
Os acessos mobile 

crescem a cada ano 

e o consumo de 

conteúdo acontece a 

todo instante, mas, o 

smartphone continua 

sendo protagonista na 

comunicação 3.0

A pesquisa global Inter-
national Data Corpo-
ration (IDC) Mobile 

Phone Tracker aponta que as 
empresas de telefonia forne-
ceram quase 350 milhões de 
smartphones no mundo só no 
1º trimestre de 2017. No Brasil, 
segundo o IBGE, 102 milhões 
de pessoas acessam a internet, 
sendo que o smartphone é o 
dispositivo utilizado por 89% 
das pessoas. 

Estamos vivendo na era do 
“Mobile-First Strategy”, que 
nada mais é do que a estratégia 
de comunicação pensada para 
o contexto mobile e a assesso-
ria de imprensa também passa 
pela inevitável evolução desse 
conceito em suas abordagens. 
Anos atrás, TVs e rádios, que 
reinavam como melhores 
canais para impactar o con-
sumidor, hoje buscam fôlego 
para acompanhar a velocidade 
que a interação das telas do 
smartphone proporciona aos 
consumidores – e de forma 
absoluta. 

O consumo de conteúdo, seja 
ele por meio de reportagens, 
entrevistas, reviews de pro-
dutos, redes sociais, blogs ou 
content marketing, passou a 
acontecer na tela mobile. A co-
municação é ágil, a visualização 
é rápida e a forma de consumir 
o conteúdo também mudou a 
maneira como as agências de 
comunicação definem suas 
estratégias de abordagens na 
mídia.

A evolução do comporta-
mento humano com as telas é 
impactante na forma como a 
informação é consumida. Em 
média, uma pessoa olha seu 
celular cerca de 80 vezes ao dia, 
mas, esse número pode chegar 
a 150 vezes, dependendo do 
“micro momento” em que se 
está vivendo. E são nesses 
micro momentos que hoje a 
comunicação de uma marca 
deve atuar, interagir, engajar 
e reter.

A agência de comunicação 
que possui estratégia de as-
sessoria de imprensa como 
know-how e já percebeu essa 
evolução natural, deve mudar 

sua forma de comunicar, ava-
liando o problema da marca e 
propondo soluções que, muitas 
vezes, não é só a imprensa tra-
dicional que irá proporcionar. 
Mais do mesmo não vai evoluir 
para resultados.

Por dia, há inúmeros micro 
momentos e tomadas de deci-
sões realizadas em telas me-
nores, que também oferecem 
oportunidades de impacto com 
estratégias contínuas e intera-
ções constantes entre marcas 
e consumidores. Engana-se 
aquele que ainda defende o 
conceito de “assessoria de 
imprensa” apenas aquela 
agência que se comunica com 
jornalistas. A dinâmica mudou 
de forma abrupta e não é mais 
questão de evoluir para se 
manter competitivo, mas sim 
de chegar ao público-alvo do 
cliente de maneira relevante.

Reportagens em mídias 
tradicionais e publicações 
online se mantem relevantes 
e importantes dentro da es-
tratégia de comunicação, mas 
conteúdos potenciais ganham 
um novo papel nessa jornada 
de consumo da informação 
e as demandas do marketing 
digital passam a atuar de ma-
neira integrada ao trabalho da 
assessoria de imprensa.

Posts patrocinados, campa-
nhas de engajamento, bloguei-
ros e influenciadores digitais, 
empréstimos de produtos, 
produções de fotos e galerias 
de imagens, além do auxílio 
nas posições de destaque do 
Google, geração de leads, sto-
ries, content marketing, entre 
outras ações dinamizaram a 
maneira de levar conteúdo a 
quem vai consumi-lo.

A produção de releases 
deixou de ser a maneira mais 
eficaz de divulgar uma marca 
– continua sendo uma parte da 
estratégia – mas ganhou outros 
elementos para complementar 
seu objetivo: infográficos, ima-
gens, gifs, vídeos, criação de 
eventos, download de fotos, 
stories, lives.

Nessa perspectiva, a inte-
gração na hora de comunicar 
é estratégia fundamental na 
era mobile e das informações 
e interações mutáveis, em que 
o consumidor não é apenas o 
receptor da mensagem, mas 
aquele que irá compartilhar, 
engajar e levar o conteúdo de 
marcas e negócios a diante.

