assuntos: As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2015, apresentadas para fins de comparação, foram por nós 
examinadas, cuja opinião foi emitida em 31 de maio de 2016, sem ressalva.
São Paulo, 31 de julho de 2017. Progress Auditores Independentes - CRC 
2SP021623/O-0; João Henrique Lara - Contador - CRC 1SP159593/O-2.

caixa: A Demonstração do Fluxo de Caixa está sendo apresentada de acor-
do com o CPC 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC. 
As demonstrações dos fluxos de caixa refletem as modificações no caixa 
que ocorreram nos exercícios apresentados utilizando o método indireto. Os 
termos utilizados na demonstração do fluxo de caixa são os seguintes: • Ati-
vidades operacionais: são as principais atividades geradoras de receita da 
entidade e outras atividades que não sejam atividades de investimento ou 
de financiamento. • Atividades de investimentos: são as atividades relativas 
à aquisição e alienação de ativos não circulantes e outros investimentos não 
incluídos em atividades operacional e de financiamento. • Atividades de fi-
nanciamentos: são as atividades que têm como consequência alterações na 
dimensão e composição do capital próprio e nos empréstimos obtidos pela 
Empresa. g) Transações denominadas em moeda estrangeira: Os ativos e 
passivos monetários denominados em moeda estrangeira são convertidos 
para a moeda funcional usando-se a taxa de câmbio vigente na data das 
demonstrações financeiras. Os ganhos e perdas resultantes da atualização 
desses ativos e passivos verificados entre a taxa de câmbio vigente na data 
da transação e os encerramentos dos exercícios são reconhecidos no re-
sultado, na conta contábil de receitas ou despesas financeiras. As perdas 
ou ganhos cambias decorrentes dos itens não monetários são registrados 
como outros resultados abrangentes no patrimônio líquido. h) Lucro (Pre-
juízo) básico por lote de mil quotas: Está calculado com base no número 
de quotas em circulação na data de levantamento do balanço patrimonial. 
4. Investimentos em sociedades controladas: A empresa detém inves-
timentos em sociedade controlada no exterior avaliados pelo método de 
equivalência patrimonial: • TEP Chile SA; • Informações da controlada em 
31 de dezembro de 2016: • Número de ações - 30.991.797 ações, corres-
pondentes a 42,54% do capital social. • Patrimônio líquido - R$ 1.595.687; 
• Lucro líquido do exercício - R$ 332.602; • A movimentação da conta pode 
ser assim demonstrada:

Movimentação de Investimentos:  2016 2015
Investimento Inicial  570.425 616.822
Equivalência patrimonial  143.338 (36.892)
Imposto de renda pago no exterior  (16.867) -
Ajuste equivalência patrimonial de controlada no exterior  (17.806) -
Perda cambial de conversão  (271) (9.505)
Investimentos  678.819 570.425
Deságio na aquisição  (166.175) (166.175)
Em 31 de dezembro de 2016/2015  512.644 404.250
5. Imposto de Renda e Contribuição Social: Está assim demonstrado:
    2016
  Controlada  
  no exterior Participação IR e CSLL
.Resultado da controlada no exterior:  255.440 42,54% 108.667
Base de cálculo:    108.667
IR - 15%    16.300
IR Adicional    10.843
    27.143
CSLL - 9%    9.777
Total - IR e CSLL    36.920
(-) Imposto de renda (IR) Pago pela controlada no exterior    (16.867)
IR e CSLL a pagar    20.053
Passivo circulante - 12,5% - IN 1520/14    2.506
Passivo não circulante    17.547
    20.053
De acordo com a legislação vigente (Instrução Normativa IN 1520/14), o IR 
e a CSLL devidos em razão dos lucros auferidos por controladas no exterior, 
poderão ser recolhidos na proporção dos lucros efetivamente distribuídos
pelas citadas controladas, nos exercícios subsequentes ao encerramento 
do período de apuração, respeitando-se a proporção mínima de 12,5% do
resultado apurado no 1º exercício subsequente e o saldo remanescente até
o 8º exercício subsequente, valendo para tanto, o maior valor apurado entre
a efetiva distribuição e o percentual mínimo fixado. 6. Patrimônio Líquido: 
Capital social: O capital social da sociedade está dividido em 30.992.297
quotas sociais sem valor nominal, estando totalmente subscrito e integrali-
zado. Lucros acumulados: A distribuição de Lucros está sujeita às delibe-
rações dos quotistas representantes da maioria do capital social. A Diretoria Edilson José Filho - CRC nº1SP122938-O-0

Banco PSA Finance Brasil S.A.
CNPJ nº 03.502.961/0001-92 - NIRE 35.300.174.551

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05 de abril de 2017
1) Data, Hora e Local: Aos 5 de abril de 2017, às 11h00, na sede social do Banco PSA Finance Brasil S.A.
