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

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 06/08/2019  - 10:25h  -  2º LEILÃO: 08/08/2019  - 10:25h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial 
e Online IMÓVEL

Obs.:
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 06/08/2019, às 10:25 horas, e 2º Leilão dia 

08/08/2019, às 10:25 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. 
DEVEDORA FIDUCIANTE: WILSON DE MELLO JUNIOR, brasileiro, administrador, RG 4.858.544-SSP/SP, CPF nº 
004.073.118-90, e sua mulher ITAMAR PARADIZO DE MELLO, brasileira, do lar, RG nº 8.221.446-SSP/SP, CPF nº 
089.945.968-44, residentes em São Paulo/SP  CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. 
DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 737.031,13 (setecentos e 
trinta e sete mil, trinta e um reais e treze centavos) 2º leilão: R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), calcula

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

  da 
. O arrematante será responsável por realizar a devida 

due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas 
neste edital.

A mera existência de ação judicial ou decisão 
judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação.

10ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROC. 1096502-82.2017.8.26.0100. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Alexandre Bucci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ALEX SANDRO DA SILVA FIRMINO, CPF. 
152.285.628-50, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de INSTITUIÇÃO 
PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - Reg. Adm. Paulistana, 
alegando em síntese: ser credora do réu do valor de R$8.383,20 (Agosto/2017), oriundos do contrato 
de prestação de serviços educacionais, firmado entre as partes referente as mensalidades vencidas 
nos meses de Fevereiro a Maio, Outubro a Dezembro de 2016 e não pagas. Encontrando-se o réu em 
lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de 
confissão e revelia, ficando advertido, nesta última hipótese, da nomeação de curador especial. 

2ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0036687-15.2010.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) MARCELO LÚCIO DE LIRA, (RG 279106105, CPF 255.731.058-17), que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais Ltda, tendo por objeto 
cobrança do valor de R$ 27.072,38 = 12/2010 de mensalidades referente ao contrato de prestação de 
serviços educacionais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, efetue o pagamento da quantia devida, bem como o pagamento de honorários advocatícios 
de 5% (cinco por cento) do valor atribuído a causa, hipótese em que ficará isento do pagamento de 
custas processuais ou ofereça embargos em igual prazo, sob pena de, decorrido prazo, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, ser constituído em título executivo judicial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 25 de junho de 2019. 

2º Vara de Família e das Sucessões do Fórum de Itaquera - Comarca da Capital/SP.
Edital para conhecimento de eventuais interessados na lide. Prazo 30 dias. Processo nº 1019249-
69.2018.8.26.0007 ação de alteração do regime de bens. A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Família
e Sucessões do Foro Regional VII Itaquera, São Paulo/SP, Drª. Maria Elisa Silva Gibin, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a eventuais interessados na lide que os requerentes Maria Luisa Oku Coelho,
brasileira, casada, RG nº 18.905.416-SSP/SP, CPF nº 127.534.048-28, e João Adelino Alves Coelho,
brasileiro, casado, RG nº 6.143.903-4 SSP/SP, CPF nº 813.865.168- 72, ambos residentes na Rua
Francisco Pinheiro de Sepeda nº 68 Itaquera São Paulo/SP, CEP 08420-190, ingressaram em Juízo
visando a ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS de comunhão parcial de bens para o REGIME DE
SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS na forma da lei, e para o conhecimento de eventuais interessados na
lide, foi determinada a expedição de edital com prazo de 30 dias, a contar da publicação no Órgão
Oficial, nos termos e para os fins do art. 734, § 1º do Código de Processo Civil, o qual, por extrato,
será afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 11/04/2019.

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Edital de Convocação

Reunião Extraordinária - Conselho Deliberativo
Em conformidade com os Estatutos Sociais da Associação Portuguesa de
Desportos, ficam os senhores membros do Conselho Deliberativo convocados
para Reunião Extraordinária a ser realizada no dia 15 de agosto de 2019, no Salão
Nobre José Francisco Santiago Neto, localizado à Rua Comendador Nestor Pereira,
nº 33, Canindé, com início às 19:00 horas para a primeira convocação e às 19:30
horas em segunda convocação. Da Ordem do Dia: • Eleição e posse imediata da
Mesa do Conselho Deliberativo, para recomposição da vacância nos cargos de
Presidente, Vice Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário; • Nomeação da nova
Comissão de Ética do Conselho Deliberativo.

