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Pedreira Cachoeira S.A.
CNPJ/MF nº 62.310.644/0001-33

Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convidados os senhores acionistas desta Companhia a se reunirem em AGE, que se realizará no dia 27/12/2018, às 
11h00min, na Rua Padre João Manoel, 983, 9º andar, na cidade de São Paulo, Capital, CEP 01411-001, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) Análise e deliberação sobre as recomendações elaboradas pela auditoria a respeito 
da redução do prejuízo acumulado; (ii) Exame, discussão e votação da amortização do prejuízo acumulado com a 
redução do capital social da Companhia; e (iii) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 18/12/2018. A Diretoria.
 (19, 20 e 21/12/2018)

Disal - Distribuidores Associados de Livros S.A.
CNPJ - 62.277.041/0001-87 - NIRE - 35300131771

Edital de Convocação - Assembléia Geral Extraordinária 
São convocados os senhores acionistas da Companhia, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no dia 
28 de dezembro de 2018, às 10:00 horas, na sede social, Avenida Marginal Direita do Tietê, 800, Vila Jaguara, São Pau-
lo/SP, CEP - 05118-100, para deliberarem sobre a seguinte ordem do Dia: 1) Deliberar sobre a Distribuição de Lucros a 
título de dividendos, no valor de R$ 6.142.387,96, que será debitado na conta de Lucros Acumulados. 2. Outros assun-
tos de interesse social. São Paulo, 19 de dezembro de 2018. Renato Guazzelli, Presidente.

1ª VC – Reg. SMP. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008205-76.2018. 
8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Vanessa Carolina Fernandes Ferrari, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOYCE 
BARBOSA LOPES, Brasileiro, CPF 349.220.538-08, com endereço à Avenida Antartica, 233, Agua 
Branca, CEP 05003-020, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por AMC- Serviços Educacionais Ltda . Encontrando-se a ré em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
quantia de R$ 17.241,00, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 
10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, 
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de outubro de 2018. 

17ª VC - Capital. Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0074822-24.2018.8.26.0100. O Dr. 
Andre Luiz da Silva da Cunha, Juiz de Direito da 17ª Vara Cível, do Foro Central da Capital/SP, Faz 
Saber a Adriana Cristina T. C. Cerqueira, (CPF. 127.884.688-30), que a ação Monitória, ajuizada por 
MD Educacional LTDA foi julgada procedente, condenando-a ao pagamento de R$ 30.111,64 
(26/09/2018) corrigidos e acrescidos de encargos legais, referente ao Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais firmado pelas partes. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação por 
edital, tendo em vista que foi revel na fase de conhecimento e levando em consideração o disposto no 
novo Código de Processo Civil, na forma do artigo 513 § 2º, incisos II e IV, para que em 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, efetue o pagamento, ficando a parte executada advertida de que, transcorrido o 
prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não 
ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez 
por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento, sendo nomeado curador especial em 
caso de revelia. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. SP, 01/11/2018. 

17ª VC - Capital. Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0074826-61.2018.8.26.0100. O Dr. 
Andre Luiz da Silva da Cunha, Juiz de Direito da 17ª Vara Cível, do Foro Central da Capital/SP, Faz 
Saber a Gibson da Silva Alves, (CPF. 135.971.078-77), que a ação Monitória, ajuizada por MD 
Educacional LTDA foi julgada procedente, condenando-o ao pagamento de R$ 45.728,72 (26/09/2018) 
corrigidos e acrescidos de encargos legais, referente ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 
firmado pelas partes. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, tendo 
em vista que foi revel na fase de conhecimento e levando em consideração o disposto no novo Código de 
Processo Civil, na forma do artigo 513 § 2º, incisos II e IV, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, efetue o pagamento, ficando a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 
art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 
pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento 
e, também, de honorários de advogado de dez por cento, sendo nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. SP, 01/11/2018 

Ativo  2017 2016
Circulante  18.280 18.210
Disponivel  11 14
Dividendos a receber  928 928
Estoque de terrenos  17.288 17.267
Partes relacionadas  52 -
Outros créditos  1 1
Não circulante
Permanente  2.910 3.891
Investimentos  2.910 3.891
Total do Ativo  21.190 22.101

Passivo  2017 2016
Circulante  628 559
Dividendos a pagar  410 410
Partes relacionadas  82 -
Outras obrigações  136 149
Não circulante  482 -
Passivo a descoberto de controladas  482 -
Patrimônio líquido  20.080 21.542
Capital social  25.734 25.734
Prejuízos acumulados  (5.654) (4.192)
Total Passivo e Patrimônio Líquido  21.190 22.101

Balanços Patrimoniais

Krahô Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ.: 06.344.124/0001-70

Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31/12/2017 e de 2016 - (Em Milhares de Reais)
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016.

Diretoria: Klausner Monteiro - Diretor Superintendente

 Santos de Araújo Fagundes - Diretor Superintendente

 Claudemir José Corvalan - Contador - CRC 1SP116707/O-7

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
  Capital Social Prejuízos Acumulados Total
Saldos em 31/12/2015  25.734 (3.665) 22.068
Prejuízo do exercício   (526) (526)
Saldos em 31/12/2016  25.734 (4.192) 21.542
Prejuízo do exercício   (1.462) (1.462)
Saldos em 31/12/2017  25.734 (5.654) 20.080

Demonstração dos Resultados
Receita operacional líquida  2017 2016
Resultado de participações societárias  (1.463) (517)
Prejuízo bruto  (1.463) (517)
(Despesas) receitas operacionais  1 (8)
Despesas financeiras  - (12)
Receitas financeiras  1 4
Prejuizo antes do IR e da contribuição social  (1.462) (525)
Imposto de renda e contribuição social  - (1)
Prejuízo do exercício  (1.462) (526)
Prejuizo liquido por ação do capital social 
 no fim do exercicio  (0,06) (0,02)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
  2017 2016
I - Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Lucro (prejuízo) antes do IR e da contribuição social  (1.462) (526)
Itens provenientes das operações que não afetam o caixa:
Resultado de participações societárias  1.463 517
Total dos itens que não afetam o caixa  1.463 517
Variações operacionais ativas e passivas que afetam o caixa:
(Acréscimo) decréscimo nos estoques  (21) -
(Acréscimo) decréscimo em partes relacionadas  (52) 13
Acréscimo (decréscimo) em partes relacionadas e outros  82 -

Acréscimo (decréscimo) outros valores a pagar  (13) (13)
Total das variações operacionais que afetam o caixa  (4) -
Fluxo de caixa gerado (aplicado) nas atividades operacionais  (3) (9)
Fluxo de caixa das atividades financeiras:
Dividendos pagos  - (46)
Caixa proveniente das atividades financeiras  - (46)
Aumento (redução) nas disponibilidades  (3) (55)
Disponibilidades no inicio do exercício  14 69
Disponibilidades no final do exercício  11 14

As Demonstrações Financeiras completas com suas Notas Explicativas e o respectivo Relatório dos Auditores Independentes, Premium Bravo Auditores Independentes, encontram-se à disposição na sede da Companhia.

