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COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa AVA Participações S/A, inscrita no CNPJ 08.764.684/0001-00, Inscrição
Municipal CCM 3.623.136-3, estabelecida a Av. Angélica, 2466 – Andar 22º Conj. 221 –
Cerqueira Cesar – São Paulo – SP, CEP : 01228-200, vem através deste comunicar o
extravio do Livro de Recebimento de Impressos Fiscais e Termos de Ocorrência da
Prefeitura Municipal de São Paulo (Modelo 57).

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa Associação Paulista de Educação e Cultura, inscrita no CNPJ 49.094.048/
0001-03, Inscrição Municipal CCM 2.583.269-7, estabelecida a Av. Angélica, 2491 –
Andar 15º – Consolação – São Paulo – SP, CEP : 01227-200, vem através deste comu-
nicar o extravio do Livro de Recebimento de Impressos Fiscais e Termos de Ocorrên-
cia da Prefeitura Municipal de São Paulo (Modelo 57).

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão - Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 3ª emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia 
S.A. (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em primeira 
convocação, no dia 29 de novembro de 2017, às 14:30 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 
6º  andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
(i) aprovação para não manutenção, nos termos da cláusula 5.1, alínea “i”, subitem “ii”, do “Instrumento Particular de Escritura da 3ª (terceira) 
Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, 
em 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A.”, celebrado em 11 de março de 2014 e posteriormente aditado, 
de índice de cobertura do serviço da dívida (“ICSD”), de, no mínimo, 1,2, apenas para a apuração que ocorrerá com base nas demonstrações 
financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2017; (ii) a descontratação de energia, no ambiente ACR, de até 
380 MW médios, com posterior celebração de novos CCEARs de 355 MW médios, com preços superiores aos contratos vigentes, de forma a 
garantir a receita contratada originalmente; (iii) a descontratação de energia de até 320 MW médios, para 2018, para fazer frente ao risco 
hidrológico; e (iv) a celebração, pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), de aditivo ao Contrato 
de Cessão Fiduciária, já anteriormente aditado, a fim de prever o disposto nos itens (ii) e (iii) acima. Caso a Assembleia Geral não se instale 
em primeira convocação, a mesma será realizada, em segunda convocação, no dia 08 de dezembro de 2017, às 14:30 horas, também na 
sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado 
de São Paulo. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia 
geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada debenturista 
e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos 
o depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, 
nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, bem como o envio ao Agente Fiduciário no 
e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo, 14 de novembro de 2017. Roberto Junqueira 
Filho - Diretor Presidente.

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de 
Colocação, da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de 
Debenturistas, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 29 de novembro de 2017, às 10:00 horas, na sede da Emissora, localizada 
na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovação para não manutenção, nos termos da cláusula 5.1, alínea “j”, subitem “ii”, do “Instrumento 
Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia 
Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Santo Antônio Energia S.A.”, 
celebrado em 27 de dezembro de 2012 e posteriormente aditado, de Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (“ICSD”), de, no mínimo, 1,2, 
apenas para a apuração que ocorrerá com base nas demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de 
dezembro de 2017; (ii) a descontratação de energia, no ambiente ACR, de até 380 MW médios, com posterior celebração de novos CCEARs 
de 355 MW médios, com preços superiores aos contratos vigentes, de forma a garantir a receita contratada originalmente; (iii) a descontratação 
de energia de até 320 MW médios, para 2018, para fazer frente ao risco hidrológico; e (iv) a celebração, pela Pentágono S.A. Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), de aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária, já anteriormente aditado, a fim de prever o 
disposto nos itens (ii) e (iii) acima. Caso a Assembleia Geral não se instale em primeira convocação, a mesma será realizada, em segunda 
convocação, no dia 08 de dezembro de 2017, às 10:00 horas, também na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas,  
nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo. A comprovação da condição de Debenturista 
poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, 
extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de 
constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração e dos 
documentos societários, na sede social da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, 
Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, 
em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo, 14 de novembro de 2017. Roberto Junqueira Filho - Diretor-Presidente.