(*) - É diretora de comunicação 
da Agência Contatto, especializada 

em assessoria de imprensa, 
conteúdo e redes sociais. 
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RISE2LIFE Comércio de Roupas e Produtos Desportivos Ltda.
CNPJ: 22.357.203/0001-72-NIRE: 3522914976-5 - Edital de Convocação - Reunião de Sócios

Pela presente, nos termos dos os artigos 1.152, §§ 1º e 3º, e 1.072, § 6º, do Código Civil, ficam os sócios da RISE2LIFE
Comércio de Roupas e Produtos Desportivos Ltda., localizada na Rua Correia Dias, 184, 10 Andar, Conjunto 101, CEP:
04104-000, Bairro do Paraíso, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 22.357.203/0001-
72 (“Sociedade”) convocados para a Reunião de Sócios a ser realizada na sede da Sociedade no dia 31 de Outubro de
2017, às 16:30 horas, em primeira convocação, e às 17:00 horas, em segunda convocação, a fim de discutir e deliberar sobre
a seguinte ordem do dia: (i) deliberar sobre a alteração da Cláusula 8ª do contrato social da Sociedade para modificar o
quórum referente a dissolução da Sociedade, que passará a ser de 75% do capital social; (ii) deliberar sobre a alteração
da Cláusula 9ª do contrato social da Sociedade para estabelecer a forma de convocação das reuniões de sócios; e (iii) várias
e eventuais. São Paulo, 17 de Outubro de 2017. Renato de Aquino Salles-Administrador.          (18.19.20/10/2017)

ALPHAVILLE URBANISMO S.A. - NIRE 35.300.141.270 - CNPJ/MF Nº 00.446.918/0001-69
Edital de Convocação da Reunião do Conselho de Administração

Ficam os Senhores Conselheiros da Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”) convidados a se reunir em Reunião do Conselho 
de Administração, a ser realizada no próximo dia 03 (três) de novembro de 2017, às 08 horas, na sede social da Companhia, localiza-
da na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fi m de 
apreciar e deliberar acerca da seguinte Ordem do Dia: (i) A proposta, a ser submetida para aprovação da Assembleia Geral Extraor-
dinária de Acionistas, da aprovação da 4ª (quarta) emissão de debêntures pela Companhia, para distribuição privada (“Emissão”). (ii) 
a autorização para a outorga, pela Companhia, de cessão fi duciária de recebíveis em garantia, de sua titularidade e/ou de titularida-
de das suas sociedades controladas, bem como de alienação fi duciária da totalidade das quotas de sua titularidade, representativas 
do capital social de suas sociedades controladas, inclusive, mas, não se limitando, as seguintes sociedades (“Sociedades Desenvol-
vedoras”), em garantia das Emissões (“Alienação Fiduciária de Quotas”): (a) Alphaville Pernambuco 02 Empreendimentos Imobiliários 
Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.862.812/0001-95; (b) Terras Alphaville Dourados Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 17.796.842/0001-02; (c) Alphaville Volta Redonda Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 16.874.472/0001-03; (d) Terras Alphaville Vitória da Conquista Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
15.315.407/0001-85; (e) Alphaville Sergipe Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.051.343/0001-97; (f) 
Alphaville Bauru SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.363.728/0001-92; e (g) Alphaville São José 
dos Campos Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.530.085/0001-69.  (iii) a autorização da Diretoria da 
Companhia para celebrar todos os atos necessários para outorga das garantias, bem como os instrumentos necessários para efetiva-
ção das deliberações acima, incluindo seus eventuais aditamentos. Todos os documentos pertinentes à ordem do dia a ser apreciada 
na Reunião do Conselho de Administração, encontram-se disponíveis aos Senhores Conselheiros, a partir desta data, para consulta, 
na sede social da Companhia, localizada na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo. São Paulo, 18 de outubro de 2017. Olimpio Matarazzo Neto - Presidente do Conselho de Administração

ALPHAVILLE URBANISMO S.A. - NIRE 35.300.141.270 - CNPJ/MF Nº 00.446.918/0001-69
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas

