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SEGUNDA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2017

SUBSTITUIÇÃO DE FICHAS DE REGISTRO
Empresa que formaliza a admissão de seus funcionários através de 
fichas de registro em que momento deve registrar em ficha mestra? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DEIXOU DE PAGAR AS FÉRIAS COM ANTECEDÊNCIA DE 
DOIS DIAS, EXISTE MULTA?

Esclarecemos que a empresa poderá estar sujeita a multa administra-
tiva quando da fiscalização no valor de R$170,26 (cento e setenta reais e 
vinte seis centavos) por empregado, dobrada na reincidência, embaraço 
ou resistência. Ao empregado não seria devido nenhum valor.

SUSPENDER O CONTRATO DE TRABALHO
Funcionário não está conseguindo afastar-se pelo INSS, podemos 
suspender o contrato de trabalho para tratamento de saúde? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTINUAR RECOLHENDO O FGTS
Ficando comprovado que houve acidente de trabalho e o funcionário 
fica aposentado por invalidez a empresa deve continuar recolhendo o 
FGTS? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

A LICENÇA AMAMENTAÇÃO, QUE CONTEMPLA DOIS PERÍODOS DE 
MEIA HORA CADA POR DIA, PODE SER CONVERTIDA EM DIAS?  

A CLT em seu artigo 396 da CLT não dispõe acerca da possibilidade de con-
versão em dias, vez que a criança deve ser atendida pela mãe diariamente, 
essa foi a intenção do legislador. Assim, a conversão em dias deverá ser 
afastada, salvo se a convenção coletiva expressamente autorizar.

RESPONSÁVEL PELA MATRÍCULA CEI
Quando uma pessoa física contrata uma construtora para fazer uma 
obra, a matrícula CEI é em nome de quem? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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A satisfação do crédito, 

principalmente 

no âmbito judicial 

dependerá da forma 

como for procedida 

a elaboração da 

operação

Basicamente deve ser 
ressaltado que o êxito 
da operação para a 

recuperação dos valores devi-
dos depende, em grande par-
te, do procedimento correto 
a ser elaborado no Contrato.

Assim, no âmbito judicial o 
trabalho bem realizado pelo 
advogado é a chave para o 
recebimento do crédito. 

Maiores informações pes-
soais sobre o devedor e seu 
patrimônio: 

Esta deve ser uma pre-
ocupação para o êxito da 
operação, pois quem pretende 
obter empréstimos deve estar 
ciente de que possui patrimô-
nio para garantir a operação 
na hipótese de inadimplência 
da quantia devida.

Enfim judicialmente po-
derá o devedor contestar 
a execução apresentando 
impugnação, interpondo 
recurso, porem o recebimen-
to pelo credor dependerá, 
principalmente, do momento 
da elaboração do contrato 

e da verificação correta do 
patrimônio do devedor, uma 
vez que o patrimônio, ainda 
que existente, pode estar 
já comprometido, seja por 
outras dividas, seja por ser 
bem de família.

Procedimento extraju-
dicial 

A primeira fase da cobrança, 
porém, deve ser amigável, 
mediante conversações com 
o devedor. Não obtendo a 
devida satisfação, o contrato 
deve então ser executado.

Dessa forma o procedimen-
to extrajudicial deverá ser 
realizado de forma amigável, 
pois além do credor receber 
o crédito mais rápido, não 
despenderá despesas como 
custas judiciais, honorários 
de advogado etc. A deman-
da judicial, além de morosa 
muitas vezes é desgastante 
para o credor.

O documento que formali-
zará o acordo deve ser bem 
elaborado.

Na confissão de divida do 
devedor deve ser mencionada 
a origem do débito e a expres-
sa declaração do mesmo do 
reconhecimento da dívida.

