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www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 28/11/2017  - 10:30h  -  2º LEILÃO: 30/11/2017  - 10:30h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL: O Apar

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 28/11/2017, às 10:30 horas, e 2º Leilão dia 30/11/2017, às 10:30 horas. LOCAL: Av. 
Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: ELIANA CURATOLO

 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Intermedium S/A, CNPJ: 
00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 
1º leilão: R$ 857.889,75 (Oitocentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos) 2º leilão: R$ 474.649,02 
(Quatrocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e nove reais e dois centavos),

 COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

Vitale Artes Gráficas S/A
CNPJ/MF Nº n.º 00.525.343/0001-70

Convocação dos Acionistas  - Assembleia Geral Extraordinária
Em 17/11/2017, às 14hs, Rua França Pinto 64, São Paulo/SP - a) Para verificação de subscrição de
aumento de capital autorizado na AGOE de 18/04/2017, sua homologação e alteração do caput do
artigo 2º. do estatuto social; b) Tranformação de Sociedade Anônima em Ltda. São Paulo, 07/11/2017.
A Diretoria                                                                                                                                (08, 09 e 10/11)
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LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 21/11/2017  - 10:30h  -  2º LEILÃO: 23/11/2017  - 10:30h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 21/11/2017, às 10:30 horas, e 2º Leilão dia 23/11/2017, às 10:30 horas. LOCAL: Av. Angéli-
ca, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: CHRISTIAN LEADERSHIP CENTER – CONSULTORIA, SER-
VIÇOS E PRODUTOS LTDA  CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Intermedium 
S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 874.220,45 
(Oitocentos e setenta e quatro mil, duzentos e vinte mil e quarenta e cinco centavos) 2º leilão: R$ 685.290,17 (Seiscentos e oitenta e cinco mil, duzentos 
e noventa reais e dezessete centavos),

 COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEI-

LÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

12ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1049198-
27.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Viviane Nóbrega Maldonado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
DAIANY BARROS MACEDO, RG 44.344.555-2, CPF 372.652.728-11, que que COLÉGIO 
SALGUEIRINHO S/S LTDA EPP, lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 
4.197,60 (Set/2016), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as 
partes e não pago. Estando a requerida em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por 
EDITAL para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embargue a 
ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de 
mandato inicial em título executivo, sendo advertida de que será nomeado curador especial em caso 
de revelia (art. 257, IV do CPC). . Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de setembro de 2017. 

Arcon Informática S.A. - CNPJ/MF nº 00.417.120/0001-99 - NIRE nº 35300483138
Extrato da Ata da AGE realizada em 03/10/2016