Ficam os Senhores Acionistas da Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”) convidados a se reunir em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada no próximo dia 03 (três) de novembro de 2017, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada 
na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fi m de 
apreciar e deliberar acerca da seguinte Ordem do Dia: (i) a aprovação da 4ª (quarta) emissão de debêntures pela Companhia, para 
distribuição privada (“Emissão”). (ii) a autorização para a outorga, pela Companhia, de cessão fi duciária de recebíveis em garantia, 
de sua titularidade e/ou de titularidade das suas sociedades controladas, bem como de alienação fi duciária da totalidade das 
quotas de sua titularidade, representativas do capital social de suas sociedades controladas, inclusive, mas, não se limitando, as 
seguintes sociedades (“Sociedades Desenvolvedoras”), em garantia das Emissões (“Alienação Fiduciária de Quotas”): (a) Alphaville 
Pernambuco 02 Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.862.812/0001-95; (b) Terras Alphaville 
Dourados Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.796.842/0001-02; (c) Alphaville Volta Redonda 
Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.874.472/0001-03; (d) Terras Alphaville Vitória da Conquista 
Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.315.407/0001-85; (e) Alphaville Sergipe Empreendimentos 
Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.051.343/0001-97; (f) Alphaville Bauru SPE Empreendimentos Imobiliários 
Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.363.728/0001-92; e (g) Alphaville São José dos Campos Empreendimentos Imobiliários 
Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.530.085/0001-69. (iii) a autorização da Diretoria da Companhia para celebrar todos os atos 
necessários para outorga das garantias, bem como os instrumentos necessários para efetivação das deliberações acima, incluindo 
seus eventuais aditamentos. Todos os documentos pertinentes à ordem do dia a ser apreciada na Assembleia Geral Extraordinária, 
encontram-se disponíveis aos Senhores Acionistas, a partir desta data, para consulta, na sede social da Companhia, localizada na 
Avenida das Nações Unidas, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. São Paulo, 
18 de outubro de 2017. Olimpio Matarazzo Neto - Presidente do Conselho de Administração

2ª VRP - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1051830-91.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Lycia Eppinghaus Poppendick, Pedro Ferreira de Melo e s/m 
Maria Célia de Melo e Joaquim Raimundo da Silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que LUIZ MONTEIRO DA 
CUNHA, Sidney Luiz da Cunha, Pâmela da CUnha e Peterson da Cunha  ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando domínio sobre o imóvel situado à Rua José Oiticica Filho, 60, Itaquera Cep.: 
08210-510 São Paulo/SP Contribuinte 114.039.0033-6, 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. NADA MAIS. 

28ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1087269-66.2014. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Rogério Murillo Pereira Cimino, na forma da Lei, FAZ SABER à RICARDO JOSÉ FERRIGNO, 
CPF. 129.654.538-57, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o 
recebimento de R$ 1.758,19 (Set/2014), oriundos do inadimplemento do Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando o réu em lugar ignorado, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, em 15 dias, a fluir 
após o prazo supra, pague o débito devidamente corrigido, acrescido de honorários advocatícios de 
5% do valor atribuído à causa, e isento das custas processuais se cumprir o mandado no prazo, ou 
apresente embargos no mesmo prazo, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo, 
nos termos do artigos 701, 701,§1º e 702 do CPC, ficando advertido que será nomeado curador 
especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. 

40ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 0167250-
40.2009.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Paula Velloso Rodrigues Ferreri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANGELO 
SCHIFFINI, CPF 265.513.708-61, (CPF 265.513.708-61) que Cooperativa de Professores e Aux. de 
Adm. Escolar - COOPESCOLA, ajuizou-lhe uma ação de Execução para o recebimento de 
R$728,09 (Junho/2009), oriundos do cheque nº 000014, sacado contra o Banco Santander, no valor 
de R$ 493,34, atualizados e acrescidos de custas e despesas processuais. Estando o executado em 
lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito 
atualizado ou em 15 dias embargue, ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito 
de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento 
restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 
dias supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando advertido que será nomeado curador especial 
em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de agosto de 2017. 

5ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008479-
83.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
WELLINGTON LEITE DE LIMA, CPF. 226.075.458-97, que nos autos da ação de Indenização, ora em 
fase de Cumprimento de Sentença, requerida por ALLER PARTICIPAÇÕES S/A, foi DETERMINADO a 
sua INTIMAÇÃO por EDITAL para que efetue o pagamento de R$ 37.875,78 (atualizado até 01/03/2017), 
no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10% e de honorários 
advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos 
termos dos Arts. 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDO, para, em 15 dias, a fluir após o 
prazo para pagamento, ofereça impugnação, independentemente de nova intimação (Art. 525 do NCPC). 
Será o presente afixado edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de julho de 2017. 

1ª VC - Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002283-
90.2016.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ROMUALDO CORDEIRO DOS SANTOS, RG 449138318, CPF 359.329.748-50, que lhe foi proposta 
uma ação de Despejo Por Falta de Pagamento c/c Cobrança por parte de Fábio Dias Baeta, RG 
22.241.478 - SSP/SP, CPF/MF sob o n° 130.369 058-6, bem como contra ANTONIO LEONARDO 
RAMALHO SANDES, RG 35540445x, CPF 290.389.658-50 e MARQUICELIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, 
RG 298429184, CPF 366.749.998-14, objetivando o recebimento de R$ 53.261,40 (Abril/2016), 
oriundos da locação e demais encargos do imóvel comercial situado á Rua Lord Cockrane, nº 953 - 
Ipiranga, nesta Capital, a ser devidamente corrigido e atualizado. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo de 20 (vinte) 
dias do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de setembro de 2017. 