(“Companhia”), localizada na Rua Engenheiro Francisco Pitta Brito, n.º 779, 1º e 2º andares, Santo Amaro,
CEP 04753-080, Cidade e Estado de São Paulo. 2) Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades
de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas
titulares de ações de emissão da Companhia representativas da totalidade de seu capital social, conforme
assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3) Mesa: Presidente: Carlos Alberto Mendes
dos Santos Gomes; e Secretária Adriana Garcia Passos do Sacramento. 4) Deliberações: As seguintes
deliberações foram tomadas por unanimidade de votos e sem ressalvas: 4.1. Registrar que a ata que se
refere a esta Assembleia será lavrada na forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da
Lei nº 6.404/76. 4.2. Tomar conhecimento acerca da renúncia ao cargo de membro do Conselho de Admi-
nistração da Companhia, apresentada pelo Sr. Michel Marc Georges Arnaud, francês, casado, executivo,
portador da Cédula de Identidade (RNE) nº V-779.338-N, inscrito no CPF/MF sob o n.º 234.774.738-09, com
endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Engenheiro Francisco Pitta
Brito, 779, 1º e 2º andares, Santo Amaro, conforme o termo de renúncia recebido pela Companhia nesta
data, renúncia esta que somente produzirá efeitos a partir da data em que o respectivo sucessor venha a
tomar posse no referido cargo, imediatamente após a devida homologação pelo Banco Central do Brasil.
4.3. Em virtude da deliberação acima, eleger o Sr. Patrice Jean Claude Volovik, francês, casado, executi-
vo, portador do passaporte nº 11AK37517, emitido pela República Francesa, residente e domiciliado na 166
rue d’Aguesseau 92100, Boulogne Billancourt, França como membro do Conselho de Administração da
Companhia, o qual deverá completar o mandato do conselheiro ora renunciante, para o qual foi eleito na
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de agosto de 2016. 4.4. Registrar que o membro do Con-
selho de Administração ora eleito será investido no respectivo cargo após (i) a aprovação a ser concedida
pelo Banco Central do Brasil; e (ii) a constituição de representante residente no país, na forma do artigo 146,
§2º da Lei nº 6.404/76, oportunidade na qual celebrará o respectivo termo de posse no livro de atas do Con-
selho de Administração e fará a declaração de desimpedimento prevista em lei. 4.5. Registrar que, após a
posse do membro do Conselho de Administração ora eleito, bem como a posse dos membros do Conselho
de Administração eleitos na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de agosto de 2016, o Conse-
lho de Administração da Companhia passará a ter a seguinte composição: (i) Cezar Augusto Janikian, bra-
sileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.866.608-3, emitida pela SSP-SP, ins-
crito no CPF/MF sob o n.º 176.648.118-30, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235, Bloco A, como Presidente do Conse-
lho de Administração; (ii) Alexandre Guy Jean Marie Sorel, francês, casado, administrador, portador do
passaporte francês nº 13AC07374, domiciliado em 62, boulevard du General Leclerc, 92200, Neuilly-sur-
Seine, França, como Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) Patrice Jean Claude Volovik,
francês, casado, executivo, portador do passaporte nº 11AK37517, emitido pela República Francesa, resi-
dente e domiciliado na 166 rue d’Aguesseau 92100, Boulogne Billancourt, França; e (iv) Alexandre
Grossmann Zancani, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.561.321-5,
emitida pela SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 288.246.148-84, com endereço profissional na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235, Bloco A. 4.6.
Por fim, tendo em vista a renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração apresentada pelo
Sr. Michel Marc Georges Arnaud, aprovar a indicação do conselheiro Alexandre Guy Jean Marie Sorel,
francês, casado, Diretor Financeiro, portador do Passaporte Francês nº 13AC07374, domiciliado em 62,
boulevard du General Leclerc, 92200, Neuilly-sur-Seine, França como Vice-Presidente do Conselho de Ad-
ministração, em substituição ao Sr. Michel Marc Georges Arnaud. 5) Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, foi a presente ata lavrada e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelos
acionistas presentes à Assembleia. 6) Assinaturas: Presidente: Carlos Alberto Mendes dos Santos Go-
mes; Secretária: Adriana Garcia Passos do Sacramento. Acionistas: Banque PSA Finance S.A.,
p.p. Adriana Garcia Passos do Sacramento; e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., p.p.
Amancio Acúrcio Gouveia e Antonio Pardo de Santayana Montes. São Paulo, 05 de abril de 2017.
Confere com o original lavrado em livro próprio. Adriana Garcia Passos do Sacramento - Secretária.