Data/Hora/Local: 03/10/2016, às 11hs., na sede, SP/SP. Mesa: Presidente-Marcelo Barcellos de Campos Moreira; Secretário-Daniel Gustavo Mirabile. Presença: Totalidade. Convocação:
Dispensada. Decisões Aprovadas por Unanimidade: (i) ratificar a renúncia dos seguintes membros da Diretoria da Companhia: (a) Norma de Souza Ramos, RG 054.697.69-3-IFP,
CPF/MF 752.992.167-34; (b) Cristiano de Souza Pimenta, RG 5.523.618-7-SSP/SP, CPF/MF 021.918.277-99; (c) Marcos Bentes do Passos Alves, RG 694.311-SSP/DF, CPF/MF
297.692.211-04. 1 cópia das respectivas cartas de renúncia consta do Anexo I. (ii) alterar a denominação social da Companhia de Arcon Informática S.A. para NEC Soluções de
Segurança Cibernética Brasil S.A., de modo que a redação do Artigo 1º do Estatuto Social da Companhia fica alterada, passando a vigorar com a seguinte redação: Artigo 1º-Nec
Soluções de Segurança Cibernética Brasil S.A. é uma S.A., regida por este Estatuto Social e pela legislação aplicável. (“Companhia”). (iii) aprovar a instituição do Conselho de
Administração da Companhia, a ser composto por 4 membros, residentes no Brasil ou não, os quais possuirão 1 mandato de 2 anos, permitida a reeleição, sendo eleitos neste ato os seguintes
membros, para 1 mandato 2 anos contados a partir desta data: (a) Masazumi Takata, RNE G105696-0, CPF/MF 237.736.628-74; (b) Marcelo Barcellos de Campos Moreira, RG
424.251, CPF/MF 843.850.737-91; (c) Yoshihisa Inoue, RNE G1669966-K, CPF/MF 238.189.088-26; (d) Hiromi Furumoto, RG 6.264.938-3, CPF/MF 682.627.288-15. Os Conselheiros
aceitam suas nomeações, formalizando sua posse mediante a assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da
Companhia. 1 cópia dos termos de posse consta no Anexo II. Dessa maneira, a redação do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia fica alterada, passando a vigorar da seguinte
maneira: Artigo 15-O Conselho de Administração será 1 órgão deliberativo sem poderes para representar a Companhia perante terceiros. O Conselho Administrativo será composto por
4 membros, residentes no Brasil ou não, com 1 mandato de 2 anos, sendo permitida a reeleição. Conforme consta no Estatuto Social Anexo III a presente Ata. (iv) aprovar a nova redação
do Estatuto Social da Companhia, que passará a viger conforme o Anexo III. Leitura da ata: A Ata foi lida aprovada e assinada pelos presentes. Acionistas Presentes na Reunião:
NEC Latin America S.A. (p.Daniel Gustavo Mirabile), Marcelo Barcellos de Campos Moreira, Rogério Alexandre Teixeira Reis. Marcelo Barcellos de Campos Moreira-Presidente, Daniel
Gustavo Mirabile-Secretário, Daniel Mirabile, CEO, Brasil, NEC Latin America. JUCESP nº 471.290/16-6 em 03/11/2016. Flávia R.B.Gonçalves-Secretária Geral. Estatuto Social da
NEC Soluções de Segurança Cibernética Brasil S.A. Capítulo I-Nome, Sede, Objeto e Duração. Artigo 1º-NEC Soluções de Segurança Cibernética Brasil S.A. é uma S.A., regida
por este Estatuto Social e pela legislação aplicável (“Companhia”). Artigo 2º-A sede da Companhia, SP/SP, Avenida Ibirapuera, 2332, sala 52, parte, Indianópolis, CEP 04028-002.§Único-
O Conselho de Administração poderá abrir, transferir e encerrar filiais, escritórios, agências ou representações em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Artigo 3º-O tempo
de duração da Companhia é indeterminado. Artigo 4º-A Companhia tem por objeto a atividade empresária na prestação de serviços de infraestrutura de informática e segurança da
informação, consistindo em: suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação; geração de programas de computador sob
encomenda; venda de equipamentos de informática (“HARDWARE”); treinamento de pessoal; locação e licenciamento/cessão de direito de uso de programas de computação (“SOFTWARE”);
locação de bens móveis; e importação de equipamentos e software de informática. Capítulo II-Capital Social e Ações. Artigo 5º-O capital social é de R$984.043,00, dividido em 984.043
ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional. §1º-Cada ação ordinária confere ao seu proprietário o direito
de 1 voto nas deliberações da Assembleia Geral. §2º-As ações serão nominativas, dispensando-se a emissão de certificado, comprovando-se a titularidade das ações pela inscrição do nome
do acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia. Artigo 6º-O acionista detentor de 25% ou menos das ações representativas do capital social da Companhia não
poderá transferir quaisquer ações ou direitos a elas relacionados para qualquer indivíduo ou entidade, inclusive sociedade anônima, sociedade limitada, parceria, “trust”, sociedade não
personificada, associação ou qualquer outra entidade de negócios ou de investimentos, ou para qualquer autoridade governamental, que (a) ofereça soluções integradas relacionadas
à comunicação e tecnologia da informação; (b) desenvolva, produza, importe, exporte, venda, alugue com ou sem operador, instale, efetue a manutenção e conserte equipamentos de
telecomunicação ou de computação, bem como suas peças e dispositivos elétricos e eletrônicos; (c) preste serviços profissionais tais como consultoria, projetos ou trabalhos de engenharia,
operações assistidas e terceirização de atividades relacionadas à comunicação ou à tecnologia da informação. Nenhum acionista poderá transferir quaisquer ações ou direitos a elas
relacionados para 1 indivíduo ou 1 pessoa jurídica envolvida ou relacionada com crime organizado ou atividades de extorsão (racketeering activity), conforme definições do Ato de Controle
do Crime Organizado de 1970 (Organized Crime Control Act). Artigo 7º-Os acionistas terão o direito de transferir todas ou parte de suas ações, direitos de preferência, direito de 1º oferta,
opção de venda ou opção de compra a 1 ou mais de seus afiliados, de acordo com e na medida que for permitido nos termos do Acordo de Acionistas. Artigo 8º-Exceto pela restrição
mencionada nos Artigos 6º e 7º acima, qualquer acionista que desejar transferir ações ou quaisquer direitos a elas associados em favor de outro acionista ou outra pessoa deverá oferecer
aos demais acionistas o direito de 1º oferta, conforme o procedimento estabelecido no Acordo de Acionistas. Artigo 9º-Se qualquer transferência, cessão, venda, penhor ou ônus sobre
quaisquer ações for feito sem observância aos requisitos e aos procedimentos previstos no Acordo de Acionistas, tal transferência, cessão, venda, penhor ou ônus sobre quaisquer ações
será nulo, sem eficácia ou efeitos ab initio, e não serão registrados pelos Diretores no Livro de Registros de Ações Nominativas ou no Livro de Registro de Transferência de Ações da
Companhia. Capítulo III-Assembleias Gerais. Artigo 10-AGO. As AGO ocorrerão anualmente dentro dos 4 primeiros meses contados do final de cada exercício social, a fim de: (i) tomar
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) eleger
os membros do Conselho de Administração e os membros do Conselho fiscal, quando for o caso. Artigo 11-AGE. As AGE da Companhia serão realizadas sempre quando necessário ou
conveniente, a fim de aprovar as matérias listadas abaixo. As Assembleias serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração e secretariadas por qualquer dos indivíduos presentes
que tenha sido designado pelo Presidente do Conselho de Administração. Na ausência do Presidente do Conselho de Administração, as Assembleias serão presididas por qualquer dos indivíduos
presentes que tenha sido designado pela maioria de votos dos acionistas presentes, cabendo-lhe designar o secretário. As seguintes matérias dependerão de deliberação da Assembleia Geral:
(i) qualquer aumento de capital acima do limite do capital autorizado, assim como a emissão de quaisquer títulos e valores mobiliários, ativos conversíveis em títulos ou valores mobiliários, a outorga
de “stock options” a qualquer pessoa (incluindo aos administradores e empregados da Companhia) ou qualquer direito ou expectativa de direito que possa resultar em qualquer uma das hipóteses
previstas acima; (ii) qualquer redução de capital, bem como a aquisição, o resgate, a transferência e o cancelamento pela Companhia das suas próprias ações; (iii) qualquer alteração em relação
aos direitos e às obrigações relacionados a quaisquer ações, títulos ou valores mobiliários emitidos pela Companhia, inclusive a criação ou extinção de qualquer classe de ações; (iv) alteração
do objeto social ou do endereço da sede da Companhia; (v) qualquer incorporação (incluindo incorporação de ações), cisão total ou parcial, transformação, fusão ou qualquer outro tipo de
reorganização; (vi) aprovação da remuneração global dos membros do Conselho de Administração, de quaisquer comitês e da Diretoria, incluindo os benefícios adicionais; (vii) Listagem ou
cancelamento da listagem dos valores mobiliários da Companhia no mercado de ações, e o registro de qualquer declaração voltada à oferta pública dos valores mobiliários da Companhia; (viii)
dissolução ou liquidação, nomeação ou substituição dos liquidantes e a aprovação das contas dos liquidantes; (ix) propositura de 1 ação, procedimento ou outra medida voluntária, (a) sob
qualquer lei aplicável, relacionada à falência, insolvência, recuperação ou perdão de dívidas, com o intuito de obter 1 ordem para suspensão/cancelamento de cobranças, ou com o intuito de
obter 1 decretação de falência ou insolvência, ou pleiteando uma reorganização, rearranjo, ajuste, extinção, liquidação, dissolução, composição ou outra medida similar, ou (b) pleiteando a