São Paulo, 17 de julho de 2019.
Alexandre Azevedo Barros - Presidente da Diretoria Executiva

Atacadão S.A.
CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 16/04/2019
01. Data, Hora e Local: Aos 16/04/2019, às 10h00, no escritório do Grupo Carrefour Brasil, localizado na Rua 
George Eastman, 213, Vila Tramontano, CEP: 05690-000, na cidade de São Paulo, SP. 02. Convocação: 
Edital de convocação publicado no jornal Empresas & Negócios em suas edições de 15, 19 e 20/03/2019 e no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo em suas edições 15, 16 e 19/03/2019, conforme disposto no artigo 124 
da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). 03. Publicações Legais: Relatório da 
Administração e as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas do Atacadão S.A. (“Companhia”), 
acompanhados do Relatório dos auditores externos independentes elaborado pela KPMG Auditores 
Independentes (“Auditores Independentes”), do Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria Estatutário 
e da Declaração dos Diretores acerca das Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado 
em 31/12/2018, foram publicados no jornal “Empresas e Negócios”, edição do dia 27/02/2019 e no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo, edição do dia 27/02/2019, bem como arquivados na sede social e 
disponibilizados nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), da B3 S.A. - Bolsa, Balcão Brasil 
(“B3”) e da Companhia. 04. Quórum: Presentes acionistas titulares de ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, (i) 93,66% do capital social da Companhia em Assembleia Geral Ordinária; e (ii) 93,85% do 
capital social da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária, conforme registros constantes do livro de 
presença de acionistas e das informações contidas nos mapas analíticos elaborados pelo agente escriturador 
e pela própria Companhia, na forma do artigo 21-W, incisos I e II, da Instrução CVM nº 481/2009. 
05. Presença Legal: Presentes os Srs. Noël Frédéric Georges Prioux, Diretor-Presidente - Grupo Carrefour 
Brasil e membro do Conselho de Administração e Sébastien Durchon, Diretor Vice-Presidente de Finanças - 
Grupo Carrefour Brasil e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, bem como o Srs. Luiz Miguel 
Schincariol Lourenço e Fernando Rodrigo Nascimento, representante dos Auditores Independentes. 
06. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Noël Frédéric Georges Prioux, que convidou os 
Srs. Rafael Lopes Segatelli e Henrique da Silva Gordo Lang para secretariar os trabalhos. 07. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre as seguintes matérias: Em Assembleia Geral Ordinária: (1) tomar as contas dos 
administradores, bem como para examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras do exercício 
social findo em 31/12/2018; (2) com base na proposta apresentada pela administração, deliberar sobre a 
destinação dos resultados do exercício social findo em 31/12/2018 e a distribuição de dividendos; 
(3) (a) determinar o número efetivo de membros do Conselho de Administração da Companhia a serem 
eleitos; (b) decidir se os candidatos para o cargo de membros do Conselho de Administração são 
independentes; e (c) eleger os membros do Conselho de Administração; e (4) aprovar a remuneração global 
anual da administração da Companhia para o exercício social de 2019. Em Assembleia Geral 
Extraordinária: (1) rerratificar a remuneração anual da administração aprovada na AGOE realizada em 
27/04/2018; (2) alterar o artigo 5º do Estatuto Social para atualizar o capital social totalmente subscrito e 