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, 
em primeira convocação, no dia 06 de novembro de 2017, às 10:30 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado de São 
Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) deliberar 
sobre substituição de membros do Conselho de Administração da Companhia e (ii) instrução de voto da Companhia para que a mesma 
deliberação seja tomada no âmbito da Santo Antônio Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, subsidiária integral
da Companhia (“SAE”). Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão depositar os  
respectivos instrumentos de mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social,  
sob a referência “Assembleia Geral Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral.  
São Paulo, 19 de outubro de 2017. Madeira Energia S.A. - Mesa  Saulo Alves Pereira Junior  - Presidente do Conselho de Administração.

2ª VC – Regional Pinheiros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000366-
67.2015.8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Eduardo Tobias de Aguiar Moeller, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
RODRIGO STAVALE HANTKE, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG 35008667, CPF 295.822.128- 88, 
que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, 
requerendo em síntese: o pagamento de R$ 11.705,36 oriundo de prestação de serviços 
educacionais, relativos a mensalidades não pagas no ano de 2010. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 11.705,36, devidamente 
atualizada, hipótese em que ficará isento de custas e de honorários advocatícios ou apresente 
embargos ao mandado monitório. Se os embargos não forem opostos, constituir-se-á, de pleno direito, 
o título executivo judicial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de agosto de 2017. 
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CONTRATANTE DE SERVIÇOS EXECUTADOS PELO MEI
Empresa que contrata serviços do MEI deve recolher o INSS patronal, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO PODE PRESTAR SIMULTANEAMENTE SERVIÇOS COMO 
AUTÔNOMO PARA A SUA EMPRESA, QUAL A BASE LEGAL?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, porém, enten-
demos que poderá ocorrer a prestação de serviço na qualidade de 
autônomo desde que seja fora do expediente de trabalho como 
celetista e em outra atividade para que não seja considerada 
jornada de trabalho e a hora extra pleiteada.

ANOTAÇÃO POR FALTA NA CTPS
Funcionário que falta e perdeu o período aquisitivo das férias ou 
perde o período por afastamento mais de 6 meses, é necessário 
fazer alguma anotação na CTPS ou no livro? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECONTRATAR FUNCIONÁRIO EM OUTRA FUNÇÃO
Empresa demitiu funcionário com a função de apontador de obra, 
poderá contratá-lo como porteiro? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE REDUZIR A CARGA HORÁRIA E SALÁRIO, MAS 
MANTENDO A MESMA FUNÇÃO DO FUNCIONÁRIO? 

Esclarecemos que qualquer alteração contratual somente é possível 
com a anuência das partes e desde que não resulte em prejuízo ao 
empregado. Conforme art.7, VI da CF a redução salarial somente 
se faz possível se prevista em convenção coletiva. Assim, deve a 
empresa ter o aval do sindicato.

CONTRATAR FUNCIONÁRIO ESTRANGEIRO
Vamos contratar funcionário estrangeiro, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Opinião S/A
CNPJ 03.729.970/0001-10 - NIRE 35.300.196.392

Assembleia Geral Extraordinária - Convocação
Ficam convocados os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada às 10hs do 
dia 01.11.2017, na sede social, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (I) Alteração da denominação
social da Sociedade; (II) Alteração de endereço da sede social; (III) Alteração do artigo 1° do Estatuto Social
e (IV) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 19.10.2017. A Diretoria         (20, 21 e 24/10/2017).