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa Malville Holdings S.A, inscrita no CNPJ 15.447.116/0001-40, Inscrição Mu-
nicipal CCM 5.045.393-9, estabelecida a Rua Dr. Gabriel dos Santos, 30 Sala 10 – Santa
Cecília – São Paulo – SP, CEP : 01231-010, vem através deste comunicar o extravio do
Livro de Recebimento de Impressos Fiscais e Termos de Ocorrência da Prefeitura
Municipal de São Paulo (Modelo 57).

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa Sofis Administradora Ltda, inscrita no CNPJ 09.093.209/0001-11, Inscrição
Municipal CCM 3.684.351-2, estabelecida a Av. Angélica, 2466 – Andar 21º Conj. 211 –
Consolação – São Paulo – SP, CEP : 01228-200, vem através deste comunicar o extra-
vio do Livro de Recebimento de Impressos Fiscais e Termos de Ocorrência da Prefei-
tura Municipal de São Paulo (Modelo 57).

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
TEL:(11)2184-0900 - www.zukerman.com.br
Av. Angélica,1996 - 6º andar - Higienópolis
São Paulo - CEP 01228-200

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL - 1ª VARA CÍVEL DO FÓRUM DO TATUAPÉ - COMARCA DA 
CAPITAL /SP. Edital de 1ª e 2ª Praça do bem imóvel e para intimação do requeridos FERNANDO 
LUIZ BARDUCCI (CPF 173.104.548-47), seu cônjuge, se casado for, a coproprietária GÉSSICA 
SARAIVA TAVARES DE ANDRADE (CPF 310.084.848-90), credora KAROLINE JENNY 
DE OLIVEIRA PONTES, seu cônjuge se casada for e demais interessados, expedido na 
Ação de Monitória, nº 1004080-78.2014.8.26.0008, em trâmite na 1ª Vara Cível do Fórum do 
Tatuapé - Comarca de São Paulo/SP, ação está requerida por EKOLOGICA COMERCIO DE 
REVESTIMENTOS LTDA – ME (CNPJ 05.575.891/0001-28). O Dr. Paulo Guilherme Amaral 
Toledo, Juiz de Direito na forma da Lei, etc., nos termos do Art. 843 NCPC. Tratando-se de 
penhora em bem indivisível, a meação do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da 
alienação do bem. 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. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Totalidade (100%) Lote de terreno sob o nº 24 da quadra Nº 28, 
do loteamento denominado “Residencial Parque dos Lagos”, situado no perímetro urbano desta 
cidade, município e comarca de Mogi das Cruzes, no imóvel denominado Fazenda Cachoeira, 
e que assim se descreve: Faz frente para Rua 18 onde mede 24,78m em curva. Da frente aos 
fundos de quem de mencionada rua olha para o terreno mede 30,00m do lado direito, 30,21m do 
lado esquerdo e 13,15m em curva nos fundos, confrontando à direita com o lote 23, à esquerda 
com parte do Sistema de Lazer 8 e aos fundos com parte do lote 01, perfazendo uma superfície 
total de 568,95m2. Matrícula nº 48.907 do 2º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Mogi 
das Cruzes/SP. ÔNUS: Consta da referida matrícula na Av.09 (04/05/2006) Nova denominação 
de via pública para constar que a Rua Dezoito passou a ser denominada Rua Dos Jequitibás. 
Av.10 (29/06/2016) Atualização do número cadastro municipal para nº 38.178.024-4. Av.12 
(04/08/2016) Penhora exequenda. 2. AVALIAÇÃO TOTAL - R$ 373.981,28 (outubro/2017 - Conf. 
Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP). 3. VISITAÇÃO - Não há 
visitação. 4. DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 22/11/2017, às 14h55min, e termina 
em 25/11/2017, às 14h56min e; 2ª Praça começa em 25/11/2017, às 14h46min, e termina em 
15/12/2017, às 14h55min. 5. CONDIÇÕES DE VENDA - Será considerado arrematante aquele 
que der lance igual ou superior ao valor de avaliação (1ª Praça) ou aquele que der lance de 
valor igual ou superior a 50% do valor da avaliação (2ª Praça). Caso não haja propostas para 
pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, necessário 
sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção 
mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação 
pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, parágrafo único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do NCPC). 
6. PAGAMENTO - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de 
depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.
jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o 
encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito 
(Art. 884, IV do NCPC). 7. COMISSÃO DO LEILOEIRO - 5% (cinco por cento) sobre o valor 
da arrematação (não incluso no valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou 
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na 
conta do Leiloeiro Oficial: Fabio Zukerman CPF 215.753.238-26, Banco Itaú, Agência 3756, C/C 
24235-4 (Art. 884, parágrafo único do NCPC e Art. 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32). 
8. DO CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DO LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso 
o leilão seja cancelado/suspenso após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo 
entre as partes ou pagamento da dívida, será devido o reembolso das despesas suportadas 
pelo leiloeiro, que serão pagas pela parte requerida ou àquele que der causa ao cancelamento. 
1. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE: Em caso de arrematação, eventual crédito 
da Associação Residencial Parque dos Lagos, por sua natureza “propter rem”, acrescido de 
eventuais débitos de IPTU (mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo 
da causa), terão preferência sobre os demais, sendo o débito atualizado, acrescido das parcelas 
vincendas até a realização da alienação (Art. 323, Art. 908, § 1º e § 2º do NCPC e Art. 130, 
parágrafo único do CTN). O bem será alienado no estado de conservação em que se encontra, 
sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área de responsabilidade do 
arrematante, que será responsável pela eventual regularização que se faça necessária. Os atos 
necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais 
providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 
do NCPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data da efetiva praça. 
Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para 
a aplicação das medidas legais cabíveis. 9. 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. Para participar acesse www.zukerman.com.br. Ficam 
os requeridos, FERNANDO LUIZ BARDUCC I, e sua cônjuge se casado for, a coproprietária 
GÉSSICA SARAIVA TAVARES DE ANDRADE, KAROLINE JENNY DE OLIVEIRA PONTES, seu 
cônjuge se casada for 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, 09 de agosto de 2017.