integralizado da Companhia; (3) alterar os artigos 22 e 28 do Estatuto Social para criar o cargo de Diretor 
Vice-Presidente de Operações - Atacadão; e (4) aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 
08. Mapa de Votação e Lavratura da Ata: Foi dispensada a leitura do Mapa de Votação Sintético divulgado ao 
mercado, conforme previsto no artigo 21-W, § 4º, da Instrução CVM nº 481/2009, que foi colocado à 
disposição para consulta pelos acionistas, bem como autorizada a lavratura da presente ata na forma de 
sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o artigo 130, §§ 1º 
e 2º, da Lei das S.A. 09. Deliberações: Após as discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem 
do Dia, foram tomadas as seguintes deliberações: Em Assembleia Geral Ordinária: (1) Foram aprovados, 
por unanimidade, com abstenções, depois de examinados e discutidos, as contas dos administradores e as 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018. (2) Foi aprovada, por 
unanimidade, a proposta da Administração da Companhia para destinação do lucro líquido de 
R$ 1.660.157.045,13 relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2018, da seguinte forma: (a) Reserva 
Legal: para esta reserva foram destinados R$ 83.007.852,26, por força do disposto no artigo 193 da Lei das 
S.A. e no artigo 42 do Estatuto Social da Companhia; (b) Reserva para investimentos e capital de giro: 
foram destinados a esta reserva o valor bruto de R$ 1.107.149.192,87, para fins de custear investimentos 
necessários para crescimento e expansão e financiar o capital de giro da Companhia, nos termos do artigo 42 
do Estatuto Social da Companhia; (c) Remuneração aos acionistas: o saldo remanescente do resultado 
do exercício social encerrado em 31/12/2018, após as destinações às reservas referidas nos itens (a) e 
(b) acima, será destinado à distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia, no valor total de 
R$ 470.000.000,00. Parte deste valor, correspondente ao montante de R$ 380.000.000,00, foi declarada e 
paga antecipadamente aos acionistas na forma de juros sobre capital próprio em 12/12/2018, nos termos da 
Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 7/11/2018. A parte restante da 
destinação para distribuição de dividendos, no valor bruto de R$ 90.000.000,00, será paga integralmente aos 
acionistas da Companhia no dia 14/06/2019, na forma de juros sobre o capital próprio, equivalente ao valor de 
R$ 0,045373203 por ação em circulação, valores esses sujeitos à incidência de Imposto de Renda na Fonte à 
alíquota vigente. Farão jus aos pagamentos os acionistas constantes da posição acionária da Companhia em 
21/05/2019, sendo que a partir do dia 22/05/2019 as ações serão negociadas na bolsa de valores “ex-direito” 
aos juros sobre capital próprio. (3) Foram aprovadas: (a) por maioria, a eleição de 10 membros para compor o 
Conselho de Administração da Companhia, sendo 2 Conselheiros Independentes; (b) por unanimidade com 
abstenções, o enquadramento dos Srs. Marcelo Pavão Lacerda e Luiz Fernando Vendramini Fleury como 
candidatos a membros independentes do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 17 
do Regulamento do Novo Mercado; e (c) por maioria, a reeleição dos seguintes membros, para compor o 
Conselho de Administração, para o mandato unificado de 1 ano, até a Assembleia Geral Ordinária de 2020: 
(i) Matthieu Dominique Marie Malige, francês, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 712.152.911-40, com endereço comercial em 93 avenue de Paris, 91300 Massy, França; (ii) Edouard 
Balthazard Bertrand de Chavagnac, francês, casado, Diretor Jurídico, portador do Passaporte Francês 