nomeação de 1 administrador judicial, “trustee”, custodiante ou outro agente semelhante para a Companhia ou para todos ou uma parte substancial dos seus ativos; ou para cessão geral
em benefício dos credores da Companhia; e (x) aprovação de qualquer uma das matérias mencionadas acima no âmbito de qualquer sociedade na qual a Companhia tenha alguma participação.
§1º-Convocação para as Assembleias Gerais. Sem prejuízo dos requisitos legais aplicáveis, para que 1 Assembleia Geral seja válida e exequível em relação aos acionistas e à Companhia,
deverá ser convocada (i) por qualquer acionista; (ii) pelo Presidente do Conselho de Administração; (iii) por decisão da maioria dos membros do Conselho de Administração, por meio de aviso
escrito enviado aos acionistas; ou (iv) conforme previsto na Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). O anúncio deverá conter as informações sobre o local, data, horário e ordem do
dia para a reunião, e deverá ser enviado com todos os documentos que serão objeto das deliberações na assembleia. A 1º convocação deverá ser feita (x) com no mínimo 8 dias de antecedência
da data da assembleia; e (y) não se realizando a assembleia, a 2º convocação será feita com antecedência mínima de 5 dias da data da assembleia. §2º-Instalação. Exceto quando quórum
maior for estabelecido pela Lei das S.A., para que seja válida e exequível em relação aos acionistas e à Companhia, as Assembleias Gerais serão instaladas, em 1º convocação, com a presença
dos acionistas representando a maioria das ações com direito a voto e, na 2º convocação, com qualquer número de acionistas, ressalvando-se, entretanto, que a presença da totalidade dos
acionistas, na 1º e na 2º convocação, será exigida para a aprovação das matérias listadas nos incisos (i) a (x) do caput deste Artigo. §3º-Quórum de aprovação. Em quaisquer Assembleias Gerais,
exceto (i) se de outra maneira estabelecida pela Lei das S.A.; e (ii) para as matérias listadas nos incisos (i) a (x) do caput deste Artigo, que serão aprovadas por unanimidade de votos dos acionistas,
todos as matérias serão aprovadas pelo voto favorável da maioria simples dos acionistas presentes na respectiva Assembleia Geral. §4º-Caso uma das matérias listadas no caput deste Artigo
não seja aprovada na Assembleia Geral, os acionistas deverão discutir e buscar, de boa-fé, uma resolução amigável em relação a tal matéria dentro de 30 dias. §5º-Se os acionistas chegarem
a 1 consenso, 1 nova Assembleia Geral deverá ser convocada e instalada, nos termos deste Capítulo III, para aprovar a matéria em questão. §6º-No exercício do seu direito de voto, especialmente
para as matérias listados no caput deste Artigo, os acionistas não deverão (i) prejudicar os interesses da Companhia e (ii) impedir, de forma irrazoável, que a Companhia opere seus negócios
normalmente. Capítulo IV-Administração da Sociedade. Artigo 12-A Companhia será administrada por 1 Conselho de Administração e 1 Diretoria de acordo com a legislação aplicável e este
Estatuto Social. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria estão dispensados de oferecer qualquer tipo de garantia para serem investidos nos respectivos cargos. Artigo 13-
Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria deverão ser investidos em seus cargos individualmente, mediante assinatura do respectivo termo de posse no Livro de Registros das
Atas de Reunião do Conselho de Administração e no Livro de Registro das Atas de Reunião da Diretoria, e deverão permanecer em suas posições até que seus sucessores tomem posse.
Artigo 14-Os membros do Conselho de Administração não terão direito de receber qualquer remuneração. A remuneração a ser paga aos membros da Diretoria deverá ser estabelecida por
meio de Assembleia Geral. Os acionistas podem definir a remuneração da administração individual ou globalmente. Se uma remuneração global for estabelecida pelos acionistas, ao Conselho
de Administração caberá decidir a forma de distribuição da remuneração global entre os indivíduos que compõem a Diretoria. Capítulo V-Conselho de Administração. Artigo 15-O Conselho
de Administração será 1 órgão deliberativo sem poderes para representar a Companhia perante terceiros. O Conselho Administrativo será composto por 4 membros, residentes no Brasil ou não,
com 1 mandato de 2 anos, sendo permitida a reeleição. §1º-Eleição e Destituição dos Membros do Conselho de Administração. Os direitos dos acionistas em relação à nomeação dos
Conselheiros estão previstas no Acordo de Acionistas. §2º-Reuniões. As reuniões de AGO do Conselho de Administração ocorrerão trimestralmente, no último dia útil do mês anterior ao término
do trimestre. As reuniões de AGE do Conselho de Administração poderão ocorrer a qualquer momento, quando convocadas pelo Presidente, por qualquer Conselheiro ou pela maioria dos
votos dos Diretores, e para deliberar sobre as matérias listadas abaixo. Os Conselheiros terão o direito de participar das reuniões do Conselho de Administração por videoconferência ou por
conferência telefônica. As reuniões do Conselho de Administração serão transcritas em atas e, se necessário, registradas na Junta Comercial competente. As reuniões serão presididas pelo
Presidente e transcritas por 1 Conselheiro nomeado pelo Presidente, ou, na ausência do Presidente, por qualquer outro Conselheiro designado pela maioria dos votos dos Conselheiros
presentes. (i) qualquer aumento de capital dentro do limite do capital autorizado, bem como a emissão de quaisquer títulos ou ativos conversíveis em ações; (ii) qualquer alteração no plano de
negócios ou no orçamento anual ou plurianual; (iii) aquisição, alienação ou desinvestimentos de quaisquer bens, ativos ou investimentos, ou a criação de quaisquer ônus sobre eles, que,
individualmente ou em conjunto com operações similares (sendo considerados os últimos 12 meses), exceda o valor de R$16.000.000,00; (iv) qualquer financiamento para a obtenção de
empréstimo, inclusive a emissão de debêntures não-conversíveis em ações, que, individualmente ou em conjunto com operações similares (sendo considerados os últimos 12 meses), exceda
o valor de R$33.000.000,00; (v) qualquer concessão de empréstimo, que, individualmente ou em conjunto com operações similares (sendo considerados os últimos 12 meses), exceda o valor
de R$16.000.000,00; (vi) participação em qualquer nova linha de negócio fora do escopo do objeto social; (vii) participação em uma “joint venture”, parceria ou associação, assim como a aquisição
ou alienação de quaisquer valores mobiliários emitidos por outras sociedades (inclusive a constituição e alienação de subsidiárias); (viii) realização ou assunção de qualquer endividamento ou
obrigação similar, que, individualmente ou em conjunto com operações similares (sendo considerados os últimos 12 meses), exceda R$100.000.000,00; (ix) celebração de qualquer contrato
(inclusive aditivos, alterações e distratos de tais contratos) envolvendo valores que, individualmente ou em conjunto com operações similares (sendo considerados os últimos 12 meses), excedam
R$33.000.000,00; (x) celebração de qualquer transação com parte relacionada à Companhia ou a quaisquer de seus acionistas, direta ou indiretamente; (xi) outorga pela Companhia de
qualquer garantia em favor de qualquer pessoa (inclusive os acionistas), envolvendo valores que, individualmente ou em conjunto com operações similares (sendo considerados os últimos 12
meses), excedam R$16.000.000,00; (xii) quaisquer despesas de capital (capex) que, individualmente ou em conjunto com operações similares (sendo considerados os últimos 12 meses), excedam
R$665.000,00; (xiii) celebração de qualquer obrigação ou acordo de não concorrência, ou a realização de qualquer medida cujo objetivo seja limitar, ou da qual se possa razoavelmente esperar
uma limitação à liberdade da Companhia de competir livremente em qualquer linha de negócio e região; (xiv) qualquer alteração substancial aos métodos ou práticas contábeis da Companhia,
exceto se assim exigido pelas práticas contábeis geralmente aceitas no Brasil; (xv) distribuição da remuneração aos membros de quaisquer comitês e da Diretoria, incluindo benefícios adicionais,
dentro da remuneração global aprovada pelos acionistas; (xvi) designação e remoção de auditores independentes para a Companhia, ressalvado o disposto no inciso (xxii) abaixo; (xvii) criação
e extinção de comitês, estabelecendo suas responsabilidades e regulamentos internos, bem como como a nomeação de seus membros; (xviii) ajuizamento de qualquer procedimento judicial
pela Companhia envolvendo um valor que exceda R$10.000.000,00, bem como qualquer acordo que represente um desembolso ou uma obrigação que exceda tal valor; (xix) abertura e
encerramento de filiais; (xx) qualquer acordo financeiro com o intuito de ceder os recebíveis da Companhia; (xxi) incorrer em despesas em valor que exceda R$33.000,00, como taxa de inscrição
de associação, doações, entretenimento corporativo, patrocínio, pagamento de hospitalidade e despesas com conferências; (xxii) designação e substituição dos auditores independentes entre
as 4 grandes empresas de auditoria; e (xxiii) aprovação de qualquer uma das matérias mencionados acima no âmbito de qualquer sociedade na qual a Companhia tenha alguma participação.