JUCESP nº 355.361/17-6 em 02.08.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Banco PSA Finance Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 03.502.961/0001-92 - NIRE 35.300.174.551

Ata de Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 30 de maio de 2017
1- Data, Hora e Local: Aos 30 de maio de 2017, às 10h00, na Avenida das Nações Unidas. 12.495,
11º andar, Brooklin, CEP 04.578-000, Cidade e Estado de São Paulo. 2- Convocação: Dispensada,
haja vista a presença da totalidade dos Acionistas, nos termos do disposto no § 4º do artigo 124 da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 3- Mesa: Cezar Augusto Janikian, como Presidente e Adriana
Garcia Passos do Sacramento, como Secretária. Ordem do Dia: (i) Lavrar a ata em forma de sumá-
rio; (ii) Deliberar sobre a utilização, pela Companhia, do Comitê de Auditoria Único, instituído pelo
Banco Santander (Brasil) S.A., instituição líder do Conglomerado Santander no Brasil, em atendimen-
to ao § 2º, do Artigo 11, da Resolução 3.198 de 27/05/2004, do Conselho Monetário Nacional. Delibe-
rações: Após terem sido discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, as seguintes delibera-
ções foram tomadas, por unanimidade de votos: (i) Autorizar a lavratura desta ata em forma de su-
mário. (ii) Aprovar a utilização, pela Companhia, do Comitê de Auditoria Único do Banco Santander
(Brasil) S.A., instituição líder do Conglomerado Santander no Brasil, em atendimento ao do § 2º, do
Artigo 11, da Resolução CMN 3.198, de 27/05/2004. 4- Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a
assembléia foi suspensa para lavratura desta ata, que, lida, foi assinada por todos os presentes.
5- Assintaturas: Presidente: Cezar Augusto Janikian; Secretária: Adriana Garcia Passos do
Sacramento. Acionistas: Banque PSA Finance, representado por sua procuradora Adriana Garcia
Passos do Sacramento e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. representado por seus
Diretores, Conrado Engel e Angel Santodomingo Martell. Confere com o original lavrado em
livro próprio. Adriana Garcia Passos do Sacramento - Secretária. JUCESP nº 330.704/17-5 em
17.07.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Potenza Administração de Bens e Participações S.A. - (Em Constituição)
Ata da Assembléia Geral de Constituição Realizada em 30/12/2015

Data/Hora/Local: 30/12/2015, às 10hs, São Paulo/SP. Presenças: Os subscritores da totalidade do capital social
da Companhia, a saber: (i) Juliana Trofa Maia, RG 10.557.571-9-SSP/SP, CPF/MF 361.282.858-48; e (ii) Alekari
Kaleri Administração e Participação de Bens Ltda., CNPJ/MF 07.697.047/0001-03, JUCESP/NIRE 35.21990180.4,
em 07/11/2005, representada por Karina Prioli Rodrigues Trofa, RG 23.557.552-5-SSP/SP, CPF/MF 250.825.688-
92. Mesa: Presidente-Juliana Trofa Maia, Secretária-Karina Prioli Rodrigues Trofa. Ordem do Dia, e Deliberações
Aprovadas por Unanimidade: (a) Constituição da S.A., de capital fechado a ser denominada Potenza Administra-
ção de Bens e Participações S.A., cuja sede social será localizada em São Paulo/SP, Rua Domingos Fernandes, 61,
apartamento 01, bairro Vila Nova Conceição, CEP 04509-010, destinada a realizar o objetivo social consistente em:
(i) a administração de bens próprios, móveis e imóveis; (ii) locação e arrendamento de bens próprios, móveis e imóveis;
(iii) empreendimentos imobiliários de bens próprios; (iv) incorporação imobiliária de bens próprios; e (v) participação
em outras sociedades, civis ou comerciais, como sócia, acionista ou quotista, podendo, inclusive, representar socie-
dades nacionais ou estrangeiras. O capital social da Companhia será de R$1.000,00, representado por 1.000 ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal. (b) Estatuto Social da Companhia, que, devidamente assinado e rubricado
por todos os acionistas, passa a integrar a presente ata como Anexo 1 e será mantido na sede da Companhia e
arquivado no Registro de Comércio. (d) Boletim de Subscrição e a forma de integralização do capital social, conforme
segue: o capital social da Potenza Administração de Bens e Participações S.A., de R$ 1.000,00, representado
por 1.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, é integralmente subscrito pelos acionistas na forma do
Boletim de Subscrição que, devidamente assinado por todos os acionistas, passa a integrar a presente ata como Anexo
2. Atendendo ao disposto no artigo 80 da Lei 6.404/76, os acionistas subscritores do capital social procederam, neste
ato, à integralização, em moeda corrente nacional, de 10% do capital social subscrito, conforme demonstra o compro-
vante de depósito bancário que fica fazendo parte integrante desta ata como Anexo 3. O restante do capital subscrito
deverá ser integralizado, em moeda corrente nacional, em até 12 meses, contados a partir da presente data. (e)
Eleição dos membros da Diretoria, nos termos do Artigo 13 do Estatuto Social, a saber: (i) Juliana Trofa Maia; e (ii)
Karina Prioli Rodrigues Trofa. Os Diretores ora eleitos terão o prazo de mandato de 3 anos, sendo permitida a
reeleição, e seu mandato será automaticamente prorrogado até a AGO que eleger os novos diretores, nos termos do
Artigo 13 do Estatuto Social. Os Diretores ora eleitos, presentes a essa assembléia, aceitaram os cargos para os quais
foram nomeados, afirmando expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer
a administração de sociedades, e tomaram posse em seus respectivos cargos, nos termos da legislação aplicável,
mediante assinatura do Termo de Posse, lavrado em livro próprio. A remuneração dos Diretores será definida opor-
tunamente. A Administração da Companhia ficará encarregada de tomar todas as providências necessárias para a
efetiva constituição da Companhia, incluindo, mas não se limitando ao registro da presente ata e do Estatuto Social
perante o competente Registro de Comércio e demais autarquias. Encerramento: A Ata foi lida aprovada e assinada.