Ativo  2017 2016

Circulante  10.995 11.940

Disponivel  373 342

Contas a receber  4.141 6.588

Estoque de terrenos  4.024 3.938

Impostos a Recuperar  1 7

Partes Relacionadas  2.456 1.065

Não Circulante

Realizável a longo prazo  6.305 5.709

Contas a receber  5.100 5.035

Outros valores a receber  1.205 674

Total do Ativo  17.300 17.649

Passivo  2017 2016
Circulante  18.088 13.266
Fornecedores de materiais e serviços  164 227
Dividendos a pagar  3.129 3.129
Impostos e contribuições  3 3
Partes relacionadas  13.441 9.134
Outros valores a pagar  1.351 773
Não Circulante
Exigivel a longo prazo  847 1.045
Impostos e contribuições diferidos  775 921
Outros valores a pagar  72 124
Patrimonio líquido  (1.635) 3.338
Capital social  753 753
Reserva de capital  1.515 1.515
Reserva legal  150 150
Reserva de lucros a realizar  - 920
Prejuizos acumulados  (4.053) -
Total do Passivo e Patrimônio Liquido  17.300 17.649

Balanços Patrimoniais

SPE Alphaville Brasília Etapa I Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ.: 07.015.385/0001-00

Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31/12/2017 e 2016 - Em Milhares de Reais

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais:  2017 2016
Lucro (prejuizo) do exercício  (5.013) (1.761)
Variações operacionais ativas e passivas que afetam o caixa:
(Acréscimo) decréscimo nos clientes  2.382 (2.689)
(Acréscimo) decréscimo nos estoque de terrenos  (86) 3.482
(Acréscimo) decréscimo em outros valores a receber  (531) (487)
(Acréscimo) decréscimo em impostos a recuperar  6 46
Acréscimo) decréscimo em repasses a efetuar a parceiros  (1.391) (1.065)
Acréscimo (decréscimo) em fornecedores  (63) 224
Acréscimo (decréscimo) em impostos e contribuições  (89) 115
Acréscimo (decréscimo) em partes relacionadas  4.307 2.097
Acréscimo (decréscimo) em outros valores a pagar  526 (234)
Imposto de renda e contribuição social pagos  (17) (32)
Total das variações operacionais que afetam o caixa  5.044 1.457
Fluxo de caixa gerado (aplicado) nas atividades operacionais  31 (304)
Fluxo de caixa das atividades financeiras:
Aumento (redução) nas disponibilidades  31 (304)
Disponibilidades no início do exercício  342 646
Disponibilidades no final do exercício  373 342

Demonstração dos Resultados
  2017 2016
Receita operacional (Distratos) líquida  (2.938) 3.360
Custos dos imóveis vendidos / distratados  (1.538) (4.672)
Prejuízo bruto  (4.476) (1.312)
(Despesas) e receitas operacionais  (537) (449)
Despesas gerais  (491) (321)
Receitas (despesas) financeiras, liquidas  (46) (128)
Prejuízo antes do IR e da contribuição social  (5.013) (1.761)
Imposto de renda e contribuição corrente  (17) (32)
Imposto de renda e contribuição diferido  57 (98)
Prejuízo do exercício  (4.973) (1.891)
Lucro(prejuízo)por ação do capital social no fim do exercício  (6,60) (2,51)

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido
  Capital Reserva Reserva Reserva de Lucros (Prejuizos)
  Social de Capital Legal Lucros a Realizar Acumulados Total
Saldos em 31/12/2015  753 1.515 150 2.811 - 5.229
Prejuízo do exercício  - - - - (1.891) (1.891)
Absorção do Prejuízo  - - - (1.891) 1.891 -
Saldos em 31/12/2016  753 1.515 150 920 - 3.338
Prejuízo do exercício  - - - - (4.973) (4.973)
Absorção do Prejuízo  - - - (920) 920 -
Saldos em 31/12/2017  753 1.515 150 - (4.053) (1.635)

Diretoria
Klausner Monteiro

Diretor Superintendente
Santos de Araújo Fagundes

Diretor Superintendente
Claudemir José Corvalan

Contador - CT-CRC 1SP116707/O-7

As Demonstrações Financeiras completas com suas Notas Explicativas, encontram-se à disposição na sede da Companhia.

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016.

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ 02.206.577/0001-80   NIRE 35300152239

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 3 DE SETEMBRO DE 2018
DATA, HORA E LOCAL: Em 3.9.2018, às 12h00, na Rua Amazonas da Silva, 27, Vila Guilherme,   
em São Paulo (SP). PRESIDÊNCIA: Marcelo José Ferreira e Silva. QUORUM: Totalidade de membros eleitos. 
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Eleito Diretor MATIAS GRANATA, argentino, casado, 
economista, RNE-CGPI/DIREX/DPF/V343726-G, CPF 228.724.568-56, domiciliado em São Paulo (SP),  na Praça 
Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902,  
no mandato anual em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração 
que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2019. 2. Registrado que o diretor eleito:  (i) apresentou os 
documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 
146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho 
Monetário Nacional e a declaração de desimpedimento, documentos esses arquivados na sede social;  
e (ii) será investido após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil. 3. Transferida a 
responsabilidade pela Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/98 e regulamentação 
específica, do Adriano Cabral Volpini ao Matias Granata, sendo que, até a sua investidura, essa 
responsabilidade será mantida com Adriano Cabral Volpini. 4. Registrado, ainda, que os demais cargos da 
Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram alteração. ENCERRAMENTO:  Encerrados os 
trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP),  3 de setembro de 
2018. (aa) Marcelo José Ferreira e Silva - Presidente; Andre Balestrin Cestare, José  Reinaldo Moreira Tosi,  
Luís Fernando Staub, Marcelo Kopel e Roberto Bellissimo Rodriques -  Conselheiros Efetivos. Homologada 
pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 548.269/18-0, em 26.11.2018.  (a) Flávia R. Britto Gonçalves -  
Secretária Geral.