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 01 de Agosto de 2017.
01 - Data, Hora e Local: Ao 01.08.2017, às 15:30hs na fi lial estabelecida Avenida Álvares Cabral, nº 1.707, Sobre-
loja, Bairro Lourdes, CEP: 30.170-001, cidade de Belo Horizonte/MG. 02 - Convocação e Presença: Em atendimen-
to à convocação realizada pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 14 do Estatuto So-
cial da Companhia, estiveram presentes os Conselheiros Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Rober-
to Faldini, Olga Stankevicius Colpo, Flávio Pentagna Guimarães Neto, José Eduardo Gouveia Dominicale. 03 - Com-
posição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Regina Annes Guimarães e secretariados pelo Sr. Mar-
cus Vinicius F. Vieira. 04 - Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) Eleição do Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto como 
membro da Diretoria do Banco BMG S.A.; (ii) Ratifi car a composição dos membros da Diretoria e fi xação de mandato. 
05- Deliberações: Discutida amplamente a matéria, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade 
de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue: (i) Eleger para compor a Diretoria, para o 
cargo de Diretor sem designação específi ca: Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administra-
dor de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, nº 3477, 9º andar, CEP 04538-133, RG nº MG-117.32642, SSP/MG, CPF/MF nº 076.934.666-90, com pra-
zo de mandato até a RCA que suceder a AGO do ano de 2018. O Diretor ora eleito tomará posse em seu cargo, após 
aprovação da presente ata pelo Banco Central do Brasil, mediante a assinatura do termo de posse em livro próprio. 
O eleito acima nomeado e qualifi cado declarou, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administra-
ção da Sociedade por lei especial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela em vir-
tude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevari-
cação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade e declara, ainda, 
que preenche as condições constantes do artigo 2º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2.08.2012, do 
Conselho Monetário Nacional, editada pelo Banco Central do Brasil, conforme declaração arquivada na sede da Com-
panhia. (ii) Em razão da eleição dos Diretores acima mencionados, a Diretoria da Companhia passa a ser composta 
da seguinte forma: I – Diretor Executivo Presidente: Antonio Hermann Dias Menezes de Azevedo, brasi-
leiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, RG nº 4.509.751-3, SSP/SP, CPF/
MF nº 941.321.788-20; II – Diretores Executivos: Marco Antonio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, resi-
dente e domiciliado em São Paulo/SP, RG nº 7.669.530, SSP/SP e CPF/MF nº 002.975.098-96; Eduardo Mazon, bra-
sileiro, casado, bacharel em ciência da computação, residente e domiciliado em São Paulo/SP, RG nº 20775312, SSP/
SP e CPF/MF nº 275.484.158-00; Ângela Annes Guimarães, brasileira, divorciada, socióloga, residente e domicilia-
da em Belo Horizonte/MG, CPF/MF nº 375.156.836-00, RG nº M-1.414.160 -SSP/MG; III- Diretor sem Designação 
Específi ca: Flávio Pentagna Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domi-
ciliado na Cidade de São Paulo/SP, RG nº MG-117.32642, SSP/MG, CPF/MF nº 076.934.666-90, todos com endereço 
comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 9º Andar, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, em São Paulo/SP 
e com prazo de mandato até a RCA que suceder a AGO do ano de 2018. 06 - Encerramento: Nada mais havendo a 
ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de su-
mário, que foi aprovada por todos os presentes. Belo Horizonte, 01.08.2017. Regina Annes Guimarães. Ângela Annes 
Guimarães. Roberto Faldini. Olga Stankevicius Colpo. Flávio Pentagna Guimarães Neto. José Eduardo Gouveia Domi-
nicale. Regina Annes Guimarães - Presidente da Mesa; Marcus Vinicius F. Vieira - Secretário da Mesa. 
JUCESP nº 447.446/17-4 em 05.10.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

BANCO

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 29 de Maio de 2017.
Data, Hora, Local: 29.05.2017, às 12hs, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 9º Andar, Itaim Bibi, São 
Paulo/SP. Convocação e Presença: Em atendimento à convocação realizada pelo Sr. Presidente do Conselho de Adminis-
tração, nos termos do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, estiveram presentes, além do Presidente, os Conselheiros, 
Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, João Annes Guimarães, Roberto Faldini, Olga Stankevicius Colpo. Mesa: 
Presidente: Bernard Camille Paul Mencier, Secretária: Deise Peixoto Domingues. Deliberações Aprovadas: Eleger e reele-
ger os membros do Comitê de Auditoria, todos não componentes da diretoria, com prazo de mandato de 3 anos, contado da 
presente data: (i) Eleger: Olga Stankevicius Colpo, brasileira, casada, psicóloga organizacional, RG nº 5.472.441-7 SSP/
SP, CPF/MF nº 216.118.408.30, com endereço em São Paulo/SP; (ii) Reeleger: Paulo Augusto de Andrade, brasileiro, ca-
sado, administrador de empresas e contador, CPF/MF nº 439.199.018-00, RG nº 7.647.127 - SSP/MG e Roberto Faldini, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 3.182.138-8, SSP/SP e CPF/MF nº 070.206.438-68, ambos com endere-
ço em São Paulo/SP, os quais já compunham o comitê de auditoria, em conformidade com o Artigo 25, § 1º, do estatuto so-
cial da sociedade e nos termos da alínea “b”, do inciso II, do artigo 13º, da resolução do conselho monetário nacional nº 
3.198, de 27.05.2004, com as alterações da resolução nº 4.329, de 25/04/2014; (ii.a) Bernard Camille Paul Mencier não 
foi reeleito visto que passou a ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (iii) Nomear Paulo Augusto 
de Andrade como Presidente e membro Especializado do Comitê de Auditoria, nos termos do § 1º, do artigo 25, do Estatu-
to Social da Sociedade e devido a seus conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria que o qualifi cam para tal, de 
acordo com o artigo 12, § 2º da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.198, de 27.05.2004, com as alterações da 
Resolução nº 4.329, de 24.04.2014. Os membros do Comitê de Auditoria eleito e reeleitos acima declararam não estarem in-
cursos em qualquer crime previsto em lei que os impeça de exercer atividade mercantil. Encerramento: Nada mais. São 
Paulo, 29.05.2017. Bernard Camille Paul Mencier, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, João Annes Guimarães, 
Roberto Faldini, Olga Stankevicius Colpo. Bernard Camille Paul Mencier - Presidente; Deise Peixoto Domingues - Secretá-
ria. JUCESP nº 459.298/17-3 em 06.10.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