Mesa: Presidente-Juliana Trofa Maia, Secretária-Karina Prioli Rodrigues Trofa. Acionistas Presentes: Juliana Trofa
Maia e Alekari Kaleri Administração e Participações de Bens Ltda. Visto do Advogado: Gustavo Bateman Pela-OAB/SP
nº 207.054. Lista de Anexos. Anexo I - Estatuto Social da Companhia Consolidado. Anexo II - Boletim de Subscrição.
Anexo III-Depósito Bancário. JUCESP/NIRE nº 3530048952-7 em 09/03/2016. Flavia Regina Britto-Secretária Geral.

Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A.
CNPJ/MF nº 61.082.426/0002-07 - NIRE 35.300.368.045

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de maio de 2017
1. Data, Horário e Local: Realizada aos 10 (dez) dias do mês de maio de 2017, às 14:00 horas, na sede social da Cosmed Indústria
de Cosméticos e Medicamentos S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Barueri, no Estado de São Paulo, na Avenida Ceci,
282, módulo 1, Centro Empresarial Tamboré, Tamboré, CEP 06460-120. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, em
virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Srs. Claudio Bergamo dos Santos, 
Luiz Eduardo Violland e Maurício Christovam. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Juliana Aguinaga Damião
Salem, que convidou a mim, Gabriela Elian Luz, para secretariá-la. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (a) o pedido de renúncia 
formulado pelos Sr. Amaraí Furtado da Silva, brasileiro, casado, farmacêutico industrial, portador da Carteira de Identidade RG nº
M-5051224-SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 749.206.346-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com escritório na Avenida Magalhães de Castro, 4800, 24º andar, Conjunto 241, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade
Jardim, CEP 05676-120 ao cargo de Diretor Geral da Companhia; e (b) a autorização aos administradores da Companhia para a 
prática de todos os atos que forem necessários à efetivação das deliberações tomadas na presente reunião. 5. Deliberações:
Instalada a reunião, após a discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem
quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: I. Renúncia dos Sr. Amaraí Furtado da Silva ao cargo de Diretor Geral da
Companhia: (a) tomar conhecimento e aceitar o pedido de renúncia formulado pelo Sr.  Amaraí Furtado da Silva, brasileiro, casado, 
farmacêutico industrial, portador da Carteira de Identidade RG nº M-5051224-SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 749.206.346-
68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Magalhães de Castro, 4800,
24º andar, Conjunto 241, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade Jardim, CEP 05676-120 ao cargo de Diretor Geral da Companhia,
para o qual foi eleito na Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de março de 2017, devidamente registrada
na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o nº 204.788/17-1 em sessão de 04 de maio de 2017, conforme carta
de renúncia por ele apresentada à Companhia na presente data, a qual é, neste ato, arquivada em sua sede; (a.1) em razão da
deliberação acima, a Companhia e o Sr. Amaraí Furtado da Silva outorgam-se mutuamente a mais plena, ampla, irrevogável e
irretratável quitação com relação a toda e qualquer obrigação e/ou valor devido em razão do exercício do cargo de Diretor Geral
da Companhia, com relação ao período durante o qual exerceu tal função na Companhia; (b) em decorrência das deliberações 
acima, consignar que a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros: (i) Juliane Dias Piotto Juabre,
brasileira, casada, farmacêutica, portadora da Carteira de Identidade RG nº 22.553.470-8-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o
nº 262.860.738-76, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Magalhães
de Castro, 4800, 24º andar, Conjunto 241, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade Jardim, CEP 05676-120, para ocupar o cargo 
de Diretora de Pesquisa e Desenvolvimento da Companhia (ii) Breno Toledo Pires de Oliveira, brasileiro, casado, administrador de
empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 28.852.238-2-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 248.302.438-64, como 
Diretor Financeiro; (iii) Armando Luis Ferreira, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 23.829.109-
1-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 168.106.558-40, como Diretor Tributário; e (iv) Juliana Aguinaga Damião Salem, brasileira, 
casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade RG nº 20.587.380-5-SSP/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 104.685.497-
65, como Diretora Jurídica e de Compliance, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
escritório na Avenida Magalhães de Castro, 4800, 24º andar, Conjunto 241, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade Jardim, CEP
05676-120, com mandato a se estender até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; e II. Autorização aos Administradores: (c) autorizar os administradores
da Companhia a praticarem todos os atos que forem necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presente 
ata. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada
conforme, foi assinada pelos conselheiros presentes. Mesa: Juliana Aguinaga Damião Salem (Presidente), Gabriela Elian Luz
(secretária). Conselheiros: Claudio Bergamo dos Santos, Luiz Eduardo Violland e Maurício Christovam. Barueri, 10 de maio de 2017.