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
TEL:(11)2184-0900 - www.zukerman.com.br
Av. Angélica,1996 - 6º andar - Higienópolis
São Paulo - CEP 01228-200

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - 1 VARA CÍVEL DO FORUM DO TATUAPÉ - COMARCA DA 
CAPITAL/SP. Edital de 1ª e 2ª Praça dos sobre bem imóvel e para intimação dos requeridos 
AURELIO IDILIO PIZZINATTO (CPF 052.289.138-15), IVANI MACEDO PIZZINATTO (CPF 
307.419.088-40), RUBENS MACEDO FILHO (CPF 116.734.088-40), LUCILENA LEAL MACEDO 
(CPF 639.248.208-30), MARILDA MACEDO AYETA (CPF 339.372.168-20), JOÃO LEOPOLDO 
AYETA (documentos ignorados), seus cônjuges se casados forrem e demais interessados, que 
expedido na Ação de Extinção de Condomínio, Processo nº 0001971-50.2010.8.26.0008 em trâmite 
na 1ª Vara Cível do Fórum Regional do Tatuapé - Comarca de São Paulo/SP, requerida por MARIA 
ANGI ALVES (CPF 165.003.868-25), ODOVALDO ALVES (CPF 033.390.928-34), JAI BARONI 
ALVES (CPF 099.506.538-19) e OSWALDO ALVES (CPF 084.174.668-00). Nos termos do Art. 881, 
§ 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a praça o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-
line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO 
DO IMÓVEL: Uma casa e seu terreno, situados à Rua Terezinha nº 133, lote 26 da quadra 02, no 
Tatuapé, medindo 6,00m de frente, por 35,00m da frente aos fundos, confrontando do lado direito de 
quem da rua olha para o imóvel, com a casa nº 141, do lado esquerdo seguindo a mesma orientação 
com a casa nº 131 e nos fundos com a casa nº 94 da Rua Retiro. Contribuinte nº 056.097.0023-1. 
Matrícula nº 56.908 do 9º CRI da Capital/SP. BENFEITORIAS: Conforme laudo de avaliação, 
o imóvel consiste de um terreno com edificação térrea de uso residencial, com reformas 
paralisadas, com edícula nos fundos integrada a edificação principal localizado na Rua santa 
Terezinha, nº 133, Maranhão, nesta Capital, com área constituída de 182,30m². 2. AVALIAÇÃO 
TOTAL: R$ 396.622,38 (outubro/2017 - Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos 
Judiciais do TJSP). 3. DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 15/12/2017, às 15h20min, 
e termina em 23/01/2018, às 15h20min e; 2ª Praça começa em 23/01/2018, às 15h21min, e 
termina em 19/02/2018, às 15h20min. 4. 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 requeridos, AURELIO IDILIO PIZZINATTO, IVANI 
PIZZINATTO, RUBENS MACEDO FILHO, LUCILENA LEAL MACEDO, MARILDA MACEDO 
AYETA, JOÃO LEOPOLDO AYETA (documento ignorado), 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, 30 de outubro do ano 2017.