§3º-Convocação para Reuniões do Conselho de Administração. As reuniões do Conselho de Administração deverão ser convocadas pelo Presidente, por qualquer Conselheiro ou pela
maioria de votos dos membros da Diretoria, por meio de aviso por escrito enviado por correio, fax ou e-mail ao endereço que tiver sido anteriormente indicado por cada Conselheiro para essa
finalidade. O aviso de convocação deverá conter informações sobre o lugar, data, o horário e ordem do dia da reunião e deverá ser enviado juntamente com todos os documentos que serão
o objeto das deliberações na reunião. A 1º convocação deverá ser feita pelo menos 5 dias previamente à data da reunião, e, se a reunião não ocorrer, a 2º convocação deverá ser feita com
pelo menos 3 dias de antecedência em relação à data da reunião. Independentemente das formalidades estabelecidas neste §, a reunião na qual todos os Conselheiros tiverem comparecido
deverá ser considerada regular para todos os efeitos legais. §4º-Quórum para a Instalação das Reuniões. As reuniões do Conselho de Administração deverão ser instaladas com a presença
da maioria dos Conselheiros; ressalvando-se, entretanto, que as Reuniões do Conselho de Administração realizadas para deliberar a respeito das matérias listadas nos incisos (i) a (xix) e (xxiii)
do §2º deste Artigo, em 1º ou 2º convocação, deverão ser instaladas com a presença de todos os Conselheiros. Os Conselheiros que participarem da reunião por videoconferência ou por
conferência telefônica ou que tenham conferido poderes e dado instruções em relação ao exercício do seu voto a outro Conselheiro, por meio de 1 procuração, deverão ser considerados
presentes na reunião. A procuração mencionada acima não precisa ser outorgada para cada reunião específica do Conselho de Administração (i.e., poderá ser outorgada para reuniões que
vierem a ser realizadas dentro de 1 determinado período), e, se outorgada fora do Brasil, não será necessária qualquer formalidade para atestar a veracidade da assinatura, a qualidade e/
ou a autenticidade do documento, exceto se assim exigido pela lei aplicável. A posse de 1 cópia da procuração e das instruções de como exercer o direito de voto serão suficientes para fins
de participação do respectivo procurador na respectiva reunião do Conselho de Administração, e as vias originais (ou cópias autenticadas) poderão ser enviadas à Companhia após a reunião.
Os Conselheiros que não estiverem fisicamente presentes na reunião, mas que estejam participando por videoconferência ou por conferência telefônica, deverão enviar seus votos por fax ou
e-mail, os quais serão registrados na ata da reunião. §5º-Decisões do Conselho de Administração. As decisões do Conselho de Administração deverão ser tomadas por voto favorável da
maioria simples dos Conselheiros presentes na respectiva Reunião do Conselho de Administração; exceto em relação aos incisos (i) a (xix) e/ou (xxiii) do Artigo 15, §2º, que deverão ser aprovados
por voto favorável da totalidade dos membros do Conselho de Administração. §6º-Caso 1 das matérias referidas nos incisos (i) a (xix) e/ou (xxiii) do §2º deste Artigo não seja aprovado na Reunião
do Conselho de Administração, os Conselheiros deverão discutir e buscar, de boa-fé, 1 resolução amigável em relação a tal matéria dentro de 30 dias. §7º-Se os Conselheiros chegarem a 1
consenso, 1 nova reunião do Conselho de Administração deverá ser convocada e instalada, nos termos deste Capítulo V, para aprovar a matéria em questão. §8º-No exercício do seu direito
de voto, especialmente para as matérias listados nos incisos (i) a (xix) e/ou (xxiii) do §2º deste Artigo, os Conselheiros não deverão (i) prejudicar os interesses da Companhia e (ii) impedir, de forma
irrazoável, que a Companhia opere seus negócios normalmente. §9º-Voto de Desempate. Se os membros do Conselho de Administração não chegarem a 1 consenso ou caso ocorra 1 empate
na votação, exceto para as matérias listadas nos incisos (i) a (xix) e/ou (xxiii) do §2º deste Artigo, o Presidente do Conselho de Administração possuirá o voto de desempate, para decidir a questão.
Capítulo VI-Diretoria. Artigo 16-A Diretoria será responsável pela gestão da Companhia, possuindo poderes para representá-la perante terceiros, respeitando as disposições do Acordo de
Acionistas, deste Estatuto Social e da Lei das S.A. Artigo17-A Diretoria será composto por até 3 membros, sendo 1 Diretor Presidente; 1 Diretor Geral, 1 Diretor Vice-Presidente Executivo. Os
membros da Diretoria deverão ser residentes no Brasil, sendo eleitos para 1 mandato de 2 anos, permitida a reeleição. §Único-Eleição e Destituição dos Membros da Diretoria. Os direitos
do Conselho de Administração em relação à nomeação dos Diretores estão previstos no Acordo de Acionistas. Artigo 18-Deveres dos Membros da Diretoria e Poderes de Representação.
Os Diretores possuem poderes para nomear procuradores e legalmente assumir obrigações em nome da Companhia perante quaisquer órgãos ou entidades, sejam públicas ou privadas, incluindo
instituições financeiras, sempre de acordo com os interesses sociais. §1º-Dentro dos limites de seus poderes, 2 Diretores poderão, agindo conjuntamente de acordo com o §2º abaixo, nomear
procuradores, especificando os poderes outorgados, bem como o prazo de validade da respectiva procuração, exceto em relação às procurações ad judicia, as quais poderão ser outorgadas
por prazo indeterminado. Não obstante o exposto acima, os procuradores cuja nomeação tenha sido sugerida por acionista representando ao menos 75% das ações da Companhia será referido
como “Procurador A”; e os procuradores cuja nomeação tenha sido sugerida por acionistas que conjuntamente possuam menos do que 25% das ações da Companhia serão referidos como
“Procuradores B”. §2º-Ressalvando-se o disposto no §3º abaixo, a Companhia será representada pela assinatura conjunta (i) de 2 Diretores, sendo necessariamente 1 deles o Diretor Geral,
ou (ii) do Diretor Presidente e de 1 Procurador B, de acordo com os poderes contidos na respectiva procuração; ou (iii) do Vice Presidente Executivo e de 1 Procurador B, de acordo com os poderes
contidos na respectiva procuração; ou (iv) do Diretor Geral e de 1 Procurador A, de acordo com os poderes contidos na respectiva procuração; ou (v) de 1 Procurador B e de 1 Procurador A,
de acordo com os poderes contidos nas respectivas procurações. §3º-Quando envolver 1 quantia igual ou superior a R$ 1.000.000,00, a Companhia será representada pela assinatura conjunta:
(i) de 3 Diretores; ou (ii) do Diretor Geral, do Diretor Presidente e de 1 Procurador A, conforme previsto na respectiva procuração e de acordo com os poderes nela contidos; ou (iii) do Diretor
Presidente, do Vice Presidente Executivo e de 1 Procurador B, conforme previsto na respectiva procuração e de acordo com os poderes nela contidos. Artigo 19-Reuniões. A Diretoria poderá
se reunir sempre que solicitado por qualquer Diretor. Os Diretores poderão participar das reuniões da Diretoria por videoconferência ou por conferência telefônica. As reuniões da Diretoria serão
transcritas em ata e, se necessário, registradas na Junta Comercial competente. As reuniões serão presididas por qualquer Diretor designado pela maioria dos votos dos Diretores presentes,
sendo transcritas por qualquer outro Diretor. §1º-Convocação para as Reuniões da Diretoria. As reuniões da Diretoria serão convocadas pelo Diretor Geral ou por outros 2 Diretores por
meio de 1 aviso por escrito enviado por correio, fax ou e-mail ao endereço previamente indicado por cada Diretor para essa finalidade. O aviso de convocação deverá conter informações sobre
o local, data, horário e ordem do dia da reunião e deverá ser enviado juntamente com todos os documentos que serão objeto de deliberação na reunião. O aviso de convocação deverá ser
enviado ao menos com 48hs de antecedência da reunião. Independentemente das formalidades estabelecidas neste §, a reunião na qual todos os Diretores tiverem comparecido deverá ser
considerada regular para todos os efeitos legais. §2º-Quórum para Instalação das Reuniões. As reuniões da Diretoria serão instaladas com a presença de todos os membros da Diretoria.
Os Diretores que participarem da reunião por videoconferência ou por conferência telefônica ou que tenham outorgado poderes e dado instruções em relação ao exercício do seu voto a outro
Diretor, por meio de 1 procuração, deverão ser considerados presentes na reunião. A procuração mencionada acima não precisa ser outorgada para cada reunião específica da Diretoria (i.e.,
poderá ser outorgada para reuniões que vierem a ser realizadas dentro de um certo período). A posse de 1 cópia da procuração e das instruções de como exercer o direito de voto serão suficientes
para fins de participação do respectivo procurador na respectiva reunião da Diretoria, e as vias originais (ou cópias autenticadas) poderão ser enviadas à Companhia após a reunião. Os Diretores
que não estiverem fisicamente presentes na reunião, mas que estejam participando por videoconferência ou por conferência telefônica, deverão enviar seus votos por fax ou e-mail, os quais
serão registrados na ata da reunião. Artigo 20-Decisões da Diretoria. As decisões da Diretoria deverão ser tomadas por unanimidade de votos. §Único-As atribuições da Diretoria incluem,
mas não se limitam a: (a) assegurar a observância pela Companhia das leis e deste Estatuto; (b) assegurar a devida observância das decisões das Assembleias Gerais e do Conselho de