Cuidados que 
devemos ter na 

alimentação com a 
chegada do verão

Lívia Barbosa (*)

Dezembro é o mês das 

férias, festas e também 

do início do verão 

Para aproveitar ao máximo 
esse período, um ponto 
importante que devemos 

ter de atenção é com a alimen-
tação. Com as temperaturas 
mais elevadas, a melhor opção 
é consumir itens leves, de fácil 
digestão e que hidratem o corpo. 

Ao preparar os alimentos que 
serão levados para a praia ou pis-
cina, por exemplo, lembre-se de 
sempre colocá-los em uma bolsa 
ou sacola térmica, com um pouco 
de gelo para que fi quem bem 
refrigerados. Aposte em frutas 
como maçã, bananas e uvas. Já 
para os lanches, a melhor opção 
são os naturais, se possível sem 
adição de maionese e embutidos 
como presuntos e salames. 

Não se esqueça também de 
consumir muita água e sucos, 
esse último de preferência, sem 
açúcar. Sabemos que existem 
inúmeros alimentos prontos que 
são vendidos na praia, porém 
evite exagerar na dose, uma 
vez que não é possível saber a 
procedência e a validade do que 
está sendo ofertado. Para afastar 
aquela sensação de estômago 
cheio e pesado, evite alimentos 
gordurosos e industrializados 
que acabam tornando a digestão 
mais lenta. 

O consumo de carnes bran-
cas, legumes, verduras, frutas, 
além dos cereais e grãos são 
bem-vindos por conta dos seus 
nutrientes e fi bras.

Para aqueles que querem 
conquistar um bronzeado bonito 
e de forma saudável, a dica é 
investir no consumo de porções 
de alimentos que contenham 
betacaroteno, que está presen-
te em frutas e legumes com a 
coloração amarela e alaranjada 
como mamão, damasco, abóbo-
ra, cenoura e beterraba; e nas 
verduras verdes escuras, por 
exemplo, couve, rúcula, brócolis, 
entre outros. 

É importante lembrar que, ao 
se expor ao sol, é necessário o 
uso de protetor solar e o melhor 
horário é antes das 10h e depois 
das 16h. De acordo com o Guia 
Alimentar para a População 
Brasileira, para se obter uma ali-
mentação equilibrada e saudável 
é recomendado dar preferências 
sempre aos alimentos in natura, 
utilizar o mínimo possível de 
gordura, sal ou açúcar na pre-
paração da comida, limitar os 
alimentos processados e evitar 
os ultraprocessados.

Por fi m, não deixe que uma 
intoxicação alimentar atrapa-
lhe seu verão. Aproveite uma 
das estações mais esperadas 
do ano com moderação e muita 
hidratação!

(*) - É nutróloga do Hospital IGESP.

Edital de Praça Judicial. 2ª Vara Cível do Fórum Regional de Vila Prudente - Comarca de São Paulo/
SP. Edital de 1ª e 2ª Praça sobre bem imóvel e para intimação da requerida Maria Eugênia Frota (CPF 
125.996.328-46), seu cônjuge se casada for, e demais interessados, expedido na Ação Ordinária 
de nº 0013812-05.2011.8.26.0009, em trâmite na 2ª Vara Cível do Fórum Regional de Vila Prudente 
- Comarca de São Paulo/SP, requerida por João Batista Moreira (CPF 019.115.968-96). 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: 
1º) Descrição do Imóvel: O Apartamento de nº 144, localizado no 14º pavimento tipo Bloco “A”, 
integrante do empreendimento denominado: “Conjunto Residencial das Pedras” situado na Avenida 
Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, 9.200 Jardim Ângela no 26 Subdistrito – Vila Prudente/SP, 
com a área privativa de 63.310m2, a área comum de divisão não proporcional de 9,389m2, a área 
comum de divisão proporcional de 32,0177m2, perfazendo a área de construção de 104,7167m2, 
e a fração ideal no terreno condominial de 0,002525, equivalente a 34,319872m2, correspondendo 
– lhe uma vaga para estacionamento de veículo de passeio, em local indeterminado, sujeito ao uso 
de manobrista , cuja área está incluída na área comum do apartamento. O terreno, que também 
faz frente para a Estrada Casa Grande e passagem “2” (esta não aberta), onde está construído o 
referido empreendimento, encerra a área de 13.590,67m2. Contribuinte nº 155.369.0060-8. Objeto 
da Matricula Nº 159.740 do 6º CRI da Capital/SP. Benfeitorias: Conforme laudo de avaliação às 
fls. 83, o referido apartamento possui 03 quartos, sala de estar e jantar, terraço, banheiro social, 
cozinha, área de serviço, e uma vaga de garagem desmarcada e descoberta. OBS: Conforme 
pesquisa realizada no site da P. M. S. P, em 14/11/2018, sobre o imóvel supracitado recaem débitos 
no valor de R$ 5.477,57. 1. Avaliação Total: R$ 438.503,47 (novembro/2018 – Conf. Cálculo de 
Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP). 2. Datas das Praças – 1ª Praça começa 
em 08/02/2019, às 14h00min, e termina em 13/02/2019, às 14h00min e; 2ª Praça começa em 
13/02/2019, às 14h00min, e termina em 13/03/2019, às 14h00min. 3. 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 tramitan do a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida 
Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2388-8283 e 
e-mail: contato@zukerman.com.br Fica a requerida, Maria Eugenia Frota, 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, 14 de novembro de 2018. 