COMPANHIA DOCAS 
DE SÃO SEBASTIÃO

CNPJ 09.062.893/0001-74
Ata da Centésima Trigésima (130ª)

Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
da Companhia Docas de São Sebastião.

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze 
horas, na Rua Iaiá, nº 126, 9º andar, Itaim Bibi, no município de São Paulo/SP, reuniram-
se os Membros do Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião, 
extraordinariamente, por convocação da maioria dos Conselheiros, nos termos do 
artigo 13, parágrafo sétimo, do Estatuto Social da empresa. Dando início à reunião os 
Conselheiros elegeram o senhor Roberto Yoshikazu Yamazaki para presidir e conduzir 
os trabalhos. Foi apresentada para deliberação do Colegiado a única pauta do dia: Elei-
ção da Diretoria. Em seguida, foi entregue a cópia da manifestação favorável sobre a 
eleição de diretores da Companhia, com a competente autorização governamental, por 
meio do Parecer CODEC nº 133/2017, de 10 de novembro de 2017, todos com mandato 
unificado de 02 (dois) anos. Dessa forma, diante da documentação apresentada, nos 
termos do Estatuto Social e do inciso II, do artigo 142, da Lei nº 6.404/76, o Conselho 
de Administração aprovou, por unanimidade, a eleição dos senhores: Marcelo Faria 
Rodrigues, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 28.208.202-5 
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 288.754.158-70, com graduação em Engenharia 
Naval, residente e domiciliado na Rua Clay Presgrave do Amaral, 23, apto 61, Gonza-
ga, Santos/SP - CEP: 11055-370, para o cargo de Diretor Presidente; senhor Olivio 
Francisco Salvador Perpétuo Socorro Araujo, natural de Goa - Índia, nacionalidade 
portuguesa, casado, portador do RNE nº W233981-5, inscrito no CPF nº 063.192.748-
40, com graduação em Administração de Empresas e Ciências Contábeis, residente e 
domiciliado na Rua Dos Democratas, 445 - Apto 11, Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, 
CEP: 04305-000, para o cargo de Diretor de Administração e Finanças, e Mateus Draxler 
Damazio, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG n° 28.038.908-5, 
inscrito no CPF/MF n° 278.062.348-96, com graduação em Administração de Empresas 
com ênfase em Comércio Exterior, residente na Rua Adélia Alvarenga Salles, 24, Porto 
Grande, São Sebastião/SP, CEP 11600-000, para o cargo de Diretor de Gestão Portuária, 
cujos Termos de Posse serão registrados em livro próprio da Diretoria Executiva. Nada 
mais havendo, o senhor Roberto Yoshikazu Yamazaki encerrou a reunião, da qual eu, 
Lilian Stivalle Montemurro, Secretária da Reunião do Conselho de Administração, lavrei 
a presente ata, que segue assinada pelos Conselheiros. São Paulo/SP, 14 de novembro 
de 2017. Zulaiê Cobra Ribeiro, Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho, Roberto 
Yoshikazu Yamazaki, Luiz Felipe da Costa Santana.