Administração; (c) administrar e supervisionar os negócios da Companhia; (d) aprovar regras e instruções internas; (e) submeter anualmente para aprovação do Conselho de Administração o
plano de negócios e orçamento; e (f) aprovar a remuneração e a promoção de empregados. Capítulo VII-Conselho Fiscal. Artigo 21-O Conselho Fiscal, o qual não terá caráter permanente,
será composto de pelo menos 3 membros efetivos e com mesmo número de suplentes, com os deveres previstos nos termos da lei. §Único-Cada período de operação do Conselho Fiscal deverá
se encerrar após a 1º AGO realizada após a sua instalação. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal deverá ser decidida na Assembleia Geral que os tenha elegido, de acordo com
o previsto no Artigo 162, §3º da Lei das S.A. Capítulo VIII-Exercício Social e Distribuição dos Resultados. Artigo 22-O exercício fiscal e social da Companhia começa no dia 1º/01 e termina
no dia 31/12 de cada ano. Após o término do exercício, a Diretoria da Companhia deverá preparar as demonstrações financeiras, inclusive o balanço patrimonial, a demonstração dos lucros
ou prejuízos acumulados, bem como outros documentos exigidos pela Lei das S.A. Para fins orçamentários, a Companhia terá 1 exercício que começa no dia 1º/04 e se encerra no dia 31/03.
Artigo 23-Do resultado do exercício serão deduzidos os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro. Do lucro líquido apurado
após as deduções previstas neste artigo serão destinados sucessivamente e nesta ordem: (i) 5% para a constituição de reserva legal, até que esta atinja o valor correspondente a 20% do capital
social, a constituição da reserva legal poderá ser dispensada no exercício em que o saldo desta reserva, acrescido do montante das reservas de capital que exceder 30% do capital social; (ii)
10% do lucro líquido para distribuição aos acionistas a título de dividendo obrigatório; e (iii) o saldo do lucro líquido ficará à disposição da Assembleia que decidirá sobre sua destinação, podendo,
inclusive, mantê-lo em 1 das contas de reserva previstas nos artigos 194 a 197 da Lei das S.A. §1º-A Assembleia Geral poderá, desde que não haja qualquer objeção de qualquer dos acionistas
presentes, deliberar por distribuir dividendos inferiores àqueles previstos neste Artigo, ou reter todo lucro. §2º-O dividendo obrigatório não será distribuído nos casos previstos em lei, de acordo
com as condições e disposições previstas em lei. §3º-O Conselho de Administração poderá deliberar, por maioria de votos, pelo pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas, em
observância aos requisitos legais aplicáveis. Os juros sobre capital próprio deverão ser imputados à distribuição de dividendos prevista no item (ii) do caput deste Artigo, de maneira que a Companhia
não será solicitada a distribuir dividendos e juros sobre capital próprio que, em conjunto, excedam 10% dos lucros líquidos (antes dos juros sobre capital próprio) de qualquer exercício social.
Artigo 24-Antes do término do exercício para fins orçamentários, os Diretores deverão conjuntamente preparar 1 plano de negócios e o orçamento da Companhia para o próximo exercício
para fins orçamentários, e enviá-los para aprovação do Conselho de Administração na próxima reunião a ser realizada antes do término do ano para fins orçamentários em curso. Capítulo
IX-Liquidação da Sociedade. Artigo 25-A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à Assembleia Geral determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante
que deverá atuar nesse período. Capítulo X-Disposições Finais. Artigo 26-A Companhia deverá observar as disposições do Acordo de Acionistas arquivado na sede Companhia,
conforme previsto pelo artigo 118 da Lei das S.A. (“Acordo de Acionistas”). A Diretoria não poderá registrar transferências de ações que não estiverem de acordo com os termos do Acordo
de Acionistas. O Presidente da Assembleia Geral e/ou do Conselho de Administração não poderá computar votos que não estiverem de acordo com os termos de tal Acordo de Acionistas.
Artigo 27-Os acionistas e a Companhia, inclusive seus sucessores a qualquer título, submeterão qualquer disputa decorrente ou relacionada a este Estatuto Social, incluindo, mas não
se limitando a questões relacionados a sua existência, validade, eficácia, interpretação, execução ou rescisão, deverá ser apresentada e finalmente resolvida por arbitragem a ser
administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“CAM/CCBC”). A arbitragem será instaurada e conduzida de acordo com o regulamento de
arbitragem da Câmara de Arbitragem (“Regulamento”) e a Lei 9.307/96. §1º-O tribunal arbitral será composto por 3 árbitros nomeados em conformidade com o Regulamento. A nomeação
do presidente do tribunal arbitral pelos árbitros nomeados pelas partes ou pela CAM/CCBC será precedida de consulta prévia aos acionistas sob a forma de 1 lista de potenciais candidatos.
Os árbitros nomeados pelas partes ou a CAM/CCBC devem preparar tal lista e pedir às partes para classificá-las de acordo com sua preferência. Esta classificação será tida em consideração
na nomeação do presidente do tribunal arbitral. §2º-No caso de 1 arbitragem envolvendo 3 ou mais partes que são incapazes de agrupar-se em grupos de demandantes e demandadas,
todas as partes da arbitragem deverão nomear conjuntamente 2 árbitros no prazo de 15 dias após recepção da última notificação pela CAM/CCBC neste sentido. O 3º árbitro, que atuará
como presidente do tribunal arbitral, será nomeado pelos árbitros nomeados pelas partes no prazo de 15 dias após a confirmação do último árbitro. Caso os 2 árbitros nomeados, por qualquer
razão, frustrem em fazer a nomeação do 3º árbitro, a CAM/CCBC vai fazê-lo em conformidade com o Regulamento. Caso os árbitros nomeados pelas partes não consigam, por qualquer
motivo, proceder com a nomeação, o CAM/CCBC o fará em conformidade com o Regulamento. Caso as partes não consigam apontar os árbitros, todos os membros do tribunal arbitral
deverão ser nomeados pelo CAM/CCBC, de acordo com o Regulamento, que deverá nomear 1 deles para atuar como presidente do tribunal arbitral. §3º-Qualquer acionista e/ou a
Companhia poderá recorrer a negociações amigáveis ou mediação prévia ou paralelamente ao procedimento arbitral, bem como interromper, a qualquer tempo, negociações amigáveis
ou mediações que possam estar em curso. Qualquer proposta de negociação ou mediação não será considerada como 1 renúncia ao direito de ingressar em arbitragem ou como 1 passo
necessário antes de se ingressar em arbitragem. §4º-Qualquer material escrito ou declaração verbal produzidos no contexto de negociações prévias ao procedimento e/ou em mediações
e/ou em negociações amigáveis durante ou antes da arbitragem devem ser consideradas como confidenciais e não podem ser divulgadas aos árbitros e/ou ao judiciário. §5º-O procedimento
arbitral deve se proceder e ser decidido de acordo com a legislação brasileira. §6º-A arbitragem deverá ocorrer na cidade São Paulo/SP, Brasil, onde a sentença arbitral será proferida. §7º-
Os atos procedimentais, incluindo a realização de audiências e/ou a assinatura de ordens procedimentais e sentenças arbitrais, poderão ocorrer em locais diferentes do local da arbitragem.
§8º-A sentença arbitral deverá ser final e vinculante e será exequível de acordo com a legislação aplicável, sendo permitida a emissão de sentenças parciais. §9º-A sentença arbitral deverá
determinar em que termos as despesas incorridas durante o processo arbitral deverão ser arcadas pela parte vencida, incluindo honorários advocatícios razoáveis. §10-O processo deverá
ser conduzido em inglês, sendo que qualquer prova poderá ser produzida em português, sem a necessidade de tradução. §11-A existência e o conteúdo do processo arbitral, bem como
qualquer decisão ou sentença, deverão ser confidenciais, salvo (i) para fins de execução judicial de decisão proferida no curso do processo arbitral, (ii) para reconhecer judicialmente, executar,
contestar ou anular 1 sentença arbitral, (iii) em razão de ordem proferida por 1 autoridade pública competente, e (iv) se referida informação for de conhecimento público sem a quebra da
confidencialidade. Nos casos (i), (ii) e (iii), a parte informante deverá pedir confidencialidade por parte da autoridade pública, na medida do possível. §12-Antes de assinar os termos arbitrais,
a CAM/CCBC poderá consolidar procedimentos arbitrais semelhantes, conforme previsto no Regulamento. Após a assinatura dos termos arbitrais, o tribunal arbitral poderá consolidar
procedimentos arbitrais simultâneos baseados neste ou em qualquer outro contrato firmado pelos acionistas, se (i) tais procedimentos forem relacionados à mesma relação legal; (ii) os acordos
arbitrais forem compatíveis; e (iii) a consolidação não causaria danos a qualquer das partes da arbitragem. A competência para consolidar os procedimentos arbitrais caberá ao 1º tribunal arbitral
constituído, e sua decisão deverá ser final e vinculante para os acionistas e para a Companhia. §13-As acionistas da Companhia elegem a jurisdição exclusiva dos tribunais da cidade de São
Paulo/SP, para dirimir quaisquer medidas judiciais disponíveis na Lei 9.307/96, incluindo medidas provisórias ou urgentes que possam ser necessárias antes da constituição do tribunal arbitral.