 Edital de Leilão Judicial . 4ª Vara Cível do Fórum de São Miguel Paulista - Comarca da Capital/
SP. Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel e para intimação dos executados, C.R. Administração 
Produções e Entretenimentos Ltda ME (CNPJ: 03.937.861/0001-99), e demais interessados expedido 
no Cumprimento de Sentença (Prestação de Serviços) processo de nº 0024443-10.2017.8.26.0005, 
em trâmite perante a 4ª VC do Fórum de São Miguel Paulista Comarca da Capital/SP, ação esta 
requerida por Zeneide Teles da Silva Oliveira Estacionamento (CNPJ: 07.789.658/0001-73), por sua 
representante legal Zeneide Teles da Silva Oliveira (CPF: 798.446.853-20). O Dr. Paulo de Tarsso da 
Silva Pinto, MM. Juiz de Direito na forma da Lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do CPC, 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 Veículo – Automóvel da Marca 
Peugeot, Modelo 207 Passion XR, ano de fabricação em modelo, 2010/2011, Placa EQZ 2899 /SP, 
CHASSI 936ZNFWX33014032, RENAVAM 225741660. OBS: Conforme pesquisa realizada no site 
da Secretaria da Fazenda (www.ipva.fazenda.sp.gov.br) em 13/12/2018, sobre o veículo em epígrafe 
recaem os seguintes débitos: IPVA (exercício 2018) – R$ 1.085,61; DPVAT (exercícios 2017 e 2018) – 
R$ 113,82; e Licenciamento: (exercícios 2016, 2017 e 2018) – R$ 321,08 – Totalizando R$ 1520,51. 2º 
Avaliação - R$ 20.852,00 (16/09/2018 conf. termo de penhora de fls. 29 e 30) e que será devidamente 
atualizado à época da efetiva alienação judicial. 3. Débito Exequendo - R$ 15.455,00 (06/2018 conf. 
Fls. 21) e que será devidamente atualizado à época da efetiva alienação judicial. 4. Visitação – Rua 
Rego Freitas, 527 – (Estacionamento) República - Centro, CEP: 01220-010, São Paulo/SP. Em caso 
de recusa do fiel depositário o Sr. José Ivanilson Pimenta de Oliveira, o interessado deverá comunicar 
o MM. Juízo do processo em epígrafe, que adotará as sanções cabíveis. 5. Datas dos Leilões - 1º 
Leilão começa em 26/03/2019, às 10h15min, e termina em 29/03/2019, às 10h15min e; 2º Leilão 
começa em 29/03/2019, às 10h16min, e termina em 18/04/2019, às 10h15min. 6. Condições de 
Venda e Informação – edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro 
e demais condições no site www.zukerman.com.br. Dúvidas e Esclarecimentos: Pessoalmente 
perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida 
Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2388-8283 e-mail: 
contato@zuker man.com.br. Ficam os executados, C.R. Administração Produções e Entretenimentos 
Ltda ME, CNPJ 03.937.861/0001-99, e demais interessados, Intimados das designações supra, caso 
não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da penhora realizada em data 
de 04/09/2018, FLS 30, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal/postal. Dos autos 
não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. São Paulo, 14 de dezembro de 2018. 

A Pesquisa de Confi ança dos 
Supermercados do estado de São 
Paulo, feita pela APAS, apresentou, 
em dezembro, 37% de otimismo 
geral com a situação econômica 
do setor ante os 33% apontados 
em novembro. A neutralidade fi cou 
em 42%, ante os 41% reportados 
no mês passado. 

Quando olhamos para o futuro, 
os números são ainda mais anima-
dores. Cerca de 52% dos empre-
sários do setor estão confi antes e 
otimistas para o ano de 2019. 

Este resultado é o maior desde 
2015, quando começou a recessão 
que resultou na grave instabilidade 
econômica pela qual atravessou 
o Brasil. 

“Os 52% de expectativa positiva 
com a economia como um todo são 
números bem robustos, principal-

mente em um setor que não tem 
apresentado desempenho muito 
bom por três anos consecutivos 
e que ainda não recuperou as 
perdas de 2015 e de 2016”, ex-
plicou o economista da APAS, 
Thiago Berka.

Outro ponto importante da 
pesquisa e que ilustra o aumento 
da confi ança é a expectativa com 
o novo governo federal: em dezem-
bro foi registrado 80% otimismo. 
Para o economista da APAS, o 
principal motivo para este recorde 
de otimismo foram “as indicações 
e discursos do governo, que deram 
aos empresários supermercadistas 
mais vislumbre com os negócios”. 
Com a confi ança em alta, o otimis-
mo com as vendas futuras também 
subiu a índices elevados e chegou 
a 90% (AI/Apas). 

Otimismo do setor 
supermercadista volta a subir

Divulgação

 COMERCIAL E IMOBILIÁRIA RAMO DE OURO LTDA.
CNPJ /MF 08.319.143/0001-72 -  NIRE 35 2 2092871 1

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL DE TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE POR AÇÕES 
 DA SOCIEDADE LIMITADA COMERCIAL E IMOBILIÁRIA RAMO DE OURO LTDA.