Confere com a original, lavrada em livro próprio. Juliana Aguinaga Damião Salem - Presidente, Gabriela Elian Luz - Secretária.
JUCESP nº 232.784/17-6 em 24/05/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL - 41ª VARA CÍVEL. Praça João Mendes s/nº, 14º 
andar - salas nº 1421/1417, Centro - CEP. 01501-900, Fone: (11), São Paulo-SP - E-mail: upj41a45@
tjsp.jus.br. Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min. 502480 - Edital - Leilão 
Eletrônico - NOVO CPC. EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PARA CONHECIMENTO DE 
INTERESSADOS. E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO. Processo Físico nº: 0202838-16.2006.8.26.0100. 
Classe: Assunto: Procedimento Sumário - Despesas Condominiais. Requerente: Condomínio Edifício 
Garagem Florêncio de Abreu. Requerido: Guilherme da Silva Filho.  Edital de 1ª e 2ª Praças dos 
direitos dos bens imóveis e para intimação dos requeridos, GUILHERME DA SILVA FILHO (CPF 
187.910.348-68), seu cônjuge se casado for, LIBER ROISMANN (CPF 028.760.518-34), AIDA 
ROISMANN (CPF 028.760.518-34) e demais interessados, que expedido na Ação de Procedimento 
Sumario (cobrança de condomínio), Processo de nº 0202838-16.2006.8.26.0100 em trâmite na 41ª 
Vara Cível do Fórum Central Cível - Comarca de São Paulo/SP, ação esta requerida por, 
Condomínio Edifício Garagem Florêncio de Abreu CNPJ 54.199.351.0001-00. O Dr. Marcelo Augusto 
Oliveira, Juiz de Direito na forma da Lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que 
levará as praças os bens abaixo descritos, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN 
LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO DOS BENS IMÓVEIS: 
1) Dos direitos do Box nº 01-B, localizado no 1º subsolo do Edifício Garagem Automática Florêncio de 
Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área 
comum de 10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas 
de propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.886 do 04º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo. 2) Dos direitos Box nº 002-A, localizado no 2º subsolo do Edifício Garagem 
Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil 
de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação 
ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.890 do 04º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 3) Dos direitos Box nº 006-A, localizado no 2º subsolo 
do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º 
Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 
29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu 
todo. Matrícula 167.892 do 04º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 4) Dos direitos Box 
nº 02-B, localizado no 1º subsolo do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua 
Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 
10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de 
propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.887 do 04º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo. 5) Dos direitos Box nº 03-B, localizado no 1º subsolo do Edifício Garagem 
Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil 
de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação 
ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.888 do 04º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 6) Dos direitos Box nº 04-B, localizado no 1º subsolo 
do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º 
Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 
29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu 
todo. Matrícula 167.889 do 04º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 7) Dos direitos Box 
nº 4-B, localizado no térreo do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio 
de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma 
área total de 29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 
0,65789% do seu todo. Matrícula 167.885 do 04º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 8) 
Dos direitos Box nº 73-B, localizado no 7º andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, 
sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum 
de 10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de 
propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.916 do 04º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo. 9) Dos direitos Box nº 93-B, localizado no 9º andar do Edifício Garagem 
Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil 
de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação 
ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.922 do 04º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 10) Dos direitos Box nº 95-B, localizado no 9º andar 
do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º 
Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 
29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu 
todo. Matrícula 167.923 do 04º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 11) Dos direitos Box 
nº 105-B, localizado no 10º andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua 
Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 
10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de 
propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.928 do 04º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo. 12) Dos direitos Box nº 107-B, localizado no 10º andar do Edifício Garagem 
Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito- Sé, com área útil 
de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação 
ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.930 do 04º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 13) Dos direitos Box nº 103-B, localizado no 10º 
andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º 
Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 
29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu 
todo. Matrícula 167.927 do 04º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 14) Dos direitos Box 
nº 113-B, localizado no 11º andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua 
Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito- Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 
10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de 
propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.931 do 04º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo. 15) Dos direitos Box nº 004-A, localizado no 2º subsolo do Edifício Garagem 
Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil 
de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação 
ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.891 do 04º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 16) Dos direitos Box nº 008-A, localizado no 2º 
subsolo do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º 
Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 
29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu 
todo. Matrícula 167.893 do 04º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 17) Dos direitos Box 
nº 115-B, localizado no 11º andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua 
Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 
10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de 
propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.932 do 04º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo. 18) Dos direitos Box nº 117-B, localizado no 11º andar do Edifício Garagem 
Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil 
de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação 
ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.933 do 04º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 19) Dos direitos Box nº 123-B, localizado no 12º 
andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º 
Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 
29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu 
todo. Matrícula 167.934 do 04º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 20) Dos direitos Box 
nº 137-B, localizado no 13º andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua 
Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 
10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de 
propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.941 do 04º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo. 21) Dos direitos Box nº 141-B, localizado no 14º andar do Edifício Garagem 
Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil 
de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação 
ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.942 do 04º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 22) Dos direitos Box nº 3-B, localizado no andar 
térreo do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º 
Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 
29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu 
todo. Matrícula 167.884 do 04º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 23) Dos direitos Box 
nº 143-B, localizado no 14º andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua 
Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 
10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de 
propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.943 do 04º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo. 24) Dos direitos Box nº 145-B, localizado no 14º andar do Edifício Garagem 
Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil 
de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação 
ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.944 do 04º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 25) Dos direitos Box nº 148-A, localizado no 14º 
subsolo do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º 
Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 
29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu 
todo. Matrícula 167.946 do 04º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo 26) Dos direitos Box 
nº 151-B, localizado no 15º andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua 
Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 
10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de 
propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.947 do 04º Cartório de Registro de 

Imóveis de São Paulo. 27) Dos direitos Box nº 157-B, localizado no 15º andar do Edifício Garagem 
Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil 
de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação 
ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.951 do 04º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 28) Dos direitos Box nº 161-B, localizado no 16º 
andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º 
Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 
29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu 
todo. Matrícula 167.953 do 04º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 29) Dos direitos Box 
nº 167-B, localizado no 16º andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua 
Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, umaárea comum de 
10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de 
propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.957 do 04º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo. 30) Dos direitos Box nº 171-B, localizado no 17º andar do Edifício Garagem 
Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil 
de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação 
ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.958 do 04º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 31) Dos direitos Box nº 175-B, localizado no 17º 
andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º 
Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 
29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu 
todo. Matrícula 167.960 do 04º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 32) Dos direitos Box 
nº 177-B, localizado no 17º andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua 
Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 
10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de 
propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.962 do 04º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo. 33) Dos direitos Box nº 2-B, localizado no andar térreo do Edifício Garagem 
Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil 
de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação 
ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.883 do 04º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 34) Dos direitos Box nº 83-B, localizado no 8º andar 
do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º 
Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 
29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu 
todo. Matrícula 167.920 do 04º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 35) Dos direitos Box 
nº 97-B, localizado no 9º andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua 
Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 
10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de 
propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.925 do 04º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo 36) Dos direitos Box nº 127-B, localizado no 12º andar do Edifício Garagem 
Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil 
de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação 
ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.937 do 04º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo 37) Dos direitos Box nº 147-B, localizado no 14º andar 
do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º 
Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 
29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu 
todo. Matrícula 167.945 do 04º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 38) Dos direitos Box 
nº 178-A, localizado no 17º andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua 
Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 
10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de 
propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.963 do 04º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo. 39) Dos direitos Box nº 173-B, localizado no 17º andar do Edifício Garagem 
Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil 
de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação 
ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.959 do 04º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 40) Dos direitos Box nº 85-B, localizado no 8º andar 
do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º 
Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 
29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu 
todo. Matrícula 167.921 do 04º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 41) Dos direitos Box 
nº 135-B, localizado no 13º andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua 
Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 
10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de 
propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.939 do 04º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo. 42) Dos direitos Box nº 153-B, localizado no 15º andar do Edifício Garagem 
Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil 
de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação 
ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.949 do 04º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 43) Dos direitos Box nº 155-B, localizado no 15º 
andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º 
Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 
29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu 
todo. Matrícula 167.950 do 04º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 44) Dos direitos Box 
nº 176-A, localizado no 17º andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua 
Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 
10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de 
propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.961 do 04º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo. 45) Dos direitos Box nº 77-B, localizado no 7º andar do Edifício Garagem 
Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil 
de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação 
ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.918 do 04º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 46) Dos direitos Box nº 125-B, localizado no 12º 
andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º 
Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 
29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu 
todo. Matrícula 167.935 do 04º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 47) Dos direitos Box 
nº 133-B, localizado no 13º andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua 
Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 
10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de 
propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.938 do 04º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo. 48) Dos direitos Box nº 165-B, localizado no 16º andar do Edifício Garagem 
Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil 
de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação 
ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.956 do 04º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 49) Dos direitos Box nº 1-B, localizado no andar 
térreo do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º 
Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 
29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu 
todo. Matrícula 167.882 do 04º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 50) Dos direitos Box 
nº 163-B, localizado no 16º andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua 
Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 
10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de 
propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.955 do 04º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo. 51)dos direitos do Box nº 23-B, localizado no 2º andar do Edifício Garagem 
Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil 
de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação 
ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.900 do 04º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. OBS.: Conforme pesquisa realizada no site da P. M. 