nº 14AT46094, com endereço comercial em 93 avenue de Paris - 91300 Massy - França; (iii) Jacques 
Dominique Ehrmann, francês, casado, Diretor, inscrito no CPF/MF sob o nº 237.768.328-27, com endereço 
comercial em 58 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França; (iv) Francis André Mauger, 
francês, casado, diretor, inscrito no CPF/MF sob o nº 229.535.038-70, com endereço comercial em 58 avenue 
Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França; (v) Noël Frédéric Georges Prioux, francês, casado, 
administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 711.610.951-01, com endereço comercial na Cidade 
de São Paulo, SP, na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000; (vi) Frédéric François 
Haffner, francês, solteiro, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 711.720.651-95, com 
endereço comercial em 93 avenue de Paris - 91300 Massy, França; (vii) Eduardo Pongrácz Rossi, brasileiro, 
casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG 17.847.499-X SSP/SP, inscrito no 
CPF/MF sob nº 162.864.248-30, com endereço comercial na Cidade de São Paulo,SP, na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, 2.277, 22º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-000; (viii), Abilio dos Santos Diniz, brasileiro, 
casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG 1.965.961 SSP/SP, inscrito no 
CPF/MF sob nº 001.454.918-20, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, SP, na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, 2.277, 22º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-000; (ix) Marcelo Pavão Lacerda, brasileiro, 
casado, analista, portador da Cédula de Identidade RG 40.075.544-23 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob 
nº 333.979.450-20, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, SP, na Rua George Eastman, 213, Vila 
Tramontano, CEP 05690-000, como Conselheiro Independente; e (x) Luiz Fernando Vendramini Fleury, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG 4.588.626 SSP/SP, 
inscrito no CPF/MF sob nº 036.577.328-02, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, SP, na Rua 
George Eastman, 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000, como Conselheiro Independente. Os Conselheiros 
ora eleitos serão investidos nos respectivos cargos mediante assinatura de termo de posse, lavrado no livro de 
atas do Conselho de Administração, indicando que possuem qualificações necessárias e cumprem os 
requisitos estabelecidos no artigo 147 e parágrafos da Lei das S.A., para o exercício dos respectivos cargos, e 
de que não possuem qualquer impedimento legal que obste sua eleição, nos termos da Instrução CVM 
nº 367/02. (4) Foi aprovada, por maioria, a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia 
a ser paga para o exercício social de 2019, no valor de até R$ 49.990.840,00, incluídos benefícios e encargos. 
(5) Foi registrado pela Mesa o pedido de instalação do Conselho Fiscal por acionistas titulares de ações 
representativas de mais de 2% do total do capital social da Companhia, sem a indicação de candidatos. 
Todavia, não obstante a orientação fornecida pela Administração no Manual das Assembleias Gerais 
Ordinária e Extraordinária, para que os acionistas, minoritários e controladores, estivessem preparados para 
este cenário, solicitada pelo Presidente a eventual indicação de candidatos a membros titulares e suplentes 
para compor o Conselho Fiscal, apesar de os acionistas controladores terem indicado 2 candidatos e 
respetivos suplentes, nenhum outro acionista indicou candidatos para compor o órgão. Assim o número 