NEC Soluções de Segurança Cibernética Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 00.417.120/0001-99 - NIRE nº 35300483138

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data/Hora/Local: 03/10/2016, às 13hs., na sede, São Paulo/SP, Avenida Ibirapuera, 2332, sala 52, parte, Indianópolis, CEP
04028-002. Mesa: Presidente-Hiromi Furumoto; Secretário-Marcelo Barcellos de Campos Moreira. Convocação: Dispensada.
Presença: Totalidade. Decisões Aprovadas por Unanimidade: (a) indicar para Presidente do Conselho de Administração
Masazumi Takata, RNE nº G105696-0, CPF/MF 237.736.628-74; (b) alterar o cargo ocupado por Marcelo Barcellos de
Campos Moreira, RG 424.251, CPF/MF 843.850.737-91, de Diretor Presidente para Diretor Geral; (c) reeleger Marcelo
Barcellos de Campos Moreira, acima qualificado para Diretor Geral da Companhia, para 1 mandato de 2 anos a partir desta
data; e (d) eleger os seguintes indivíduos para a composição da Diretoria, para 1 mandato de 2 anos a partir desta data:
(i) Daniel Gustavo Mirabile, RG 24.331.057-2 SSP/SP, CPF/MF 257.326.598-62, para Diretor Presidente; e (ii) Naoto
Mizuguchi, RNE nº V536712-4, CPF/MF 233.159.058-35, para Diretor Vice Presidente Executivo. Os Diretores serão
investidos em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Registro de Atas da Reunião
da Diretoria. 1 cópia dos termos de posse consta do Anexo I desta ata. Encerramento: A Ata, a qual, após ter sido lida e
aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes na Reunião. Conselheiros Presentes: Masazumi Takata, Marcelo
Barcellos de Campos Moreira, Yoshihisa Inoue, e Hiromi Furumoto. SP, 03/10/2016. Hiromi Furumoto-Presidente. Marcelo
Barcellos de Campos Moreira-Secretário. JUCESP nº 471.289/16-4 em 03/11/2016.Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.
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Bar de 
Vasóvia serve 
café com leite 