(*) - Direito Empresarial 
e Mercado de Capitais.

 
para a cobrança 

3ª Vara da Família e Sucessões - Regional Tatupé. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE NOBOL HANDA, REQUERIDO 
POR SANDRA REGINA HANDA - PROCESSO Nº1017508-59.2016.8.26.0008. A Meritíssima 
Juíza de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de 
São Paulo, Doutora Tarcisa de Melo Silva Fernandes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que 
o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 30/06/2017, 
foi decretada a INTERDIÇÃO do Sr. NOBOL HANDA, CPF 098.895.828-72, declarando-o 
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeada como 
CURADORA, em caráter DEFINITIVO, a Sra. SANDRA REGINA HANDA. O presente edital 
será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. 

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0047881-47.2012.8.26.0100 - 1131/12.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Pinto Lima 
Zanetta, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Domingos Antonio Loffredo e Sarah Cecilia 
Manfredini Loffredo, Edifício Carla, na pessoa do síndico, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que José Luiz Lourenço, 
Adriana Mendes Lourenço ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do 
imóvel localizado na Rua Itacema, 221, ap. 94, 9º andar, Edifício Carla, Bloco A, Jardim Paulista, São 
Paulo-SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir 
após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

O tema foi debatido na sexta-feira 
(22), durante o 1o Fórum de Inova-
ção Startup Indústria, em São Paulo. 

Sondagem realizada pela ABDI com 408 
empresas da indústria de transformação 
aponta que 21% delas já realizam negócios 
com startups, 45% ainda não sabem como 
proceder, mas estão se preparando para 
futura conexão com empresas novas, e 
21% ainda não têm interesse.

Luiz Augusto de Souza Ferreira, presidente 
da ABDI, disse que a indústria que se conecta 
com essas empresas quer ideias para redu-
ção de custos na sua produção e aumento 
da produtividade. A sondagem revelou que 
essas empresas também têm interesse em 
novas tecnologias, produtos e mercados.

“A ABDI busca entregar tecnologias ou 
soluções, e colocar a indústria nacional 
em patamar de competitividade para a 
exportação. Não somos só um país de 
commodities, mas de indústria de trans-
formação. O Brasil também tem que seguir 
neste caminho”, disse.

Presidente da ABDI, 

Luiz Augusto de Souza Ferreira.

 

De acordo com Luiz Augusto, o grande di-
ferencial das novas empresas é a facilidade 
de trabalhar com o risco total e as incertezas 
do negócio. “Já a indústria lida com risco 
zero. Temos que trazer esse recurso de 
forma inteligente e deixar a conexão entre 
elas acontecer pelo mercado”, disse ele.

Para Elisa Carlos, gerente de inovação da 
ABDI, outro grande diferencial das empre-
sas emergentes é a agilidade. “A indústria 
e o governo precisam ser mais ágeis. Quem 
sabe lidar com a incerteza e a agilidade são 
as emergentes. Elas aprendem rápido, se 
jogam, experimentam”, disse ela.

O Programa Nacional Conexão Startup 
Indústria investe R$ 50 milhões, divididos 
em três anos. A seleção começou com 
311 empresas cadastradas, cruzadas com 
o interesse e necessidade das indústrias. 
Ao final, 27 foram escolhidas para se co-
nectar com dez grandes empresas. “É uma 
felicidade termos esse nível de indústria 
experimentando com a gente esse tipo de 
fazer política”, disse Elisa (ABr).
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O aumento da meta de déficit 
fiscal permitiu ao governo liberar 
R$ 12,8 bilhões do Orçamento 
que estavam contingenciados 
(bloqueados), informou o Minis-
tério do Planejamento. O dinhei-
ro atendera a órgãos públicos 
em dificuldade. Atualmente, o 
governo tem R$ 44,9 bilhões de 
despesas discricionárias (não 
obrigatórias) bloqueadas. A 
liberação reduziu o volume con-
tingenciado para R$ 32,1 bilhões. 
Pela legislação, o governo tem 
até uma semana para editar um 
decreto definindo a distribuição 
dos recursos liberados por minis-
térios e órgãos.