Viação Rápido Brasil S.A.  –  CNPJ nº 61.541.405/0001-21  –  NIRE 35.3.0001382-4
Ata da Reunião da Diretoria realizada em 28 de julho de 2017

1) Data, Hora e Local: Em 28 de julho de 2017, às 09 horas, na sede social, à Rua Conception Arenal nº 164, São Paulo-SP. 
2) Diretores Presentes: Totalidade dos diretores, conforme assinaturas no livro próprio. 3) Mesa Diretora: Presidente, João 
Vaz Gomes, Diretor Superintendente; Secretário, Ricardo Louzas Fernandes, Advogado e Assessor Jurídico. 4) Publicações: 
Dispensada, tendo em vista a presença total dos Diretores. 5) Matéria: Abertura de filial na Rodoviária da cidade de São 
Vicente, Estado de São Paulo, na forma do Artigo 2º, Parágrafo Único, do Estatuto Social. 6) Discussão e Deliberação: O 
Presidente da mesa colocou a necessidade de se instalar uma agência de venda de passagens e recolhimento de encomen-
das na Rodoviária da cidade de São Vicente, no litoral de São Paulo onde a empresa já opera. Para tal já tomou as medidas 
necessárias para o seu funcionamento que será no Box 30, tendo assim por endereço: Viação Rápido Brasil S.A., Filial 05, 
Praça João Pessoa nº 21, Box 30, Centro, São Vicente, Estado de São Paulo, CEP: 11310-250. Discutida a matéria, foi a 
mesma aprovada por todos os Diretores, ficando assim criada a referida filial, devendo a Diretoria tomar as providências de 
inscrições nas repartições competentes, tais como Receita Federal, Fazenda do Estado, Prefeitura de São Vicente, INSS, FGTS 
e demais necessárias. Evidencia-se que os CNAE’s da filial serão: (a) 4922-1/01, (b) 4929-9/02, (c) 4930-2/02. 7) Termo 
Final: A presente ata, depois de lida pelo Sr. Secretário e achada conforme, vai assinada pela mesa diretora e por todos 
os Diretores da Companhia, em sua totalidade, e assim lavrada em livro próprio. 8) Diretores Presentes (totalidade): 
(aa) 1) Antonio Figueiredo Ruas, Diretor Presidente; 2) João Vaz Gomes, Diretor Superintendente; 3) Amandio Almeida Pires, 
Diretor Administrativo; 4) Carlos de Abreu, Diretor Adjunto; 5) Luis do Nascimento Rodrigues, Diretor Adjunto; 6) Armelin 
Ruas Figueiredo, Diretor Adjunto; 7) Marco Antonio Pereira de Abreu, Diretor Adjunto. 9) Declaração/Assinaturas: A pre-
sente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio, devidamente assinada pela mesa diretora e pela totalidade dos 
Diretores da Companhia, todos presentes a Reunião. São Paulo, 28 de julho de 2017. a) João Vaz Gomes - Presidente da Mesa; 
b) Ricardo Louzas Fernandes - Secretário da Mesa - Visto Advogado. JUCESP sob nº 508.423/17-0, em 10/11/2017. (a) Flávia 
R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Ultra S.A. - Transportes Interurbanos  –  CNPJ nº 61.084.000/0001-01  –  NIRE 35.3.0001380-8
Ata da Reunião da Diretoria realizada em 28 de julho de 2017