materno
O Zona Krawca, um bar da 

cidade de Varsóvia, na Polônia, 
está causando polêmica no país. 
Tudo porque o estabelecimento 
resolveu preparar o tradicional 
café com leite utilizando leite 
materno. Embora a novidade 
tenha sido duramente criticada, 
a bebida despertou o interesse 
de muitos turistas e moradores 
da própria cidade que resolveram 
experimentar o café com leite 
materno.

De acordo com uma porta-voz 
da cafeteria polonesa, o leite ma-
terno é “ótimo durante o outono 
para aumentar a defesa do corpo 
contra o frio e a umidade”.

O leite materno foi oferecido 
gratuitamente para as mulheres. 
Para quem quis tomá-lo com café, 
será servido por 18 zloty (cerca 
de 4 euros).

Em uma publicação no Face-
book, porém, o estabelecimento 
explicou que a iniciativa faz parte 
de uma campanha de apoio à 
amamentação e ao banco de leite 
materno, que oferece alimentos 
a bebês recém-nascidos. Com 
o inusitado “café com leite ma-
terno”, o Zona Krawca tentou 
conscientizar as pessoas e seus 
clientes (ANSA).

Franquias: 
um mercado 
promissor

Patricia Cotti (*)

O mercado de franquias 

continua a crescer. 

Segundo pesquisa feita pela 
Associação Brasileira de 
Franchising (ABF), no 

segundo trimestre deste ano, 
o cenário nacional para o setor 
teve um crescimento de 6,8% 
no faturamento em comparação 
ao mesmo período de 2016. E 
os números indicam que esta 
tendência não irá regredir tão 
cedo.

O que faz este mercado gal-
gar a passos largos enquanto o 
restante do varejo se queixa de 
dificuldades de venda e fluxo? 
Dois pontos: a abertura de 
novas unidades de negócio e o 
aumento das vendas. 

Em relação ao primeiro, é 
importante entender não só a 
busca da expansão das empre-
sas, mas também o momento 
de mercado facilitador, tendo 
em vista que muitas pessoas 
de média e alta liderança, que 
deixaram os seus postos de 
trabalho no ano passado devido 
à retração das operações da 
indústria e varejo convencional, 
optaram por abrir negócios pró-
prios com o dinheiro recebido 
da sua rescisão. 

Soma-se a isso a continui-
dade da tendência de master 
franqueado, pessoas com mais 
de uma loja, que, apesar de ser 
uma prática proibida por alguns 
franqueadores, é cada vez mais 
estimulada e adotada por ou-
tros, que entendem esta prática 
como facilitadora da gestão. Ter 
um franqueado que já entenda 
da operação e dinâmica pode 
se mostrar rico em muitos as-
pectos, diminuindo, inclusive, o 
tempo de retorno financeiro do 
negócio e sua maturação pelo 
conhecimento de mercado e 
adoção das melhores práticas.

A busca pela expansão das 
empresas continuará como 
em qualquer mercado eco-
nômico maduro, o que torna 
este aspecto tão importante 
e influenciador. Dificilmente 
haverá uma retração no numero 
de franquias existentes, sendo 
esta, inclusive, a alternativa 
buscada pelas empresas tra-
dicionais para subsidiar sua 
própria expansão.

Quanto às vendas, cabe 
entender a influência dos 
aspectos subjetivos de marca 
e o envolvimento emocional 
do consumidor com relação à 
compra. Em um momento de 
instabilidade e insegurança, a 
busca por produtos que pos-
suam garantia de qualidade se 
torna ainda maior e a existência 
de uma marca forte tende a 
reforçar isso. 

Como no caso das fran-
quias o engajamento prévio 
do consumidor com a marca é 
justamente um dos principais 
direcionadores do negócio, 
uma vez que o consumidor já 
reconhece a força da marca e 
suas características, tem-se, 
aqui, mais um reforço para as 
vendas. 

Como se pode perceber, o 
mercado de franquias continua-
rá a crescer. Sendo assim, cabe 
aos franqueados e franqueado-
res aproveitar esta onda com 
a estruturação sustentável de 
suas operações.

(*) - É diretora de conteúdo da 
Academia de Varejo.

VRE D2 S.A.
CNPJ/MF nº 17.825.402/0001-28 - NIRE nº 35.300.451.007  -  Extrato da Ata da AGE Realizada em 05/10/2017

Data, hora e local: 05/10/17, às 10hs, na sede social, na Rua Pais de Araújo, 29, 10º andar, conjunto 101,
Itaim Bibi, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Marcelo Rezende
Rainho Teixeira; Secretária: Karla Lorenzetti Maluly. Deliberações Adotadas por Aprovação Unânime: a. Acei-
tar a renúncia do Sr. Thiago Bellini Motta Leomil, RG nº 29.414.663-5, SSP/SP, CPF nº 279.374.248-18, ao
cargo de Diretor da Companhia, conforme Carta de Renúncia demonstrada no Anexo I, parte integrante e
inseparável da presente Ata de AGE; e, b. Aprovar a eleição da Sra. Karla Lorenzetti Maluly, RG nº
21.184.399-4, SSP/SP, CPF/MF nº 296.373.438-73, para o cargo de Diretora da Companhia, conforme termo
de posse demonstrado no Anexo II, parte integrante e inseparável da presente Ata de AGE. Encerramento:
Formalidade legal registrada na JUCESP nº 504.244/17-6 em 01/11/17. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VRE D3 S.A.
CNPJ/MF nº 17.901.699/0001-63 - NIRE nº 35.300.451.864  -  Extrato da Ata da AGE Realizada em 05/10/2017

Data, hora e local: 05/10/17, às 10 hs, na sede social, na Rua Pais de Araújo, 29, 10º andar, conjunto 101,
Itaim Bibi, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Marcelo Rezende
Rainho Teixeira; Secretária: Karla Lorenzetti Maluly. Deliberações Adotadas por Aprovação Unânime: a. Acei-
tar a renúncia do Sr. Thiago Bellini Motta Leomil,  RG nº 29.414.663-5, SSP/SP, CPF nº 279.374.248-18, ao
cargo de Diretor da Companhia, conforme Carta de Renúncia demonstrada no Anexo I, parte integrante e
inseparável da presente Ata de AGE; e, b. Aprovar a eleição da Sra. Karla Lorenzetti Maluly, RG nº
21.184.399-4, SSP/SP, CPF/MF nº 296.373.438-73, para o cargo de Diretora da Companhia, conforme termo de posse
demonstrado no Anexo II, parte integrante e inseparável da presente Ata de AGE. Encerramento: Forma-
lidade legal registrada na JUCESP nº 504.243/17-2 em 01/11/17. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ANDERSON MAGALHÃES DE CARVALHO. torna público que requereu ao SEMASA, a
Licença Ambiental de Operação/LO, para Fabricação e Montagem de Móveis, com
predominância de Madeira, sito à Rua Aggeu Silveira Monteiro, 485. Jardim Milena.
Santo André/SP. Conforme Processo Ambiental nº 190/2014. E declara aberto o prazo
de 30 dias para manifestação escrita, endereçada ao SEMASA.