Na semana passada, o presi-
dente Michel Temer sancionou 
a lei que aumenta de R$ 139 bi-
lhões para R$ 159 bilhões a meta 
de déficit primário (resultado 
negativo das contas do governo 
sem os juros da dívida pública) 
deste ano. O governo, no entanto, 
não liberou integralmente os R$ 
20 bilhões por causa de reduções 
na estimativa de receitas e au-
mento na previsão com despesas 
obrigatórias.

As estimativas de receitas lí-
quidas foram reduzidas em R$ 4,9 
bilhões. De acordo com o Plane-
jamento, a queda da inflação (que 

 

reduz a arrecadação em valores 
nominais) diminuirá a arrecadação 
em R$ 3,1 bilhões. A previsão de 
receitas com o Programa Espe-
cial de Regularização Tributária 
(Pert), também conhecido como 
Novo Refis, teve queda de R$ 4,2 
bilhões, caindo de R$ 13 bilhões 
para R$ 8,8 bilhões.

A estimativa com a receita de 
precatórios (títulos emitidos pelo 
governo para pagar sentenças 
judicais das quais não cabem mais 
recursos) caiu R$ 2 bilhões, de 
R$ 10 bilhões para R$ 8 bilhões. 
A previsão com a renegociação 
de dívidas de autarquias passou 
de R$ 3,4 bilhões para R$ 1,6 
bilhão, queda de R$ 1,8 bilhão. 
As quedas foram parcialmente 
compensadas pela antecipação 
do pagamento da outorga do 
Aeroporto do Galeão, que re-

forçará o caixa da União em 
R$ 2,9 bilhões, e pelo aumento 
da massa salarial, que elevará 
a arrecadação da Previdência 
Social em R$ 1,6 bilhão.

A projeção de gastos obrigató-
rios subiu R$ 2,3 bilhões. Desse 
total, R$ 2 bilhões referem-se a 
despesas para manter o gasto 
mínimo para a saúde estabe-
lecido pela Constituição e R$ 
1,4 bilhão vieram da elevação 
das estimativas com o seguro-
-desemprego. Outras despesas 
tiveram a estimativa reduzida 
em R$ 1,1 bilhão, como abono 
salarial e subsídios. O relatório 
também revisou, de 3,7% para 
3,5% a projeção para a inflação 
oficial pelo IPCA para este ano. 
A previsão para o crescimento 
do PIB em 2017 foi mantida em 
0,5% (ABr).

Atacadão S.A.  –  CNPJ nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de setembro de 2017