S. P, sobre os bens móveis em epígrafe recaem Débitos de IPTU/DÍVIDA ATIVA, no valor de R$ 
205.911,75.  AVALIAÇÃO TOTAL DOS 51 BOXES (CADA BOXES R$ 6.600,00 x 51 = R$  340.000,00 
conforme laudo fls. 1935).  DÉBITO EXEQUENDO: R$ 2.180.951,94. DATAS DAS PRAÇAS 1ª 
Praça começa  em 06/10/2017, às 14h30min , e  termina em 10/10/2017, às 14h30min e ; 2ª Praça 
começa em 10/10/2017  às  14h31min, e termina em 30/10/2017, às 14h30min.  CONDIÇÕES DE 
VENDA Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor de avaliação (1ª 
Praça) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor da avaliação (2ª Praça). Caso 
não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação 
parcelada, necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, 
mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas 
a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do NCPC). 
aplicação das medidas legais cabíveis. ESCRITURA PENDENTE DE REGISTRO NO VALOR 
APROXIMADO DE R$ 72.100,00 (setenta e dois mil e cem reais em janeiro/2016) a ser arcado 
pelo Arrematante. Ficam os requeridos GUILHERME DA SILVA FILHO, se casado for, LIBER 
ROISMANN, AIDA ROISMANN e demais interessados INTIMADOS das designações supra, bem 
como da penhora realizada em data de 27/08/2015, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação 
pessoal/postal. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente 
edital, por extrato  afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 19 de setembro de 2017.

Nova Engevix Participações S/A
CNPJ/MF nº 02.357.415/0001-42 – NIRE 35.300.455.002

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 12 de julho de 2017
Data, hora e local: 12/07/2017, às 9 horas, na Alameda Araguaia, 3571, Conjunto 2003, Barueri/SP. Convocação: 
Dispensada a publicação de editais, conforme disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, 
por estar presente o representante da totalidade do capital social da Companhia. Presença: Único acionista. Mesa: 
José Antunes Sobrinho – Presidente; Alisson Martins Rodrigues – Secretário. Ordem do Dia: (1) Alteração do Artigo 20, 
Seção III, Capítulo III, do Estatuto Social; (2) Eleição de Diretor; e, (3) Consolidação da Diretoria. Na sequência o senhor 
presidente informou aos presentes que estava em discussão as seguintes Deliberações: (1) Alteração do Artigo 20, Seção 
III, Capítulo III, do Estatuto Social. A Assembleia Geral de Acionistas, aprovou a alteração do número de composição de 
membros da diretoria da Companhia; Isto posto, o artigo supramencionado passa a viger com a seguinte nova redação: 
“Seção III – Diretoria. Artigo 20. A Diretoria da Companhia é composta por 04 membros: 01 Diretor Presidente, 01 
Diretor de Operações, 01 Diretor Corporativo e 01 Diretor sem denominação específica, eleitos e/ou reeleitos a cada 02 
anos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, devendo permanecer em seus cargos até a posse de seus 
sucessores. Os membros da Diretoria deverão ter qualificação condizente com seus cargos, observando-se critérios 
adotados no mercado. Em caso de renúncia, vacância ou impedimento, o respectivo substituto será escolhido pela 
Assembleia Geral, até no máximo 30 dias, o membro da Diretoria eleito nessas condições exercerá as funções pelo 
prazo restante do mandato do diretor que estiver substituindo. § 1º. Ao Diretor Presidente cabe coordenar, acompanhar 
e supervisionar os demais membros da Diretoria da Companhia e de suas sociedades diretamente controladas; § 2º. 