1) Data, Hora e Local: Em 28 de julho de 2017, às 11 horas, na sede social, à Rua Conception Arenal nº 164, São Paulo-SP. 
2) Diretores Presentes: Totalidade dos diretores, conforme assinaturas no livro próprio. 3) Mesa Diretora: Presidente, João 
Vaz Gomes, Diretor Superintendente; Secretário, Ricardo Louzas Fernandes, Advogado e Assessor Jurídico. 4) Publicações: 
Dispensada, tendo em vista a presença total dos Diretores. 5) Matéria: Abertura de fi lial na Rodoviária da cidade de São 
Vicente, Estado de São Paulo, na forma do Artigo 2º, Parágrafo Único, do Estatuto Social. 6) Discussão e Deliberação: O 
Presidente da mesa colocou a necessidade de se instalar uma agência de venda de passagens e recolhimento de encomendas 
na Rodoviária da cidade de São Vicente, no litoral de São Paulo onde a empresa já opera. Para tal já tomou as medidas 
necessárias para o seu funcionamento que será no Box 30, tendo assim por endereço: Ultra S.A. - Transportes Interurbanos, 
Filial 05, Praça João Pessoa nº 21, Box 30, Centro, São Vicente, Estado de São Paulo, CEP: 11310-250. Discutida a 
matéria, foi a mesma aprovada por todos os Diretores, fi cando assim criada a referida fi lial, devendo a Diretoria tomar 
as providências de inscrições nas repartições competentes, tais como Receita Federal, Fazenda do Estado, Prefeitura de 
São Vicente, INSS, FGTS e demais necessárias. Evidencia-se que os CNAE’s da fi lial serão: (a) 4922-1/01, (b) 4929-9/02, 
(c) 4930-2/02. 7) Termo Final: A presente ata, depois de lida pelo Sr. Secretário e achada conforme, vai assinada pela mesa 
diretora e por todos os Diretores da Companhia, em sua totalidade, e assim lavrada em livro próprio. 8) Diretores Presentes 
(totalidade): (aa) 1) Antonio Figueiredo Ruas, Diretor Presidente; 2) João Vaz Gomes, Diretor Superintendente; 3) Amandio 
Almeida Pires, Diretor Administrativo; 4)  Carlos de Abreu, Diretor Adjunto; 5)  Luis do Nascimento Rodrigues, Diretor 
Adjunto; 6) Armelin Ruas Figueiredo, Diretor Adjunto; 7) Marco Antonio Pereira de Abreu, Diretor Adjunto. 9) Declaração/
Assinaturas: A presente ata é cópia fi el da original lavrada em livro próprio, devidamente assinada pela mesa diretora e pela 
totalidade dos Diretores da Companhia, todos presentes a Reunião. São Paulo, 28 de julho de 2017. a) João Vaz Gomes - 
Presidente da Mesa; b) Ricardo Louzas Fernandes - Secretário da Mesa - Visto Advogado. JUCESP sob nº 425.582/17-6, 
em 20/09/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Companhia Nacional de Álcool
CNPJ nº 60.881.299/0001-62 - NIRE 35.300.050.444
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária

No dia 18/10/2017, às 11h, na sede social. Presença: Totalidade dos acionistas. 3. Mesa: Presidente: Sr. José Paulo Ferreira Soares; 
Secretária: Sra. Isabel Paulino da Costa Tartuci. 5. Deliberações: Pela unanimidade de votos: Retificar a AGE de Emissão, no que tange ao 
número total de Debêntures emitidas, consignando que serão efetivamente emitidas 42.000 Debêntures, no valor nominal unitário de 
R$ 1.000,00, perfazendo, portanto, o valor total de Emissão de R$ 42.000.000,00. Em virtude da deliberação acima, alterar os incisos (i) e (v) 
do item 5.3 da AGE de Emissão, os quais passarão a ter a seguinte nova redação: “5.3. (...) (i) Valor Total da Emissão: o valor total da Emissão 
será de R$ 42.000.000,00 na Data de Emissão (conforme abaixo definido); (...) (v) Quantidade de Debêntures: serão emitidas 42.000 
Debêntures pela Companhia; (....)”. Retificar a AGE de Emissão, no que tange à Remuneração das Debêntures, tendo sido estipulado, após 
procedimento de Bookbuilding (conforme definido na Escritura de Emissão), que sobre as Debêntures incidirão juros remuneratórios 
correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Dl - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, 
expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em 
sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) (“Taxa Dl”), acrescida exponencialmente de sobretaxa (spread) de 3,50% ao ano, base 252 
Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, desde a Data de Integralização ou da 
Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures imediatamente anterior (conforme definidos na AGE de Emissão), o que ocorrer por 
último, até a data de seu efetivo pagamento. Em virtude da deliberação acima, alterar o inciso (xx) do item 5.3 da AGE de Emissão, o qual 
passará a ter a seguinte nova redação: “5.3. (...) (i) Remuneração: Sobre o saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures, incidirão 
juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Dl - Depósitos Interfinanceiros de um dia, 
“over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo 
diário disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) (“Taxa Dl”), acrescida exponencialmente de sobretaxa (spread) de 3,50% 
(três inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de forma exponencial 
e cumulativa, pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, desde a Data de Integralização ou da Data de Pagamento da Remuneração das 
Debêntures imediatamente anterior (conforme definido abaixo), o que ocorrer por último, até a data de seu efetivo pagamento (“Remuneração 
das Debêntures”); (...)”. Ratificar todos os demais termos e condições aprovados na AGE de Emissão, que não tenham sido expressamente 
retificados nos itens acima. Aprovar a celebração, pela Companhia, do primeiro aditamento à Escritura de Emissão, cuja minuta foi 
disponibilizada, analisada e aprovada pelos presentes, de forma a refletir as deliberações acima, bem como outras acordadas entre as 
partes signatárias. Nada mais a tratar. José Paulo Ferreira Soares - Presidente; Isabel Paulino da Costa Tartuci - Secretária. JUCESP 
nº 488.626/17-1 em 31/10/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