1. Data, Hora e Local: Realizada ao 21º dia do mês de setembro de 2017, às 15:30 horas, no Hotel Grand Hyatt, Gabinete 3, localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 13.301, Itaim Bibi, 
CEP 04578-000 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, em acordo com o previsto nos artigos 16, parágrafo único e 20, 
parágrafo 7º do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: Pierre-Jean Jérôme Sivignon - Presidente da Mesa; e Franck Emile Tassan - Secretário. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a: (a) aprovação dos termos e condições da 2ª (segunda) 
emissão de notas promissórias comerciais em 4 (quatro) séries de emissão da Companhia (“Emissão”), no montante total de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) nº 566, de 31 de julho de 2015 (“Instrução CVM 566”), para distribuição pública com esforços restritos de distribuição nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” 
e “Oferta Restrita”, respectivamente); e (b) autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos que forem necessários à efetivação e fiel cumprimento da deliberação acima, inclusive para firmar quaisquer instrumen-
tos, contratos e documentos, da mesma forma que seus eventuais aditamentos, bem como contratar todos os prestadores de serviços necessários para a efetivação da Emissão e da Oferta Restrita. 5. Deliberações Tomadas: Examinadas 
e discutidas todas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições: (a) Aprovar, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 566, a rea-
lização da Emissão e da Oferta Restrita, as quais terão as seguintes características: (i) Número da Emissão: 2ª (segunda) Emissão; (ii) Valor Total da Emissão: R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), na Data de Emissão (confor-
me abaixo definido), sendo R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) para as notas promissórias da primeira série (“Notas Promissórias da Primeira Série”); R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) para as notas pro-
missórias da segunda série (“Notas Promissórias da Segunda Série”); R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) para as notas promissórias da terceira série (“Notas Promissórias da Terceira Série”); e R$ 500.000.000,00 (qui-
nhentos milhões de reais) para as notas promissórias da quarta série (“Notas Promissórias da Quarta Série” e, em conjunto com as Notas Promissórias da Primeira Série, com as Notas Promissórias da Segunda Série e com as Notas Promis-
sórias da Terceira Série, “Notas Promissórias”); (iii) Valor Nominal Unitário: R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para as Notas Promissórias da Primeira Série, para as Notas Promissórias da Segunda Série, para as Notas Promissó-
rias da Terceira Série e para as Notas Promissórias da Quarta Série, todas na Data de Emissão (conforme abaixo definido) (“Valor Nominal Unitário”); (iv) Série: 4 (quatro) séries; (v) Quantidade de Notas Promissórias: serão emitidas 
100 (cem) Notas Promissórias da Primeira Série; 100 (cem) Notas Promissórias da Segunda Série; 100 (cem) Notas Promissórias da Terceira Série; e 100 (cem) Notas Promissórias da Quarta Série, totalizando 400 (quatrocentas) Notas 
Promissórias; (vi) Data de Emissão: será a data da efetiva subscrição e integralização das Notas Promissórias, conforme previsto nas Cártulas, conforme definido abaixo (“Data de Emissão”); (vii) Prazo e Data de Vencimento: até 
210 (duzentos e dez) dias, contados da Data de Emissão, para as Notas Promissórias da Primeira Série; até 272 (duzentos e setenta e dois) dias, contados da Data de Emissão, para as Notas Promissórias da Segunda Série; até 454 (qua-
trocentos e cinquenta e quatro) dias, contados da Data de Emissão, para as Notas Promissórias da Terceira Série; e até 577 (quinhentos e setenta e sete) dias, contados da Data de Emissão, para as Notas Promissórias da Quarta Série, res-
salvadas, em todos os casos, as hipóteses de resgate antecipado facultativo, oferta de resgate antecipado e vencimento antecipado previstas nas respectivas cártulas das Notas Promissórias (“Cártulas”, e “Data de Vencimento”); 
(viii) Forma e Comprovação de Titularidade: as Notas Promissórias serão emitidas sob a forma cartular, e serão mantidas em custódia na instituição financeira contratada para a prestação de serviços de custodiante de guarda física 
das Notas Promissórias (“Custodiante”). As Notas Promissórias circularão por endosso em preto, sem garantia, de mera transferência de titularidade. Para todos os fins e efeitos, a titularidade das Notas Promissórias será comprovada 
pela posse das Cártulas. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade o relatório em nome do respectivo titular da Nota Promissória emitido pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento Cetip UTVM (“B3”) 
quando as Notas Promissórias estiverem depositadas eletronicamente na B3 em nome do respectivo titular; (ix) Distribuição, Negociação e Colocação: as Notas Promissórias serão distribuídas publicamente com esforços restritos de 
distribuição nos termos da Instrução CVM 476, sob o regime de garantia firme de colocação, por instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, a saber, Banco Bradesco BBI S.A., instituição finan-