BANCO

Jaar Embalagens S.A.
CNPJ/MF - 03.031.882/0001-40 - NIRE - 35300321448

Ata da 18ª Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 10 de março de 2017, às 09:00 horas, na sede social da empresa, na
Rua Vergueiro, nº 2087, conjunto 408, Sala A, Vila Mariana, CEP 04.101-000, São Paulo
(SP). Presença: Totalidade dos acionistas representantes do Capital Social. Convocação:
Carta-Convite dirigida a todos acionistas. Mesa: Alcindo Heimoski - Presidente, Flavio
José Martins - Secretário. Ordem do Dia: Assembleia Geral Extraordinária: a) Alteração
do endereço da sede social; b) Extinção de filial; c) Consolidação do Estatuto Social; d)
Outros assuntos de interesse social. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Assem-
bléia Geral Extraordinária: a) Aprovada a alteração do endereço da sede social da
empresa para a Fazenda Coqueiro, s/n, Sala 03, Caixa Postal 30, bairro Segredo, CEP
85.145-000, Foz do Jordão (PR); b) Em virtude da alteração de endereço da sede social,
fica aprovada a extinção da filial da sociedade localizada na Fazenda Coqueiro, s/n, Sala
03, Caixa Postal 30, bairro Segredo, CEP 85.145-000, Foz do Jordão (PR) , inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 03.031.882/0017-08 e NIRE 41900689289; c) Aprovada a Consolidação
do Estatuto Social da Companhia, que devidamente autenticado pela Mesa dos Trabalhos
na forma do artigo 130, §1º, alínea “a”, da Lei 6404/76, passará a viger nos termos do
Anexo I da presente Ata. Lavratura e Leitura da Ata: Encerrada a Ordem do Dia e como
ninguém mais se manifestasse, é a presente cópia fiel da ata lavrada nas folhas 88 a 93
do Livro nº 01 desta Empresa em forma de sumário, a qual lida e achada conforme, foi por
todos assinada. Acionistas Presentes: Flavio José Martins pela Jaar Administração e
Participação S.A. Flavio José Martins - Secretário. JUCESP nº 232.993/17-8 em
24.05.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Rio Jordão Papéis S.A.
CNPJ/MF - 77.961.431/0001-49 - NIRE - 35.300.159.055

Ata da 28ª Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 03 de abril de 2017, às 09:00 horas, na sede social da empresa, na
Rua Vergueiro, nº 2087, conjunto 408, Vila Mariana, CEP 04.101-000, São Paulo (SP).
Presença: Acionistas representando mais de dois terços do total do Capital Social.
Convocação: Edital - publicado no Diário Oficial e Jornal Empresas e Negócios, ambos do
Estado de São Paulo, em edições dos dias 17, 18 e 21/03/2017. Mesa: Alcindo Heimoski
- Presidente, Flavio José Martins - Secretário. Ordem do Dia: Assembleia Geral Extra-
ordinária: a) Alteração do endereço da sede social da empresa; b) Extinção de filial; c)
Consolidação do Estatuto Social; d) Outros assuntos de interesse social. Deliberações
Tomadas por Unanimidade: Assembléia Geral Extraordinária: a) Aprovada a alteração
do endereço da sede social da empresa para o Município de Canela/RS, na Rua Fernando
Ferrari, 1439, Pavilhão V, Centro - Canela (RS); CEP 95.680-000; b) Em consequência da
alteração do endereço da sede social, fica aprovada a extinção da filial localizada na Rua
Fernando Ferrari, 1439, Pavilhão V, Centro - Canela (RS); CEP 95.680-000 e inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 77.961.431/0022-73 e NIRE 43901596910; c) Aprovada a Consolidação
do Estatuto Social da Companhia, que devidamente autenticado pela Mesa dos Trabalhos
na forma do artigo 130, §1º, alínea “a”, da Lei 6404/76, passará a viger nos termos do
Anexo I da presente Ata. Lavratura e Leitura da Ata: Encerrada a Ordem do Dia e como
ninguém mais se manifestasse, é a presente cópia fiel da ata lavrada nas folhas 02 a 06
do Livro nº 02 desta Empresa em forma de sumário, a qual lida e achada conforme, foi por
todos assinada. Acionistas Presentes: Flavio José Martins pela Jaar Administração e
Participação S.A. Flavio José Martins - Secretário. JUCESP nº 232.730/17-9 em
24.05.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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13ª Vara Cível do Foro Regional II – Santo – Amaro – SP 
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL – RESUMO 

Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação dos executados SANTA CRUZ FOMENTO COMERCIAL LTDA (CNPJ. 50.117.142/0001-01); 
GASTÃO FRAGUAS (CPF. 037.684.308-04); CRISTINA ELIANE NASSIF FRAGUAS (CPF. 130.143.538-41); SCPAR PARTICIPAÇÕES S.A. (CNPJ. 
09.346.202/0001-64) e GAEPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ. 49.447.550/0001-42) e demais 
interessados, expedido na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1022473-98.2016.8.26.0002, em trâmite na 13ª Vara Cível do Foro Regional II – 
Santo Amaro, requerida por BANCO RENDIMENTO S/A (CNPJ: 68.900.810/0001-38). Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará 
a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue:  
1. IMÓVEL: A) Chácara nº 09 da quadra 03 do loteamento denominado Chácaras Piracambaia, no Município e Comarca de Campinas/SP, com a área 

de 5.600,00m², com frente para a estrada nº 02, da qual é afastada de seu alinhamento por uma viela, onde mede 40,00m do lado direito de quem 
da estrada olha para o imóvel, mede em linha reta 140,00m, confrontando com a chácara nº 08; e do lado esquerdo mede 140,00m e confronta com 
a chácara nº 10 e nos fundos mede 40,00m e confronta com a chácara nº 24. Matrícula nº 69.951 do 2º CRI de Campinas. ÔNUS: Consta da 
referida matricula conforme Av.06 (05/08/2016) – AJUIZAMENTO EXEQUENDO DA AÇÃO; Na Av.07 (05/08/2016) - PENHORA EXEQUENDA. 
AVALIAÇÃO: R$ 106.000,00 (SETEMBRO/2017). B) Lote 10 da quadra 03 do loteamento denominado Chácaras Piracambaia, neste Município, e 
comarca com área de 5.600,00m² com frente para a estrada nº 02, da qual é afastada de seu alinhamento por uma viela onde mede 40,00 m, da 
frente aos fundos de ambos os lados mede 140,00m, nos fundos mede 40,00m, confrontando do lado direito de quem da rua olha para o imóvel com 
a chácara nº 05, do lado esquerdo com a chácara nº 11 e nos fundos com a chácara nº 23. Matrícula nº 69.952 do 2º CRI de Campinas. ÔNUS: 
Consta da referida matricula conforme Av.06 (05/08/2016) – AJUIZAMENTO EXEQUENDO DA AÇÃO; Na Av.07(05/08/2016) - PENHORA 
EXEQUENDA. AVALIAÇÃO: R$ 106.000,00 (SETEMBRO/2017). C) Chácara número 11 da quadra 03 do loteamento denominado Chácaras 
Piracambaia, neste Município, e comarca com área de 6.300,00m² com frente para a estrada nº 02, da qual é afastada de seu alinhamento por uma 
viela onde mede 45,00m da frente aos fundos de ambos os lados mede 140,00m, nos fundos tem a largura de 45,00m, confrontando do lado direito 
de quem da estrada olha para o imóvel com a chácara nº 10, do lado esquerdo com a chácara nº 12 e nos fundos com a chácara nº 22. Matrícula nº 
69.953 do 2º CRI de Campinas. ÔNUS: Consta da referida matricula conforme Av.06 (05/08/2016) – AJUIZAMENTO EXEQUENDO DA AÇÃO; Na 
Av.07(05/08/2016) - PENHORA EXEQUENDA. AVALIAÇÃO: R$ 106.000,00 (SETEMBRO/2017). D) Chácara número 12 da quadra 03 do 
loteamento denominado Chácaras Piracambaia, neste Município, e comarca com área de 5.250,00m² com frente para a estrada nº 02, da qual é 
afastada de seu alinhamento por uma viela onde mede 20,00m do lado direito de quem da estrada olha para o imóvel mede em linha reta 140,00m 
confrontando com a chácara nº 11, do lado esquerdo mede 144,30m, confrontando com as chácaras nº 11, do 13, 14, 15, 16 e 17, nos fundos mede 