O planeta, que foi chamado de Ross 128 b, é o mais 
próximo já descoberto que orbita em torno de uma 
estrela anã vermelha inativa, o que pode aumentar a 

probabilidade de reunir as condições necessárias para abrigar 
vida, de acordo com estudo publicado pela revista Astronomy 
& Astrophysics.

A equipe responsável pela descoberta utilizou o caçador de 
planetas Harps (motor de busca de alta precisão por veloci-
dade radial) da ESO, instalado no Observatório La Silla, do 
Chile. O novo planeta é agora o segundo com temperatura 
similar à Terra mais próximo - após Proxima b - e será, de 
acordo com o observatório, um alvo perfeito para o telescópio 
ELT (Extremely Large Telescope) do ESO, capaz de buscar 
biomarcadores na sua atmosfera.

Segundo as observações feitas até agora, o exoplaneta de 
baixa massa orbita em torno da estrela anã vermelha Ross 128 
a cada 9,9 dias, e espera-se que tenha temperatura superfi cial 
que pode ser similar à da Terra. Apesar de estarem entre as 
mais comuns, as anãs vermelhas são boas para a busca de 
exoplanetas, por serem um dos tipos de estrela mais frias e 
frágeis do universo, embora muitas emitam labaredas que, 
ocasionalmente, banham de radiação ultravioleta letal e raios-X 
os planetas que as orbitam.

No entanto, parece que a Ross 128 b é uma estrela muito 
mais tranquila, de maneira que seus planetas possam ser os 
locais habitáveis mais próximos, ressaltou o ESO. Embora 
esteja atualmente a 11 anos-luz da Terra, o astro se move 
em nossa direção e espera-se que se transforme no “vizinho 

O planeta Ross 128 b é o mais próximo já descoberto que orbita 
em torno de uma estrela anã vermelha inativa.

Planeta com temperatura similar à da 
Terra é achado próximo ao sistema solar
Uma equipe internacional de cientistas descobriu um planeta com tamanho e temperatura similares ao da Terra, situado a apenas 11 anos-luz do sistema 
solar, segundo informou o Observatório Europeu do Sul (ESO)

estelar mais próximo em apenas 79 mil anos, um piscar de 
olhos em termos cósmicos”, passando a ser o exoplaneta mais 
próximo, destacam os cientistas.

Com os dados de Harps, a equipe descobriu que o Ross 128 
b orbita 20 vezes mais perto de sua estrela que a distância 
entre a Terra e o Sol. Apesar dessa proximidade, recebe ape-
nas 1,38 vez mais radiação que a Terra e calcula-se que a sua 
temperatura de equilíbrio se encontre entre -60 e 20 graus 
Celsius, graças à natureza fria de sua pequena estrela anã 
vermelha, que tem pouco mais que a metade da temperatura 
superfi cial do Sol.

Os cientistas envolvidos nessa descoberta, liderados por 
Xavier Bonfi ls, do Instituto de Planetologia e Astrofísica de 
Grenoble (França), assinalam que o Ross 128 b parece ser um 
planeta “temperado”, mas, segundo o ESO, continua a incerteza 
sobre ele -  se está dentro, fora, ou no meio da zona habitável, 
onde pode existir água líquida na superfície de um planeta.