ceira com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.271.464/0103-43 (“Coordenador Líder”), do 
Banco Itaú BBA S.A., instituição financeira estabelecida na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 17.298.092/0001-30 (“Itaú BBA”) e do Banco J. Safra S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2.150, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.017.677/0001-20 (“Safra” e, 
em conjunto com o Coordenador Líder e com o Itaú BBA, os “Coordenadores”) tendo como público alvo investidores profissionais, assim definidos nos termos do artigo 9º-A da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, confor-
me alterada inclusive pela Instrução CVM nº 554, de 17 de dezembro de 2014 (“Instrução CVM 539”, “Instrução CVM 554” e “Investidores Profissionais” respectivamente). As Notas Promissórias poderão ser ofertadas a no máximo 
75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais, podendo ser subscritas por no máximo 50 (cinquenta) Investidores Profissionais. As Notas Promissórias serão depositadas para distribuição no mercado primário exclusivamente através 
do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”) e para negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), ambos administrados e operacionalizados pela B3, sendo a distribuição e as 
negociações liquidadas financeiramente, e as Notas Promissórias custodiadas eletronicamente na B3. As Notas Promissórias somente poderão ser negociadas entre investidores qualificados, assim definidos nos termos do artigo 9º-B da 
Instrução CVM 539, combinado com o artigo 2º da Instrução CVM 476, no CETIP21 depois de decorridos 90 (noventa) dias contados de cada subscrição ou aquisição pelos investidores, de acordo com os artigos 13 e 15 da Instrução 
CVM 476, observado o cumprimento pela Companhia das obrigações previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476; (x) Subscrição e Integralização: As Notas Promissórias serão subscritas na Data de Emissão, pelo seu Valor Nominal 
Unitário, e sua integralização se dará à vista, em uma única data, no ato de subscrição, em moeda corrente nacional, exclusivamente por meio do MDA, observado o disposto no artigo 8º parágrafo 2ª, da Instrução CVM 476. Todas as 
Notas Promissórias da mesma série serão subscritas e integralizadas na mesma data. Para fins de colocação das Notas Promissórias, os Coordenadores terão a faculdade de colocar as Notas Promissórias junto ao mercado com ágio ou 
deságio em relação ao Valor Nominal Unitário, restando claro, contudo, que eventual deságio na colocação não afetará o direito de a Companhia receber integralmente o Valor Nominal Unitário, por força da garantia firme de coloca-
ção assumida pelos Coordenadores; (xi) Destinação dos Recursos: os recursos líquidos captados por meio da Emissão serão utilizados, essencialmente, para pagamento dos mútuos intercompany remanescentes, bem como para re-
forço do capital de giro da Companhia e gestão ordinária de seus negócios na forma prevista em seu objeto social; (xii) Vencimento Antecipado: na ocorrência de qualquer dos eventos de vencimento antecipado a serem previstos 
nas Cártulas, as obrigações decorrentes das Notas Promissórias poderão ser declaradas vencidas antecipadamente tornando-se imediatamente exigível o pagamento pela Companhia do Valor Nominal Unitário das Notas Promissórias, 
acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento, e dos encargos moratórios, se houver bem como de quaisquer outros valores devidos pela Emissora; (xiii) Atualiza-
ção Monetária e Remuneração: o Valor Nominal Unitário das Notas Promissórias não será atualizado monetariamente. As Notas Promissórias da Primeira Série farão jus ao juros remuneratórios, a partir da Data de Emissão, corres-
pondente a 102,00% (cento e dois inteiros por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo (“Taxa DI”), expressa na forma percentual ao ano, base 252 (du-
zentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela B3 no seu informativo diário, disponibilizado em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) (“Remuneração das Notas Promissórias da Primeira 
Série”). As Notas Promissórias da Segunda Série farão jus ao juros remuneratórios, a partir da Data de Emissão, correspondente a 102,25% (cento e dois inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) da variação acumulada da Taxa DI, 
expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela B3 no seu informativo diário, disponibilizado em sua página na Internet (http://www.cetip.com.
br) (“Remuneração das Notas Promissórias da Segunda Série”). As Notas Promissórias da Terceira Série farão jus ao juros remuneratórios, a partir da Data de Emissão, correspondente a 103,00% (cento e três inteiros por cento) da va-
riação acumulada da Taxa DI, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela B3 no seu informativo diário, disponibilizado em sua página na Internet 
(http://www.cetip.com.br) (“Remuneração das Notas Promissórias da Terceira Série”). As Notas Promissórias da Quarta Série farão jus ao juros remuneratórios, a partir da Data de Emissão, correspondente a 103,25% (cento e três in-