CMN Solutions A061 Participações S.A. - CNPJ em Constituição
Extrato da Ata da Assembleia Geral de Constituição em 08.02.2017

Data, Hora, Local: 08.02.2017, às 10hs, Rua Desembargador do Vale, nº 800-A sala 1, São Paulo/SP. Presença: Totalidade 
do capital social. Mesa: Fábio Guimarães Corrêa Meyer - Presidente; Marcelo Nastromagario - Secretário. Convo-
cação: Dispensada. Deliberações Aprovadas:  (i) Constituição da Companhia, declarando o Sr. Presidente constituída a 
Companhia a partir deste momento; (ii) Capital Social Inicial de R$500,00 em moeda corrente do país, dividido em 500 ações, 
todas ordinárias nominativas e sem valor nominal: Fábio Guimarães Corrêa Meyer, subscreve 250 ações ordinárias, nomina-
tivas e sem valor nominal, e Marcelo Nastromagario, subscreve 250 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, cada 
um integraliza R$25,00 em moeda corrente neste ato, e cada um integralizará o valor de R$225,00, totalizando R$450,00 re-
manescentes no prazo de 24 meses a contar desta data; (iii) Consolidação do Estatuto Social da Companhia; (iv) Eleição dos 
membros da Diretoria sem designação específi ca, com mandato até a realização da 1ª AGO: (a) Fábio Guimarães Corrêa 
Meyer, brasileiro, casado, advogado, R.G. nº 26.674.688-3 SSP/SP, C.P.F.M.F. nº 166.927.748-88; e (b) Marcelo Nastroma-
gario, brasileiro, casado, advogado, R.G. nº 26.284.823-5 SSP/SP, C.P.F.M.F. nº 266.804.808-76, ambos com escritório em São 
Paulo/SP, e declaram que não estão impedidos de exercerem atividades mercantis; e (v) aceitar a renúncia dos diretores ao 
recebimento de remuneração da Companhia. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 08.02.2017. Fábio Guimarães Cor-
rêa Meyer - Presidente; Marcelo Nastromagario - Secretário. Visto da Advogada: Graziela Marques Conde - OAB/SP 
308.460. JUCESP NIRE nº 3530050213-2 em 16.03.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
“Estatuto Social” - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração: Artigo 1º: A CMN Solutions A061 Par-
ticipações S.A. é uma sociedade anônima que rege-se por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem 
aplicáveis. Artigo 2º: A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Desembargador do Vale, nº 800-A sala 
1, Perdizes, CEP 05010-040, podendo abrir fi liais, agências ou escritórios por deliberação da Diretoria. Artigo 3º: A Compa-
nhia tem por objeto social a participação em outras sociedades, como sócia ou acionista, no país ou no exterior (“ ”). 
Artigo 4º: A Companhia terá prazo indeterminado de duração. Capítulo II - Do Capital: Artigo Quinto: O capital so-
cial é de R$500,00, representado por 500 ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal. § 1º: Cada ação cor-
responde a um voto nas deliberações sociais. § 2º: As ações provenientes de aumento de capital serão distribuídas entre os 
acionistas, na forma da lei, no prazo que for fi xado pela assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. § 3º: Mediante 
aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a Companhia poderá adquirir as próprias ações para efei-
to de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social, para posteriormente aliená-las, obser-
vadas as normas legais e regulamentares em vigor. Capítulo III - Da Assembleia Geral: Artigo 6º: A Assembleia Geral 
reunir-se-á, ordinariamente, nos 04 primeiros meses após o encerramento do exercício social e, extraordinariamente, sempre 
que os interesses sociais o exigirem. § 1º: A Assembleia Geral será presidida por acionistas ou diretor eleito no ato, que convi-
dará, dentre os diretores ou acionistas presentes, o secretário dos trabalhos. § 2º: As deliberações das Assembleias Gerais Or-
dinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social, serão to-
madas por maioria absoluta de votos, não computando os votos em branco. Capítulo IV - Da Administração: Artigo 7º: 
A administração da Companhia será exercida por uma Diretoria, composta de 02 a 05 membros, todos com a designação de 
diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos anualmente pela Assembleia Geral, permitida a reeleição. 
Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse dos novos diretores eleitos. § 1º: Os di-
retores fi cam dispensados de prestar caução e seus honorários serão fi xados pela Assembleia Geral que os eleger. § Segun-
do: A investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado no livro próprio. Artigo 8º: No caso de impedimento ocasional de 
um diretor, suas funções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado de-
verá permanecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia Geral. Artigo 9º: A Diretoria tem amplos po-
deres de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os atos necessários para gerenciar a Compa-
nhia e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante qualquer autoridade pública e órgãos governamentais 
federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes normais de gerência, assinar documentos, escrituras, contratos e instru-
mentos de crédito; emitir e endossar cheque; abrir, operar encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo ga-
rantias, adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. Artigo 10: A representação da Com-
panhia em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no artigo nono competem a qualquer diretor, 
agindo isoladamente, ou a um ou mais procuradores, na forma indicada nos respectivos instrumentos de mandato. A nomea-
ção de procurador(es) dar-se-á pela assinatura de qualquer diretor, devendo os instrumentos de mandato especifi carem os 
poderes conferidos aos mandatários e serem outorgados com prazo de validade não superior a 12 meses, exceto em relação 
às procurações “ ”, as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. § Único - Dependerão de aprovação 
de acionistas representando a maioria do capital social, a prestação de avais, fi anças e outras garantias em favor de terceiros. 
Artigo 11: Compete à Diretoria superintender o andamento dos negócios da Companhia, praticando os atos necessários ao 
seu regular funcionamento. Capítulo V - Conselho Fiscal: Artigo 12: A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funciona-
mento não permanente que, quando instalado, deverá ser composto de, no mínimo, 03 e, no máximo, 05 membros efetivos e 
igual número de suplentes, acionistas ou não. § Único: Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral 
Ordinária para um mandato de 01 (um) ano, permitida a reeleição. Capítulo VI - Disposições Gerais: Artigo 13: O exer-
cício social da Companhia coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. Quando do encerramen-
to do exercício social, a Companhia preparará um balanço patrimonial e as demais demonstrações fi nanceiras exigidas por 
Lei. Artigo 14: Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes der, conforme recomenda-
ção da Diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções determina-
das em Lei. Artigo 15: Mediante decisão de acionistas representando a maioria do capital social, a Companhia poderá pre-
parar balanços periódicos a qualquer momento, a fi m de determinar os resultados e distribuir lucros em períodos menores. 
Artigo 16: A Companhia distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo de 2%. Os 
acionistas poderão, no entanto, deliberar de forma unânime, em assembleia geral, pela distribuição de um percentual maior. 
Artigo 17: A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, com o 
quórum de acionistas representando a maioria do capital social, a qual determinará a forma de sua liquidação, elegerá os li-
quidantes e fi xará a sua remuneração. Artigo 18: Qualquer ação entre os acionistas ou deles contra a Companhia, baseada 
neste Estatuto Social, será proposta no foro da Comarca de São Paulo/SP.