Os astrônomos detectam cada vez mais exoplanetas “tem-
perados”. A próxima etapa será estudar com mais detalhes as 
suas atmosferas, as suas composições e químicas em busca de 
biomarcadores, como o oxigênio. Segundo Bonfi ls, as novas 
instalações do ESO terão papel fundamental para monitorar 
os planetas de massa parecida com a da Terra e depois ob-
servá-los com o ELT. A descoberta de Ross 128 b, de acordo 
com Nicola Astudillo-Defru, coautor do artigo científi co que 
apresenta o estudo e membro do Observatório de Genebra, se 
baseia em mais de mais de uma década de acompanhamento 
intensivo com o instrumento Harps (ABr/EFE).
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br
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Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
CNPJ/MF nº 60.659.463/0029-92 - NIRE 35.300.059.425

Extrato da Ata a AGE Realizada em 22 de Agosto de 2017
Data, Hora e Local: 22/08/17, às 12hs30, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, 20º andar, Alto de Pinheiros, São
Paulo/SP.  Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente - Adalberto Panzenboeck Dellape Baptista;
Secretária - Paula Regina Depieri. Deliberações aprovadas por Unanimidade: 1. Aceitar a renúncia de Carlos
Eduardo Depieri ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, eleito na AGO 28.04.17, para um
mandato unificado até 28.04.18, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia nesta data, a qual ficará
arquivada em sua sede. 2. Elegeu como novo membro do Conselho de Administração da Companhia Geraldo José
Carbone, RG nº 8.534857-0 (SSP/SP), CPF/MF nº 952.589.818-00. O membro do Conselho ora eleito exercerá seu
mandato pelo prazo remanescente do mandato exercido pelo Sr. Carlos Eduardo Depieri. O membro do Conselho de
Administração ora reeleito tomará posse mediante assinatura do Termo de Posse e expressamente declara, sob as penas
da lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia. 3. Ratificação da composição do Conselho de
Administração. Tendo em vista a eleição do novo membro consoante o item 2 supra, os Acionistas neste ato ratificam
a composição do Conselho de Administração da Companhia, nos termos a seguir: Adalberto Panzenboeck Dellape
Baptista, RG nº. 16.720.530-4 (SSP/SP), CPF/MF nº. 141.947.048-51; Alexandre Gottlieb Lindenbojm, RG
nº. 16.315.359-0 (SSP/SP), CPF/MF nº. 164.226.798-82; Geraldo José Carbone, RG nº 8.534857-0 (SSP/SP), CPF/
MF nº 952.589.818-00; Paula Regina Depieri, RG nº 16.732.288 (SSP/SP), CPF/MF sob nº 084.651.588-19; Jonas
de Campos Siaulys, RG nº. 9.190.480-8 (SSP/SP) CPF/MF nº. 093.989.978-78; José Rogério Luiz, RG nº
11.420.902-9 (SSP/SP), CPF/MF nº 074.512.308-21, Luiz Antônio Martins Amarante, RG n.º 8.585.610-1 (SSP/
SP), CPF/MF n.º 937.130.888-53; Luiz Carlos Vaini, RG n.º 3.146.370 (SSP/SP), CPF/MF nº. 039.358.688-04; e Ricardo
Panzenboeck Dellape Baptista, RG nº. 18.454.363-0 (SSP/SP), CPF/MF nº. 285.286.318-93. Encerramento: Forma-
lidade legal registrada na JUCESP nº 474.457/17-5 em 16/10/17. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Magenta Participações S.A.
CNPJ/MF nº 07.620.083/0001-60 - NIRE 35.300.350.464

Extrato da Ata da AGE Realizada em 15 de Agosto de 2017
Data, Hora e Local: 15/08/17, às 11hs, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, 20º andar, Alto de Pinhei-
ros, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente - José Luiz Depieri; Secretário -
Adalberto Panzenboeck Dellape Baptista. Deliberações aprovadas por Unanimidade: 1) Tendo em vista a mani-
festação do Conselho de Administração sobre o assunto na mesma data e com base nos resultados da Companhia
deliberam sobre o pagamento de dividendos relativos ao exercício de 2016, referentes ao exercício de 2016. Uma
vez aprovados pela Assembleia Geral, o montante de Dividendos ora propostos, deverão ser pagos aos acionistas no
decorrer do mês de agosto de 2017, na proporção de suas participações no capital social da Companhia. Encerramento:
Formalidade legal registrada na JUCESP nº 456.948/17-0 em 03/10/17. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.