teiros e vinte e cinco centésimos por cento) da variação acumulada da Taxa DI, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela B3 no seu informativo 
diário, disponibilizado em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) (“Remuneração das Notas Promissórias da Quarta Série” e, em conjunto com a Remuneração das Notas Promissórias da Primeira Série, Remuneração das 
Notas Promissórias da Segunda Série e Remuneração das Notas Promissórias da Terceira Série, “Remuneração”). A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa “pro rata temporis”, por dias úteis decorridos, inciden-
tes sobre o Valor Nominal Unitário desde a Data de Emissão até a data do seu efetivo pagamento de acordo com os critérios definidos no “Caderno de Fórmulas de Notas Comerciais e Obrigações - CETIP21”, disponível para consulta na 
página da B3 na Internet (www.cetip.com.br), reproduzidos nas Cártulas. O cálculo dos juros remuneratórios obedecerá ao disposto na fórmula das Cártulas; (xiv) Pagamento do Valor Nominal Unitário e da Remuneração: O Valor 
Nominal Unitário e a Remuneração serão integralmente pagos pela Companhia, em uma única parcela, (i) na Data de Vencimento, ou (ii) na data do Resgate Antecipado Facultativo (conforme definido abaixo), ou (iii) na data da Ofer-
ta de Resgate Antecipado (conforme definido abaixo), ou (iv) na data da liquidação antecipada resultante da declaração de Vencimento Antecipado (conforme definido nas Cártulas); (xv) Garantias Reais ou Fidejussória: não serão 
constituídas garantias reais ou fidejussórias no âmbito da Emissão; (xvi) Resgate Antecipado Facultativo: a Companhia poderá resgatar antecipadamente de forma facultativa as Notas Promissórias nos termos da Instrução 
CVM 566, de forma unilateral, a partir de 26 de dezembro de 2017 (inclusive), a seu exclusivo critério, sem necessidade de anuência prévia dos titulares das Notas Promissórias, desde que a totalidade das Notas Promissórias da mesma 
série seja resgatada antecipadamente na mesma data (“Resgate Antecipado Facultativo”), mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário das Notas Promissórias objeto do Resgate Antecipado facultativo, acrescido da Remunera-
ção da respectiva série, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data do efetivo resgate, sem pagamento de prêmio (“Valor do Resgate Antecipado Facultativo”). Não será permitido o resgate parcial das Notas Pro-
missórias de uma mesma série. Em caso de Resgate Antecipado Facultativo, a Companhia deverá enviar notificação (1) à B3, (2) ao agente fiduciário ou agente de notas, conforme aplicável, (3) aos titulares das Notas Promissórias, 
individualmente com cópia ao agente fiduciário ou agente de notas, conforme aplicável, ou por meio de publicação em jornal, sendo que a escolha do modo de notificação aos titulares das Notas Promissórias ficará a critério da Com-
panhia, (4) ao Custodiante, e (5) ao Banco Mandatário (conforme abaixo definido), com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis de antecedência da data do resgate, indicando na notificação a data, a informação de que o valor devido a títu-
lo de resgate será o Valor do Resgate Antecipado Facultativo, o local da realização, o procedimento de resgate e quaisquer outras informações necessárias à operacionalização do Resgate Antecipado Facultativo (“Notificação de Res-
gate Antecipado Facultativo”). Para tanto, termo de expressa e antecipada anuência para o Resgate Antecipado Facultativo, pelos subscritores em mercado primário, de forma irrevogável e irretratável, constará das Cártulas; 
(xvii) Oferta de Resgate Antecipado: A Companhia poderá realizar, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, oferta de resgate antecipado total das Notas Promissórias, mediante comunicação, endereçadas a todos os titulares das 
Notas Promissórias, sem distinção, sendo assegurado a todos os titulares das Notas Promissórias, igualdade de condições para aceitar o resgate das Notas Promissórias por eles detidas, nos termos da Cártula (“Oferta de Resgate Ante-
cipado”). O valor a ser devido a título de Oferta de Resgate Antecipado será correspondente ao Valor Nominal Unitário acrescido da respectiva Remuneração calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data do efetivo 
resgate antecipado, e de eventual prêmio, a exclusivo critério da Companhia (“Valor da Oferta de Resgate”). No comunicado de Oferta de Resgate Antecipado deverão constar os termos e condições da Oferta de Resgate Antecipado, 
incluindo: (i) a data efetiva de realização do resgate antecipado e a data do pagamento das Notas Promissórias; (ii) a informação de que o valor a ser pago a título de Oferta de Resgate Antecipado será correspondente ao Valor da 
Oferta de Resgate; (iii) a forma e o prazo de manifestação dos titulares das Notas Promissórias à Companhia que aceitarem a Oferta de Resgate Antecipado. A Companhia deverá enviar notificação (1) à B3, (2) ao agente fiduciário ou 
agente de notas, conforme aplicável, (3) aos titulares das Notas Promissórias, individualmente com cópia ao agente fiduciário ou agente de notas, conforme aplicável, ou por meio de publicação em jornal, sendo que a escolha do 