55,00 m e confronta com a chácara nº 21. Matrícula nº 69.954 do 2º CRI de Campinas. ÔNUS: Consta da referida matricula conforme Av.06 
(05/08/2016) – AJUIZAMENTO EXEQUENDO DA AÇÃO; Na Av.07(05/08/2016) - PENHORA EXEQUENDA. AVALIAÇÃO: R$ 106.000,00 
(SETEMBRO/2017). E) Chácara número 22 da quadra 03 do loteamento denominado Chácaras Piracambaia, neste Município, e comarca com área 
de 6.606,00m² com frente para a estrada nº 01, para a qual mede 45,10m, do lado direito de quem da estrada olha para o imóvel mede em linha reta 
144,80m confrontando com a chácara nº 21, do lado esquerdo mede 148,80m, confrontando com a chácaras nº 23 e nos fundos 45,00 m e 
confronta com a chácara nº 11. Matrícula nº 69.955 do 2º CRI de Campinas. ÔNUS: Consta da referida matricula conforme Av.06 (05/08/2016) – 
AJUIZAMENTO EXEQUENDO DA AÇÃO; Na Av.06 (05/08/2016) – AJUIZAMENTO EXEQUENDO DA AÇÃO; Na Av.07(05/08/2016) - PENHORA 
EXEQUENDA. AVALIAÇÃO: R$ 106.000,00 (SETEMBRO/2017). F) Chácara número 24 da quadra 03 do loteamento denominado Chácaras 
Piracambaia, neste Município, e comarca com área de 6.160,00m² com frente para a estrada nº 01, para a qual mede em linha quebrada de dois 
segmentos 12,00m e 28,20m do lado direito de quem da estrada olha para o imóvel mede em linha reta 152,20m confrontando com a chácara nº 23, 
do lado esquerdo mede 155,80m, confrontando com a chácara nº 25 e nos fundos mede 40,00m, confrontando com a chácara nº 9. Matrícula nº 
69.957 do 2º CRI de Campinas. ÔNUS: Consta da referida matricula conforme Av.06 (05/08/2016) – AJUIZAMENTO EXEQUENDO DA AÇÃO; Na 
Av.06 (05/08/2016) – AJUIZAMENTO EXEQUENDO DA AÇÃO; Na Av.07(05/08/2016) - PENHORA EXEQUENDA. AVALIAÇÃO: R$ 106.000,00 
(SETEMBRO/2017). G) Chácara número 26 da quadra 03 do loteamento denominado Chácaras Piracambaia, neste Município, e comarca com área 
de 5.849,70m² com frente para a estrada nº 01, para a qual mede 20,00m, do lado direito de quem da estrada olha para o imóvel mede em linha reta 
165,50m confrontando com a chácara nº 25, do lado esquerdo mede 176,00m e confronta com a chácara nº 27, nos fundos mede 50,00m, 
confrontando com a chácara nº 7. Matrícula nº 69.959 do 2º CRI de Campinas. ÔNUS: Consta da referida matricula conforme Av.07(05/08/2016) - 
PENHORA EXEQUENDA. AVALIAÇÃO: R$ 106.000,00 (SETEMBRO/2017). 

2. AVALIAÇÃO TOTAL DOS 07 (SETE) IMÓVEIS: R$ 742.000,00 (SETEMBRO/2017) 
3. DÉBITO EXEQUENDO: R$ 845.812,94 – MAIO/2016). 
4. VISITAÇÃO - Não há visitação. 
5. DATAS DAS PRAÇAS – 1ª Praça começa em 14/11/2017, às 11h15min, e termina em 17/11/2017, às 11h15min, e; 2ª Praça começa em 

17/11/2017, às 11h16min, e termina e em 07/12/2017, às 11h15min 
6. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais 

condições no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, 
ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 
e email: contato@zukerman.com.br 

Ficam os executados SANTA CRUZ FOMENTO COMERCIAL LTDA, GASTÃO FRAGUAS, CRISTINA ELIANE NASSIF FRAGUAS, SCPAR 
PARTICIPAÇÕES S.A e GAEPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, e demais interessados, INTIMADOS das 
designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 05 de outubro de 2017. 
 
 
 
 
 

   (11) 2184-0900         |        WWW.ZUKERMAN.COM.BR 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 