mínimo de 3 membros e suplentes não foi alcançado, conforme previsto no §1º do artigo 161 da Lei das S.A. e 
no artigo 38 do Estatuto Social, de forma que considerou-se prejudicado o pedido de instalação. 
Em Assembleia Geral Extraordinária: (1) Foi aprovado, por maioria, a retificação da remuneração global 
dos administradores da Companhia aprovada nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da 
Companhia realizadas em 27/04/2018, de forma a estabelecer a aprovação do montante global anual da 
remuneração dos administradores da Companhia para exercício social de 2018 no valor de R$ 35.810.250,00, 
incluindo benefícios e encargos. (2) Foi aprovada, por unanimidade, a alteração do artigo 5º do Estatuto Social 
da Companhia para atualizar o capital social totalmente subscrito e integralizado da Companhia, 
correspondente a R$ 7.628.612.236,00, representado por 1.983.479.847 ações ordinárias, nominativas, 
escriturais e sem valor nominal. Tendo em vista o exposto acima, o caput do artigo 5º do Estatuto Social passa 
a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de 
R$ 7.628.612.236,00, dividido em 1.983.479.847 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor 
nominal.” (3) Foi aprovado, por unanimidade, a alteração dos artigos 22 e 28 do Estatuto Social da Companhia, 
de modo a prever o novo cargo de Diretor Vice-Presidente de Operações - Atacadão. O Diretor Vice-
Presidente de Operações - Atacadão desempenhará, dentro da Divisão Atacadão, todas as atribuições que 
lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor-Presidente - Atacadão. O Diretor Vice-Presidente 
de Operações - Atacadão será eleito e destituível a qualquer tempo pelo Conselho de Administração da 
Companhia, nos termos dos artigos 22 e 23 do Estatuto Social da Companhia. Tendo em vista o exposto 
acima, os artigos 22 e 28 do Estatuto Social passarão a vigorar com as seguintes novas redações: 
“Artigo 22. A Diretoria, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de 
Administração, será composta de, no mínimo, 2 e, no máximo, 7 membros, alocados em duas divisões 
distintas, denominadas “Divisão Holding” e ”Divisão Atacadão”. §1º. Os Diretores terão designações e 
atribuições distintas com base na divisão a que pertencerem, conforme o disposto abaixo: I. A Divisão Holding 
será composta de até 4 Diretores: um Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil, um Diretor Vice-Presidente 
de Finanças - Grupo Carrefour Brasil, um Diretor de Relações com Investidores e um Diretor Executivo - 
Grupo Carrefour Brasil. II. A Divisão Atacadão será composta de até 3 Diretores, sendo um Diretor-
Presidente - Atacadão, um Diretor Vice-Presidente de Finanças - Atacadão e um Diretor Vice-Presidente de 
Operações - Atacadão. III. Os Diretores poderão acumular cargos. § 2º Os Diretores da Companhia somente 
poderão exercer suas funções até a realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as 
demonstrações financeiras relativas ao exercício em que completem 70 anos de idade, a não ser que de outra 
forma autorizado pelo Conselho de Administração, como eventual exceção a esta regra de idade de 
aposentadoria.” “Artigo 28. A competência dos Diretores será restrita a determinadas divisões, as quais serão 
identificadas no ato de sua nomeação. Sem prejuízo das demais competências atribuídas aos Diretores por 
lei, regulamentação, pelo presente Estatuto Social e pelo Conselho de Administração compete: I. ao Diretor-
Presidente - Grupo Carrefour Brasil (dentro de ambas divisões): (i) implementar as deliberações das 
Assembleias Gerais e do Conselho de Administração; (ii) estabelecer metas e objetivos para a Companhia e 
suas subsidiárias; (iii) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar as áreas comercial, de logística, de 
planejamento e de recursos humanos, bem como todos os negócios e operações da Companhia; (iv) dirigir e 
orientar a realização de análises de mercado, da política da qualidade e diretrizes bem como a implantação de 
normas, métodos e rotinas operacionais; (v) coordenar as atividades dos demais Diretores e empregados de 
suas respectivas divisões; (vi) dirigir, no mais alto nível, as relações públicas da Companhia e orientar a 
publicidade institucional; (vii) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; (viii) aprovar a estrutura 
organizacional da Companhia; (ix) dirigir as atividades relacionadas às áreas ou funções de planejamento 
geral, jurídica da Companhia e de suas subsidiárias; (x) sugerir ao Conselho de Administração, e após 
aprovação pelo Conselho de Administração, implementar a política macro de negócios da Companhia e suas 
subsidiárias; (xi) propor ao Conselho de Administração o orçamento anual, o plano de negócios, o 