Data, Hora e Local: Aos  30/10/2018, às 9hs, na sede, em Monte Mor, Estado de São 
Paulo, na Estrada Sumaré a Monte Mor, s/nº, km 9, Fazenda Santo Antonio, CEP 
13190-000. Presenças: totalidade dos sócios, a saber: Maria Clara Bordon, RG nº 
6.640.275-X  SSP-SP e CPF/MF nº 103.374.298-80; Maria Eny Bordon, RG nº 
6.640.274-8 SSP-SP e CPF/MF nº 103.374.338-01; Maria Clara Pamplona de Abreu 
Vasconcellos Bordon, RG nº 47.851.237-5  SSP-SP e CPF/MF nº 226.663.238-89; 
LG3 Participações Eireli, empresa individual de responsabilidade limitada, CNPJ/MF 
09.070.575/0001-55, por transformação de sociedade limitada LG3 Participações 
Ltda. em ato constitutivo datado de 15/12/2012 e arquivado na JUCESP sob NIRE 35 
6 0035959 9 em 25/09/2013,  com última alteração datada de 15/09/2014, arquivada 
na JUCESP sob nº 365.791/14-3 em 24/09/2014, sem posteriores alterações, com 
sede em São Paulo, SP, na rua Peixoto Gomide nº 2051, apartamento 81, Jardim 
Paulista, CEP 01409-003, neste ato representada por seu titular, sr. Gabriel Bordon 
de Abreu Duarte, RG nº 29.692.454-4 SSP-SP e CPF/MF nº 304.046.938-06; Jalb 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, sociedade empresária limitada, CNPJ/MF sob 
nº 10.850.205/0001-10 e ato constitutivo arquivado na JUCESP sob NIRE 35 2 
2318118 7 em 13/04/2009 e última alteração contratual datada de 20/05/2015, arqui-
vada na JUCESP sob nº 300.187/15-4 em 13/07/2015, com sede em São Paulo, SP, 
na avenida Brigadeiro Faria Lima nº 1979, conjunto 11, Jardim Paulistano, CEP  
01452-001, neste ato representada por seus sócios e Administradores, Srs. João Bor-
don, RG nº  43.626.053-0 SSP-SP e CPF/MF nº 335.530.868-40; Antonio Oliveira 
Ribeiro Bordon, RG nº  43.626.002-5 SSP-SP e CPF/MF nº 360.167.448-32, e, Luiz 
Felipe Oliveira Ribeiro Bordon, RG nº 30.164.266-7 SSP-SP e CPF/MF nº 
360.167.428-99; GBM Participações Ltda. sociedade empresária limitada, CNPJ/MF 
sob nº 13.976.182/0001-82 e ato constitutivo  arquivado na JUCESP sob NIRE 35 2 
2566881 4 em 12/07/2011, com última alteração contratual datada de 29/07/2013, ar-
quivada na JUCESP sob nº 300.795/13-0 em 7/08/2013, sem posteriores alterações, 
com sede em São Paulo, SP, na rua João Moura nº 1310, apartamento 81, Pinheiros, 
CEP 05412-003, neste ato representada, na forma prevista na Cláusula 7ª de seu 
Contrato Social, por seus únicos Sócios Administradores, srs. Geraldo Moacir Bor-
don Neto, RG nº  29.180.333-7 SSP-SP e CPF/MF nº 216.201.788-18; Bruno Hötte 
Bordon, RG nº 34.419.000-6 SSP-SP e CPF/MF nº 216.201.828-40, e, Marco Anto-
nio Hötte Bordon, RG nº 34.429.000-1 SSP-SP e CPF/MF nº 216.201.768-74, todos 
residentes e domiciliados em São Paulo, SP. Mesa: Presidente: Antonio de Oliveira 
Ribeiro Bordon; Secretário: Gabriel Bordon de Abreu Duarte, por escolha do Presiden-
te. Ordem do Dia: a) Transformação da sociedade empresária limitada em S.A. com  o 
consequente exame, discussão e aprovação de seu Estatuto Social. b) outros assun-
tos de interesse social. Instalação: Constatada a presença da totalidade dos sócios 
que compõem o capital foi posto em pauta o assunto principal da Ordem do Dia tendo 
os sócios examinado, discutido e aprovado a transformação da sociedade empresária 
Comercial e Imobiliária Ramo de Ouro Ltda. em S.A., observado que: 1) a sociedade 
anônima terá prazo de duração indeterminado; 2) o objeto social continuará o mesmo, 
isto é, a compra e venda de bens imóveis, loteamento, incorporação, administração e 
locação de bens próprios, podendo, ainda, participar de outras sociedades como sócia 
ou acionista; 3) a sede social será transferida para a Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 
1979, conjunto 11, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01452-001; 4) será mantido 
o mesmo capital social de R$ 554.370,00, totalmente subscrito e integralizado, dividido 
em 55.437 ações, ordinárias nominativas, no valor nominal de R$ 10,00 cada uma, e 
que serão assim distribuídas entre os atuais sócios da sociedade  ora em transforma-
ção: a) 13.859 ações, ordinárias nominativas, do valor nominal de R$ 10,00 cada uma, 
para Maria Clara Bordon, acima qualificada, no valor total de R$ 138.590,00; 
b)13.859 ações, ordinárias nominativas, do valor nominal de R$ 10,00 cada uma, para 
Maria Eny Bordon, acima qualificada, no valor total de R$ 138.590,00; c) 1.386 
ações, ordinárias nominativas, do valor nominal de R$ 10,00 cada uma, para Maria 
Clara Pamplona de Abreu Vasconcellos Bordon, acima qualificada, no valor total de 
R$ 13.860,00; d) 11.087 ações, ordinárias nominativas, do valor nominal de R$ 10,00 
cada uma, para LG3 Participações Eireli, acima qualificada, no valor total de R$ 
110.870,00; e, e) 11.088 ações, ordinárias nominativas, do valor nominal de R$ 10,00 
cada uma, para Jalb Empreendimentos Imobiliários Ltda , acima qualificada, no 
valor total de R$ 110.880,00; f) 4.158 ações, ordinárias nominativas, do valor nominal 
de R$ 10,00 cada uma, para  GBM Participações Ltda. acima qualificada, no valor 
total de R$ 41.580,00. 5) Concluída a transcrição da atribuição das ações para os 
acionistas, foi lido, amplamente discutido e aprovado, por unanimidade, o texto do 
Estatuto Social da Companhia, do seguinte teor: Comercial e Imobiliária Ramo de 
Ouro S/A-CNPJ /MF 08.319.143/0001-72- Estatuto Social Capítulo I - Da Denomi-
nação, Sede, Objetivo e Duração - Artigo 1º - A Sociedade Anônima Comercial e 
Imobiliária Ramo De Ouro  S /A  será regida pelos presentes Estatutos e pela legis-
lação aplicável. Artigo 2º - A sociedade tem sua sede e foro privilegiado no Município 
de São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 1979, conjunto 11, Jardim Pau-
listano, CEP 01452-001, não possuindo filiais. Artigo 3º - A sociedade tem prazo de 
duração indeterminado. Artigo 4º - A sociedade tem por objeto social a compra e 
venda de bens imóveis, loteamento, incorporação, administração e locação de bens 
próprios, podendo ainda, participar de outras sociedades como sócia ou acionista. 