modo de notificação aos titulares das Notas Promissórias ficará a critério da Companhia, (4) ao Custodiante, e (5) ao Banco Mandatário, com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis de antecedência, indicando na notificação a data, o local 
da realização, o procedimento de resgate e o valor a ser resgatado. A liquidação antecipada resultante da Oferta de Resgate Antecipado implica a extinção da Nota Promissória resgatada, sendo vedada sua manutenção em tesouraria, 
conforme disposto no artigo 5º, parágrafo 4º da Instrução CVM 566; (xviii) Encargos Moratórios: ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos titulares das Notas Promissórias, sem prejuízo da Remunera-
ção, os valores em atraso ficarão sujeitos (i) à multa moratória convencional, irredutível e de natureza não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago; e (ii) aos juros de mora não compensatórios calcula-
dos desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, sobre o montante devido e não pago, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial; (xix) Prorrogação de Prazos: considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação pecuniária relativa às Notas Promissórias, até o primeiro dia útil subsequente, se o vencimento 
coincidir com dia em que não haja expediente comercial ou bancário no Local de Pagamento das Notas Promissórias sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos, ressalvados os casos em que os pagamentos devam ser realizados 
por meio da B3, hipótese em que somente haverá prorrogação quando a data de pagamento coincidir com feriado declarado nacional, sábado ou domingo; (xx) Local de Pagamento: os pagamentos referentes às Notas Promissórias, à 
Remuneração, ao Valor Nominal Unitário e quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Companhia, incluindo encargos moratórios, serão efetuados em conformidade com os procedimentos adotados pela B3 quando a Nota 
Promissória estiver custodiada na B3, ou na sede da Companhia e/ou em conformidade com os procedimentos do prestador de serviços de banco mandatário das Notas Promissórias (“Banco Mandatário”), conforme aplicável, nos ca-
sos em que as Notas Promissórias não estiverem custodiadas na B3 (“Local de Pagamento”); (xxi) Agente Fiduciário: o agente fiduciário da Emissão é a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição finan-
ceira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38 (“Agente Fiduciá-
rio”). O Agente Fiduciário atuará na qualidade de Agente Fiduciário paras as Notas Promissórias da Terceira Série e Notas Promissórias da Quarta Série; e (xxii) Agente de Notas: o agente de notas da Emissão é a Pentágono S.A. Dis-
tribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, acima qualificado (“Agente de Notas”). O Agente de Notas atuará na qualidade de Agente de Notas para as Notas Promissórias da Primeira Série e Notas Promissórias da Segunda Série. 
(b) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos que forem necessários à efetivação da deliberação (a) acima, tais como, (i) a contratação dos Coordenadores, incluindo o Coordenador Líder, outras instituições inter-
mediárias integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários e demais prestadores de serviços para a efetivação da Emissão e da Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando, ao agente fiduciário, agente de notas, ao 
assessor legal, ao Banco Mandatário, ao Custodiante; e os sistemas de distribuição e negociação das Notas Promissórias no mercado primário, dentre outros prestadores de serviços que se fizerem necessários, podendo, para tanto, 
negociar e fixar o preço e as condições para a respectiva prestação do serviço e assinar os respectivos contratos de prestação dos serviços a serem contratados no âmbito da Emissão; (ii) discutir, negociar e definir os termos e condi-
ções em especial as hipóteses de vencimento antecipado das Notas Promissórias, bem como celebrar as Cártulas, o contrato de distribuição e quaisquer outros documentos relacionados à Emissão, à Oferta Restrita e às Notas Promis-
sórias; e (iii) estabelecer condições adicionais, praticar todos os atos necessários e firmar todos os documentos requeridos para efetivação da deliberação prevista no item (a) acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser trata-
do, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após a reabertura da sessão, foi lida, achada confor-
me, aprovada e por todos os presentes assinada. Mesa: Pierre-Jean Jérôme Sivignon - Presidente; Franck Emile Tassan - Secretário. Membros do Conselho de Administração: Pierre-Jean Jérôme Sivignon (Presidente do Conselho de 
Administração); Franck Emile Tassan (Vice-Presidente do Conselho de Administração); Charles André Pierre Desmartis; Francis André Mauger; Jacques Dominique Ehrmann; Abilio dos Santos Diniz; Eduardo Pongrácz Rossi; 
Marcelo Pavão Lacerda; Luiz Fernando Vendramini Fleury. São Paulo, 21 de setembro de 2017. Confere com a original lavrada em livro próprio. Pierre-Jean Jérôme Sivignon - Presidente; Franck Emile Tassan - Secretário.