Ao Diretor de Operações cabe liderar e conduzir a gestão das atividades técnicas e o desenvolvimento de cada um dos 
empreendimentos e projetos da Companhia e de suas sociedades diretamente controladas; § 3º. Ao Diretor Corporativo 
cabe liderar e conduzir as atividades dos departamentos: administrativo-financeiro, recursos humanos e jurídico da 
Companhia e de suas sociedades diretamente controladas; § 4º. Ao Diretor sem denominação específica, cabe apoiar os 
demais diretores no exercício de suas funções, bem como, demais atribuições previstas pela Assembleia Geral; § 5º. Os 
diretores, sem prejuízo de suas atribuições individuais, agirão sob orientação de um Comitê Estratégico, órgão auxiliar 
de deliberação da Companhia, vinculado à Assembleia Geral.” (2) Eleição de Diretor. Foi eleito para integrar a Diretoria 
da Companhia, Christiano Bastos Morales, portador do RG nº 18.785.229-7 SSP/SP e do CPF/MF nº 270.173.198-42, 
com endereço comercial na Alameda Araguaia, 3571, Barueri/SP, ao cargo de Diretor Corporativo; (3) Consolidação da 
Diretoria. Na sequência o senhor presidente sugeriu a consolidação da Diretoria da Companhia, tendo em vista recente 
modificação de sua estrutura, que passa a ser composta por 04 membros, com mandato unificado até 23/09/2018, 
devendo permanecer em seus cargos até a posse de seus sucessores, a saber: José Antunes Sobrinho, portador do RG 
nº 5.275.592-4 SSP/SC e do CPF/MF nº 157.512.289-87, Diretor Presidente, e ainda, interinamente cumulando o cargo 
de Diretor de Operações; Yoshiaki Fujimori, portador do RG nº 5.558.728-8 e do CPF/MF nº 002.711.308-65, Diretor 
sem denominação específica; e, Christiano Bastos Morales, portador do RG nº 18.785.229-7 SSP/SP e do CPF/MF nº 
270.173.198-42, Diretor Corporativo, todos com endereço comercial na Alameda Araguaia, 3571, Barueri-SP; Os então 
eleitos diretores prestaram o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os fins 
de direito, que não se encontravam incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impedissem de exercer 
atividades empresárias, conforme termo de posse e declaração de desimpedimento arquivados na sede da Companhia, 
sendo certo que a eles foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável. Por fim declarou o senhor presidente, a 
seguir, que os mesmos estavam desde já empossados nos respectivos cargos. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. Barueri/SP, 12/07/2017. Assinaturas: José Antunes 
Sobrinho – Presidente e Alisson Martins Rodrigues – Secretário; José Antunes Sobrinho. Junta Comercial do Estado de 
São Paulo. Certifico o registro sob o nº 372.112/17-1 em 10/08/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Pagamento 
por serviços 
ambientais ajuda no 
desenvolvimento 

Os pagamentos por serviços 
ambientais vão ajudar o Brasil a se 
desenvolver de maneira sustentá-
vel. A opinião é dos participantes 
da audiência pública da Comissão 
de Meio Ambiente do Senado. Ser-
viços ambientais são considerados 
benefícios da natureza para os 
seres humanos. Alguns exemplos 
são a purifi cação da atmosfera ou 
a proteção contra desastres natu-
rais e erosões pela preservação de 
fl orestas ou matas ciliares. 

Alguns países criaram programas 
para ressarcir os donos de áreas 
rurais pela preservação dessas 
terras. No Brasil, os pagamentos por 
serviços ambientais estão previstos 
no novo Código Florestal. O senador 
Pedro Chaves (PSC-MS), a princípio 
concorda com o pagamento, mas 
quis ouvir a opinião dos debatedores 
tendo em vista a situação específi ca 
do Brasil. “Se a obrigação de pre-
servar o meio ambiente é prevista 
na Constituição, deve-se pagar por 
isso? Se atualmente já contamos 
com madeireiros e grileiros que 
não colaboram com a preservação 
ambiental, quais as garantias de 
que eles deixarão de destruir as 
fl orestas?”, questionou.

Representantes do governo e 
de universidades defenderam um 
direcionamento responsável dos 
pagamentos. Carolina Tavares da 
Silva, professora da UnB, apresen-
tou um critério simples para defi nir 
quem deveria receber o benefício. 
“Qualquer proprietário que faça 
ações de conservação em sua 
terra”, sugeriu. Elvison Ramos, do 
Ministério da Agricultura, explicou 
que o benefício é justo. Segundo 
ele, o produtor rural é merecedor 
do benefício porque se esforça para 
conseguir adotar a tecnologia sus-
tentável de produção (Ag.Senado).