Capítulo II - Do capital social e das ações -Artigo 5º - O Capital Social, totalmente 
subscrito e integralizado, é de R$ 554.370,00, dividido em 55.437 ações, ordinárias 
nominativas, no valor nominal de R$ 10,00 cada uma, representadas por títulos múlti-
plos ou singulares. §1°. O Capital Social poderá ser aumentado sempre que a Assem-
bléia Geral julgue conveniente. §2°. A Assembléia observará, plenamente, o direito de 
preferência dos acionistas nas condições de colocação de ações provenientes de au-
mento de capital. §3°. Todas as ações componentes do capital social, subscritas e in-
tegralizadas, gozarão do benefício do pagamento de um dividendo obrigatório, não 
cumulativo, correspondente a 25% do lucro líquido, ao final de cada exercício social. 
§4°. A Assembléia observará, plenamente, o direito de preferência dos acionistas nas 
condições de colocação de ações provenientes de aumento de capital. §5°. Os certifi-
cados das ações, múltipos ou singulares, ou as cautelas que as representem, serão 
assinados pelo Diretor Presidente e pelo Diretor Vice Presidente. Artigo 6º -As ações 
são indivisíveis em relação à companhia, correspondendo a cada ação ordinária a um 
voto nas deliberações da Assembléia Geral. §1°. A companhia poderá emitir em subs-
tituição aos certificados ou cautelas, Declaração de Propriedade de Ações Nominati-
vas, que certificará a quantidade de ações possuídas pelo acionista, conforme registro 
existente no Livro Registro de Ações Nominativas. Capítulo III- Dos limites à circula-
ção-Artigo 7º - É assegurado aos acionistas direito de preferência à aquisição de 
ações, de  outros valores mobiliários emitidos pela companhia ou de direitos de subs-
crição que qualquer acionista pretenda alienar a terceiros ou a outro acionista, obser-
vadas as mesmas condições de preço e pagamento acertadas com o interessado em 
adquiri-los. §1°- O acionista que desejar alienar ações, outros valores mobiliários ou 
direitos de subscrição deverá comunicar, simultaneamente, a todos os acionistas  por 
escrito, as condições do negócio pretendido, indicando a espécie e quantidade de títu-
los ou direitos que quer alienar, o preço, a forma e o prazo de pagamento acertados, 
bem  como a qualificação do interessado em adquiri-los. §2°- O direito de preferência 
poderá ser exercido no todo ou em parte, por cada um dos acionistas, na proporção de 
suas respectivas participações no capital da companhia, observadas as condições fi-
xadas nos parágrafos seguintes. §3°- O direito de preferência deverá ser exercido 
mediante comunicação por escrito, endereçada ao acionista alienante nos prazos es-
tipulados no § seguinte, indicando a quantidade de títulos ou direitos de subscrição 
que pretende adquirir. §4°- O direito de preferência  deverá ser exercido, sob pena de 
decadência: 1- no caso de alienação de ações ou de outros valores mobiliários, no 
prazo de 30 dias contados da data de recebimento da comunicação a que se refere o 
§1° deste artigo; 2. no caso de alienação de direitos de subscrição, no prazo de 5 dias 
contados da data de recebimento da comunicação a que se refere o §1° deste artigo. 
§5°- O direito de preferência dos acionistas que não quiserem adquirir os títulos ou 
direitos de subscrição ofertados, devolver-se-á aos demais, que terão o prazo adicio-
nal de 5 dias, contados da data em que receberem do acionista alienante a comunica-
ção por escrito da quantidade de sobras verificada, para adquirir as sobras na propor-
ção de suas respectiva participações no capital da companhia. §6°- Exercido o direito 
de preferência, a aquisição dos títulos ou direitos de subscrição deverá ser formalmen-
te concluída, e se for o caso, procedidos os registros nos livros  sociais. §7°- Findo o 
preço estabelecido no §5º deste artigo o acionista alienante poderá ceder os títulos ou 
direitos de subscrição não adquiridos pelos demais acionistas à pessoa indicada e na 
forma estabelecida na comunicação a que se refere  o §1° deste artigo, desde que o 
faça no prazo de 30 dias. §8°- O disposto neste artigo aplica-se à hipótese de aliena-
ção judicial, caso em que, a preferência deverá ser exercida nas condições fixadas 
judicialmente. Artigo 8º - Aos acionistas é outorgada opção de compra, nas condições 
estipuladas nos §s seguintes, das ações, dos outros valores mobiliários ou dos direitos 
de subscrição que qualquer acionista pretenda alienar a terceiros, não acionistas, me-
diante doação, permuta ou incorporação ao capital de outra sociedade. §1°- No caso 
de alienação de ações por doação ou incorporação ao capital de outra sociedade, o 
preço de exercício da opção de compra será igual ao valor patrimonial da ação, cal-
culado com base no último balanço patrimonial aprovado pela assembléia geral, atu-
alizado monetariamente na forma da lei, até a data do exercício da opção, para paga-
mento em 10 parcelas, mensais, iguais e sucessivas, acrescidas de correção 
monetária calculada pela variação do IGPM, desde a data da opção até a data do 
efetivo pagamento, vencendo-se a primeira na data da aquisição e transferência das 
ações e as demais  em iguais dias dos meses subseqüentes. §2°- No caso de aliena-
ção de ações por  permuta, o preço de exercício da opção de compra será igual ao 
valor patrimonial da ação, calculado com base no último balanço patrimonial aprova-
do pela assembléia geral, atualizado monetariamente na forma da lei, até a data do 
exercício da opção, ou do valor do bem a ser permutado pelas ações, o que for maior, 
para pagamento em 10 parcelas, mensais, iguais e sucessivas, acrescidas de corre-
ção monetária calculada pela variação do IGPM, desde a data da opção até a data do 
efetivo pagamento, vencendo-se a primeira na data da aquisição e transferência das 
ações e as demais  em iguais dias dos meses subseqüentes. §3°- No caso de aliena-
ção de outros valores mobiliários por doação, permuta ou incorporação ao capital de 
outra sociedade, o preço de exercício da opção de compra será igual ao valor nominal 
dos títulos a serem alienados, para pagamento em 10 parcelas, mensais, iguais e 