planejamento estratégico de longo prazo, plano de expansão e investimento da Companhia e suas 
subsidiárias e implementá-los, conforme aplicável, após aprovação do Conselho de Administração; 
(xii) anualmente, preparar, para revisão e aprovação do Conselho de Administração, as demonstrações 
financeiras e o relatório da administração da Companhia; (xiii) implementar qualquer decisão tomada pelo 
Conselho de Administração em relação às subsidiárias da Companhia; (xiv) representar a Companhia na 
qualidade de acionista, sócia ou quotista em deliberações societárias de suas subsidiárias; (xv) sugerir ao 
Conselho de Administração e implementar políticas gerais a serem observadas pela Companhia e todas suas 
subsidiárias; (xvi) supervisionar e administrar as relações públicas da Companhia e de suas subsidiárias; e 
(xvii) outros deveres que lhe forem atribuídos, de tempos em tempos, conforme determinação do Conselho de 
Administração. II. ao Diretor Presidente - Atacadão (dentro da Divisão Atacadão): (i) implementar o orçamento 
anual, o plano de negócios, o planejamento estratégico de longo prazo e o plano de expansão e de 
investimento, conforme o caso, dentro da Divisão Atacadão, sujeito à discussão com os outros Diretores, após 
aprovação pelo Conselho de Administração; (ii) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar as áreas 
comercial, de logística, de planejamento, de recursos humanos, empregados da Divisão Atacadão, bem como 
todos os negócios e operações da Divisão Atacadão; e (iii) dirigir e orientar a realização de análises de 
mercado, da política da qualidade e diretrizes bem como a implantação de normas, métodos e rotinas 
operacionais da Divisão Atacadão. O Diretor Presidente-Atacadão deverá se reportar ao Diretor Presidente - 
Grupo Carrefour Brasil no exercício de suas funções. III. ao Diretor Vice-Presidente de Finanças - Grupo 
Carrefour Brasil (dentro de ambas divisões): (i) coordenar, administrar e supervisionar as áreas financeira, 
contábil e de controle de gestão da Companhia, sendo responsável por dirigir e orientar a elaboração do 
orçamento anual de ambas divisões; (ii) monitorar as atividades de tesouraria da Companhia, incluindo a 
captação e gestão de recursos; (iii) supervisionar e administrar as áreas ou funções de controles internos, 
gerenciamento de riscos, tributária, consolidação e reporte financeiro (financial reporting) da Companhia e de 
suas subsidiárias; (iv) supervisionar e administrar as relações com agências de classificação de risco (rating); 
(v) supervisionar e administrar os níveis de caixa e endividamento da Companhia e de suas subsidiárias, 
incluindo a decisão de celebrar acordos financeiros; (vi) todas os demais assuntos administrativos que não 
sejam expressamente atribuídos aos demais Diretores; e (vii) outras atribuições que lhe forem, de tempos em 
tempos, determinadas pelo Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil. IV. ao Diretor Vice-Presidente de 
Finanças - Atacadão (dentro da Divisão Atacadão): (i) coordenar, administrar e supervisionar as áreas 
financeira, contábil e de controle de gestão da Divisão Atacadão, sendo responsável por dirigir e orientar a 
elaboração do orçamento anual da Divisão Atacadão; (ii) supervisionar e administrar as áreas ou funções de 
controles internos, gerenciamento de riscos, consolidação e reporte financeiro (financial reporting) da Divisão 
Atacadão; (iii) todos os demais assuntos administrativos relacionados à Divisão Atacadão que não sejam 
expressamente atribuídos aos demais Diretores; e (iv) outras atribuições que lhe forem, de tempos em 
tempos, determinadas pelo Diretor Presidente - Divisão Atacadão. O Diretor Vice-Presidente de Finanças - 
Atacadão deverá se reportar ao Diretor Vice-Presidente de Finanças - Grupo Carrefour Brasil no exercício de 
suas funções. V. ao Diretor de Relações com Investidores: (i) prestar informações aos investidores, à CVM, às 
bolsas de valores ou mercados de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia; 
(ii) manter atualizado o registro da Companhia em conformidade com a regulamentação aplicável da CVM e 
atender às demais exigências dessa regulamentação; e (iii) outras atribuições que lhe forem, de tempos em 
tempos, determinadas pelo Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil. VI. Ao Diretor Executivo - Grupo 
Carrefour Brasil, todas as outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor-
Presidente - Grupo Carrefour Brasil. VII. ao Diretor Vice-Presidente de Operações - Atacadão (dentro da 
Divisão Atacadão), todas as atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor-