Os empresários estão mais 
confiantes, segundo pesqui-
sa da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) divulgada 
pela internet. O Índice de 
Confiança do Empresário 
Industrial (Icei) alcançou 
55,7 pontos em setembro, o 
maior nível desde março de 
2013, antes do início da crise 
econômica.

Com o aumento de 3,1 
pontos em relação a agosto, 
o indicador deste mês é su-
perior à média histórica de 
54 pontos. Os indicadores 
da pesquisa variam de zero 
a cem pontos. Quando ficam 
acima de 50 pontos, mostram 
que os empresários estão 
confiantes. A confiança é 
maior nas grandes indús-
trias, segmento em que o 
índice alcançou 57,4 pontos. 
Nas pequenas empresas, 
o indicador ficou em 53,4 
pontos e, nas médias, foi de 
54,7 pontos.

O índice de confiança 
sobre as condições atuais 
aumentou 4 pontos em re-
lação a agosto e alcançou 
50,5 pontos. Foi a primeira 
vez, desde novembro de 
2012, que o indicador ficou 
acima da linha divisória dos 
50 pontos, informou a CNI. 
A pesquisa foi realizada en-
tre 1º e 15 deste mês com 
2.966 indústrias em todo o 
país (ABr).

encontrado 
morto 

apartamento
São Paulo - O ex-médico 

Farah Jorge Farah, de 68 
anos, foi encontrado morto 
em seu apartamento, no co-
meço da tarde de sexta-feira 
(22), quando policiais civis 
se preparavam para cumprir 
o mandado de prisão contra 
ele. Na quinta-feira, 21, o 
STJ havia determinado que 
Farah deveria cumprir na 
prisão a pena de 14 anos e 
oito meses a qual havia sido 
condenado em 2014.

O delegado Osvaldo Nico 
Gonçalves, do Departamento 
de Capturas da Polícia Civil, 
informou que o corpo foi 
encontrado quando policiais 
entraram em seu aparta-
mento, na Vila Mariana. “Ele 
estava vestido de mulher e 
tinha um corte na perna”, 
disse o delegado. 

A polícia trabalha com a 
hipótese de suicídio e uma 
perícia está sendo realizada. 
Farah havia sido condenado 
por homicídio, acusado de 
matar e esquartejar, em 
2003, uma ex-paciente, com 
quem ele teve um relaciona-
mento amoroso. Em 2007, 
o ex-médico havia obtido o 
direito de aguardar o julga-
mento em liberdade (AE).