sucessivas, acrescidas de correção monetária calculada pela variação do IGPM, des-
de a data da opção até a data do efetivo pagamento, vencendo-se a primeira na data 
da aquisição e transferência das ações e as demais  em iguais dias dos meses subse-
qüentes. §4°- No caso de alienação de direitos de subscrição por doação, permuta ou 
incorporação ao capital de outra sociedade, o preço de exercício da opção de compra 
será igual a 1%  do preço de emissão das  ações ou dos valores mobiliários a que se 
referir o direito de subscrição, para pagamento à vista, no ato de aquisição. §5°- O 
acionista alienante deverá comunicar simultâneamente a todos os acionistas, por es-
crito, sua intenção de doar, de permutar, ou de conferir ao capital de outra sociedade, 
ações, outros valores mobiliários ou direitos de subscrição de sua propriedade, indi-
cando a espécie e quantidade de títulos ou direitos que pretende  alienar, a forma pelo 
qual os cederá, e a qualificação do possível adquirente. §6°- A opção de compra ou-
torgada  aos demais acionistas neste artigo poderá ser exercida no todo ou em parte, 
por cada um deles, na proporção de suas respectivas participações no capital da com-
panhia, nos prazos fixados nos incisos 1 e 2, conforme o caso, do §4° do Artigo 7º 
deste Estatuto. §7°- Caso algum acionista não exerça, no todo ou em parte, a opção 
de compra que lhe foi outorgada, o direito de comprar os títulos ou direitos de subscri-
ção remanescentes será devolvido aos demais, que terão o prazo adicional de 5 dias, 
contados da data em que receberem do acionista alienante a comunicação por escrito, 
da quantidade de sobras verificada, para exercer a opção de compra das sobras, na 
proporção de suas respectivas participações no capital da companhia. §8°-  Findo o 
prazo estabelecido no § anterior, o acionista alienante poderá ceder os títulos ou dire-
tos de subscrição não adquiridos pelos demais acionistas  à pessoa indicada e na 
forma estabelecida na comunicação a que se refere o Parágrafo Quinto deste Artigo, 
desde que o faça no prazo de 30 dias. §9°- O disposto neste Artigo não se aplica à 
hipótese de doação feita a filhos e herdeiros legítimos dos acionistas. Artigo 9º - Será 
ineficaz em relação à companhia e a terceiros, sejam eles quem forem, qualquer alie-
nação de ações, de outros valores mobiliários, ou de direitos de subscrição, concluída, 
direta ou indiretamente, sem observar o disposto nos artigos 7° e 8° deste Estatuto. § 
Único- A companhia, antes de proceder à transferência, nos livros sociais, dos títulos 
alienados, ou de aceitar a subscrição no caso de alienação de direitos de subscrição, 
deverá exigir dos interessados a entrega, para arquivamento em sua sede, de todos os 
documentos necessários à comprovação do correto e integral cumprimento do dispos-
to nos artigos 7° e 8° deste Estatuto. Artigo 10º- Caso sejam penhoradas, arrestadas, 
seqüestradas, ou objeto de outro tipo de apreensão judicial, no todo ou em parte, as 
ações ou valores mobiliários de emissão da  companhia e possuídas por qualquer dos 
acionistas, deverá este, dentro de 48 horas, contado de sua intimação sobre o ocorri-
do, cientificar a companhia e demais acionistas. Após esta comunicação, ou indepen-
dentemente  dela, a companhia ou qualquer de seus acionistas poderá, se não for 
impugnado o ato constritivo, ou se houver decisão, ou se houver decisão transitada em 
julgado reconhecendo a legitimidade da constrição, utilizar os meios judiciais adequa-
dos para a liberação das referidas ações ou valores mobiliários, inclusive mediante a 
satisfação, como terceiro interessado, da obrigação pecuniária correspondente, acres-
cida das  cominações legais, tais como custas, honorários e outras despesas,  subro-
gando-se  no  respectivo crédito, com todas as suas garantias. Capítulo IV - Da As-
sembléia Geral- Artigo 11º- A Assembléia Geral  reunir-se-á ordinariamente dentro 
dos 4 primeiros meses após o término do exercício social e, extraordinariamente, sem-
pre que os interesses e assuntos sociais exigirem a deliberação dos acionistas. §1°- A 
Assembléia Geral será convocada na forma do disposto no Artigo 124, da Lei 6404/76. 
§2°- A Assembléia Geral será instalada e presidida pelo Diretor Presidente ou, na sua 
ausência ou impedimento, pelo Diretor Vice Presidente, a quem incumbirá a escolha 
do Secretário. Artigo 12º -Devem ser depositados na sede social, com até 48 horas de 
antecedência, os instrumentos de mandato outorgado por acionistas para a sua repre-
sentação na Assembléia Geral. Artigo 13º - É necessária a aprovação de acionistas 
que detenham, no mínimo, 51% das ações com direito a voto para deliberar sobre 
qualquer das matérias previstas no Artigo 136 da Lei 6404/76 de 15.12.1976. Capítulo 
V- Da Administração- Artigo 14º- A companhia será administrada por uma Diretoria 
composta de 2 membros, sendo um Diretor Presidente e um Diretor Vice Presidente, 
acionistas ou não, residentes no País, com mandato de 3 anos, podendo ser reeleitos. 
§1°- Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura do respectivo 
termo de posse, independentemente de prestação de caução. §2°- Os mandatos dos 
membros da Diretoria estender-se-ão até a posse de seus  substitutos, exceto em 
casos de renúncia ou destituição. Artigo 15º- A Assembléia  Geral fixará o montante 
global  da remuneração anual da Diretoria, a qual será distribuída entre os Diretores, 
por deliberação da Diretoria. Artigo 16º - Nos casos de ausência ou impedimento 
temporário,  o Diretor ausente ou impedido será substituído pelo  outro, e vice versa. 
Parágrafo Único-No caso de vacância de cargo de Diretor Presidente ou de Diretor 
Vice Presidente, a Assembléia Geral deverá ser convocada, no prazo de 15 dias con-
tados da data em que for constatada, para eleger o Diretor para preencher o cargo 
vago até o término do mandato do Diretor substituído. Artigo 17º - a  Diretoria terá as 
atribuições e poderes que lhe são conferidos por lei e por este Estatuto Social a fim de 