Presidente - Atacadão.” (4) Foi aprovada, por unanimidade, a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 
O texto do Estatuto Social consolidado foi autenticado pela mesa, numerado e arquivado na sede da 
Companhia e será levado a arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo em apartado à 
presente ata, bem como disponibilizada nos websites da CVM, da B3 e da Companhia. Aviso aos 
Acionistas: a Companhia informa que todas as publicações ordenadas na Lei das S.A. passarão a ser feitas 
no jornal “O Estado de S. Paulo”. 08. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer 
outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura de presente ata que, lida 
e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo, 16/04/2019. Mesa: Presidente - Noël Frédéric Georges Prioux; 
Secretários - Rafael Lopes Segatelli e Henrique da Silva Gordo Lang. Confere com a original lavrada em livro 
próprio. Noël Frédéric Georges Prioux - Presidente da Mesa; Rafael Lopes Segatelli - Secretário da Mesa; 
Henrique da Silva Gordo Lang - Secretário da Mesa. JUCESP - Certifico o registro sob nº 256.881/19-4 em 
15/05/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Atacadão S.A.
CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 26/02/2019
01. Data, Hora e Local: Os membros do Conselho de Administração do Atacadão S.A. (“Companhia”) se 
reuniram em 26/02/2019, às 10h00 (horário do Brasil), na sede social da subsidiária da Companhia, 
localizada na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000, na Cidade de São Paulo, SP. 
02. Convocação e Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, 
participando por meio de vídeo conferência ou por representante. 03. Mesa: Presidente: Matthieu 
Dominique Marie Malige; Secretária: Ana Luísa Fagundes Rovai Hieaux. 04. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre as seguintes matérias: 1) aprovação da versão completa da ata da Reunião do Conselho de 
Administração realizada em 6/12/2018; 2) aprovação da averbação do aumento do capital social da 
Companhia, dentro do capital autorizado, devido ao exercício de opções de compra de ações; 
3) aprovação da alteração do jornal oficial da Companhia; 4) Demonstrações Financeiras de 2018: 
a) análise do relatório da administração (Diretoria Estatutária) em relação às Demonstrações Financeiras 
da Companhia; b) relatório do Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário em relação à Reunião do 
Comitê de Auditoria realizada em 21/02/2019; c) recomendação aos acionistas acerca da aprovação das 
Demonstrações Financeiras de 2018; d) recomendação aos acionistas sobre a destinação do lucro líquido 
para o exercício social findo em 31/12/2018 e a distribuição de dividendos; e) aprovação do plano de 
pagamento de juros sobre o capital próprio a ser submetido à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
de Acionistas(“AGOE”); e f) aprovação da minuta do press release; 5) Assembleia Geral de Acionistas: 
a) aprovação da convocação da AGOE da Companhia; b) designação do Presidente da AGOE, de acordo 
com o artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, a ser feita pelo Presidente do Conselho de 
Administração; c) aprovação da proposta de aditamento ao Estatuto Social da Companhia com a finalidade 
de adequar o capital social; d) relatório do Presidente do Comitê de Recursos Humanos em relação à 
Reunião do Comitê de Recursos Humanos realizada em 21/02/2019; e) aprovação da lista de candidatos 
aos cargos de membros do Conselho de Administração, baseada no relatório e recomendações do Comitê 
de Recursos Humanos; f) aprovação da proposta de remuneração global anual da administração para ser 
submetida a AGOE; g) aprovação da eleição do Sr. Sébastien Durchon como Diretor Vice-Presidente de 
Finanças - Divisão Atacadão e do Sr. Marco Aparecido de Oliveira para uma posição não estatutária como 
Diretor Vice-Presidente de Operações - Divisão Atacadão; h) aprovação da proposta de aditamento ao 
Estatuto Social da Companhia com a finalidade de criar nova posição estatutária na Companhia; 
6) Aprovação do orçamento de 2019; 7) Outros Assuntos. 05. Deliberações por Unanimidade: Após 
discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia, com base nos documentos enviados, os 
membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade: I) A averbação do aumento do 
capital social da Companhia dentro do capital autorizado, nos termos dos artigos 166, inciso III, § 1º da Lei 
de Sociedades por Ações, no valor total de R$ 1.832.465,70, em moeda corrente nacional, mediante a 
emissão de 156.621 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de 
emissão de R$ 11,70 por ação, conforme previsto no Plano Pré-IPO. As ações foram totalmente subscritas 