assegurar o funcionamento da companhia. § Único-  As atribuições dos membros da 
Diretoria são os seguintes: Compete ao Diretor Presidente, isoladamente:  a) cumprir 
o Estatuto Social, as deliberações da Assembléia Geral e as resoluções da Diretoria; 
b) supervisionar toda e qualquer atividade concernente à administração e aos negó-
cios sociais; c) representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, 
por si ou através de procuradores;  d) assumir quaisquer obrigações em nome da so-
ciedade, assinando cheques, letras de câmbio, notas promissórias, duplicatas, decla-
rações, termos de responsabilidade, cartas de crédito, empréstimos bancários, avais, 
endossos,  quitações, fianças e contratos de qualquer natureza; e) comprar, vender, 
compromissar, ceder direitos ou onerar bens móveis e imóveis, da e para a sociedade; 
f) constituir procuradores em nome da sociedade, outorgando a esses, poderes da 
cláusula “ad judicia et extra” conforme conceito da Lei 8906/94;  g) delegar, expressa-
mente, a outra pessoa, mesmo que Diretor, inclusive mediante simples carta de cre-
denciamento, poderes “ad negotia”  para representação perante terceiros em geral e 
qualquer órgão e repartição pública, ou autárquica, empresas públicas, empresas mis-
tas, tanto no País como no exterior; h) constituir procurador, Diretor ou não da socie-
dade, para a prática de qualquer dos atos que lhe são facultados pelo Presente Esta-
tuto Social. II) ao Diretor Vice Presidente compete: a) - substituir o Diretor Presidente, 
com os poderes referidos no Inciso I, acima. Artigo 18 - Todas as procurações outor-
gadas pela sociedade, com exceção do mandato judicial, terão prazo determinado, o 
qual não poderá exceder a três anos. Capítulo VI - Do Conselho Fiscal- Artigo 19 - O 
Conselho Fiscal, de caráter não permanente, será constituído de três membros  efeti-
vos e igual número de suplentes, residentes no país. A sua instalação, entretanto, de-
penderá de decisão a ser tomada em Assembléia Geral que elegerá seus membros, 
os quais poderão ser reeleitos. Artigo 20 - Aos membros do Conselho Fiscal incumbe 
exercer as atribuições e poderes  que a lei lhes confere , para cujo fim poderão proce-
der sem qualquer limitação. Capítulo VII - Do exercício social, demonstrações fi-
nanceiras e destinação dos lucros- Artigo 21- O exercício social termina em 31 de 
dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício social a Diretoria elaborará, com base 
na escrituração mercantil, as demonstrações financeiras exigidas em lei. Artigo 22 - 
Levantado o balanço geral, com observância das prescrições legais, far-se-ão as de-
duções de prejuízos acumulados, se houver, e da provisão para o imposto sobre a 
renda. Do lucro líquido, assim entendido o resultado do exercício menos as deduções 
acima citadas, far-se-á a aplicação de 5% para a constituição da reserva legal que 
passará a ser facultativa após ter atingido 20% do valor do capital social, ficando o 
restante à disposição da Assembléia Geral, que observará o disposto em lei e nes-
te Estatuto Social. Capítulo VIII- Da dissolução e liquidação- Artigo 23- A socie-
dade entrará em liquidação nos casos previstos em lei. § único- a Assembléia Ge-
ral que deliberar sobre a liquidação da sociedade, elegerá o liquidante e o Conselho 
Fiscal que deverá funcionar durante esse período, fixando-lhes a respectiva remu-
neração. Capítulo IX- Das disposições gerais e transitórias- Artigo 24- O casos 
omissos neste Estatuto Social serão resolvidos nos termos da legislação em vigor. 
Artigo 25-Os acionistas aceitam a responsabilidade que lhes cabe por lei e apro-
vam este Estatuto. Artigo 26 - A Assembléia Geral poderá, a todo o tempo, delibe-
rar sobre a transformação do tipo jurídico da sociedade, e, bem assim, alterar o 
presente Estatuto Social. A seguir, a Assembléia decidiu, por unanimidade, eleger 
para preencher os  cargos de Presidente e Vice Presidente, respectivamente, as 
senhoras: Leontina Gioconda Bordon, RG nº 4.498.968-6 SSP/SP e CPF/MF nº 
011.371.128-08, e, Gorete Aparecida De Paula Lima, RG nº 20.247.271-1 SSP/
SP e CPF/MF nº 302.337.408-21, as quais, tendo aceitado a indicação, e, cumpri-
das as formalidade legais, foram declarados empossados e no pleno exercício de 
seus cargos, com mandato de 3 anos, contado desta data.  A Assembléia decidiu, 
ainda, por unanimidade estabelecer o valor de R$ 1.000,00 mensais, como remune-
ração a cada uma das  Diretoras eleitas. As Diretoras eleitas declaram, cada uma 
por si e sob as penas da lei e para os fins do disposto no §1º do artigo 1011 do 
Código Civil brasileiro, não estarem  incursas em nenhum dos crimes previstos em 
lei, não estando assim, impedidas por lei especial, ou condenadas por crime fali-
mentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro, contra as normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal 
que lhes vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Fica ex-
pressamente declarado que, todas as deliberações foram tomadas por unanimida-
de de votos, ainda que tal circunstância conste do texto acima. Nada mais havendo 
a tratar, foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente ata, que foi lida, 
aprovada e assinada pelos presentes e transcrita em livro próprio. São Paulo, 30 de 
Outubro de 2018 Presidente da Mesa: Antonio Oliveira Ribeiro Bordon; Secretá-
rio: Gabriel Bordon de Abreu Duarte, Acionistas: Maria Clara Bordon; Maria Eny 
Bordon; Maria Clara Pamplona de Abreu Vasconcellos Bordon; LG3 Participações  
Eireli, por seu Titular, Gabriel Bordon de Abreu Duarte; JALB Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. por seus Sócios e Administradores: João Bordon; Antonio Olivei-
ra Ribeiro Bordon; Luiz Felipe Oliveira Ribeiro Bordon, GBM Participações Ltda. 
por seus Sócios e Administradores: Geraldo Moacir Bordon Neto; Bruno Hötte Bor-
don ; Marco Antonio Hötte Bordon. JUCESP/NIRE S/A 3530052909-0, Registro n° 
579.517/18-4 em 12/12/2018, Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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