conforme os boletins de subscrição realizados perante o banco depositário das ações escriturais da 
Companhia, possuindo os mesmos direitos que aqueles detidos por outros acionistas da Companhia e 
tendo a capacidade de participar em igualdade de condições com as ações atualmente existentes em todos 
os benefícios, incluindo recebimento de dividendos e remuneração de capital eventualmente aprovada pela 
Companhia a partir da data de subscrição. Considerando o aumento de capital social aprovado acima, 
excluindo o direito de preferência dos demais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 171, § 3º da 
Lei das Sociedades por Ações, o capital social da Companhia passou de R$ 7.626.779.770,30 para 
R$ 7.628.612.236,00, representado por 1.983.479.847 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem 
valor nominal; II) A alteração do jornal oficial da Companhia “Empresas & Negócios” para “O Estado de São 
Paulo - Estadão”. Desta forma, após todas as comunicações relacionadas à AGOE a ser realizada em 16 de 
abril de 2019, todas as publicações referentes às informações financeiras da Companhia devem ser 
realizadas no jornal mencionado; III) Com base na recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário e no 
parecer da KPMG Auditores Externos: (a) revisaram o relatório da administração elaborado pela Diretoria 
Estatutária; (b) revisaram e recomendaram a aprovação na Assembleia Geral de Acionistas das 
Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social de 2018 e a proposta da 
Administração para destinação do resultado do lucro líquido para o exercício social encerrado em 
31/12/2018, incluindo: (c) o plano de pagamento adicional de juros sobre o capital próprio durante o ano de 
2019, no valor total de R$ 90.000.000,00, a ser aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas. IV) Em 
relação à AGOE: (a) a convocação da AGOE com a seguinte ordem do dia (a.1) revisar as contas da 
administração, bem como para examinar, discutir e aprovar as Demonstrações Financeiras do exercício 
social findo em 31/12/2018; (a.2) baseado na proposta apresentada pela administração, deliberar sobre a 
destinação dos resultados do exercício social findo em 31/12/2018 e a distribuição de dividendos; 
(a.3) determinar o número efetivo de membros do Conselho de Administração a serem eleitos, decidir se os 
candidatos para o cargo de membros do Conselho de Administração são independentes e eleger os 
membros do Conselho de Administração; (a.4) aprovar a remuneração global anual da administração da 
Companhia para o exercício social de 2019; (a.5) rerratificar a remuneração anual da administração 
aprovada na AGOE realizada em 27/04/2018; (a.6) alterar o artigo 5º do Estatuto Social para atualizar o 
capital social totalmente subscrito e integralizado da Companhia; (a.7) aprovar o aditamento ao Estatuto 
Social da Companhia com a finalidade de criar uma nova posição estatutária na Companhia (Divisão 
Atacadão); (b) a proposta de aditamento do Estatuto Social da Companhia com a finalidade de ajustar o 
capital social totalmente subscrito e integralizado; (c) com base no relatório e recomendações do Comitê de 
Recursos Humanos, que confirmou o cumprimento dos requisitos aplicáveis aos membros independentes, 
a lista de candidatos aos cargos de membros do Conselho de Administração conforme descrito abaixo para 
ser submetido à aprovação da AGOE: Nome/Cargo: Matthieu Dominique Marie Malige - Presidente do 
Conselho de Administração; Edouard Balthazard Bertrand de Chavagnac - Vice-Presidente do Conselho de 
Administração; Jacques Dominique Ehrmann - Membro do Conselho de Administração; Francis André 
Mauger - Membro do Conselho de Administração; Noël Frédéric Georges Prioux - Membro do Conselho de 
Administração; Frédéric François Haffner - Membro do Conselho de Administração; Eduardo Pongrácz 
Rossi - Membro do Conselho de Administração; Abilio dos Santos Diniz - Membro do Conselho de 
Administração; Luiz Fernando Vendramini Fleury - Membro Independente do Conselho de Administração; 
Marcelo Pavão Lacerda - Membro Independente do Conselho de Administração; (d) a proposta de 
remuneração global anual da administração para o exercício social de 2019 a ser submetida à AGOE, 
limitada ao valor de R$ 49.990.840,00. Após a aprovação da AGOE, o Conselho de Administração deverá 
na reunião subsequente estabelecer a parcela da remuneração global atribuída a cada órgão (como um 
todo), conforme previsto no artigo 15 do Estatuto Social da Companhia; (e) a eleição do Sr. Sébastien 
Durchon, francês, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade para 
Estrangeiros RNE G053038-O, inscrito no CPF 237.141.038-13, residente e domiciliado na Capital do 
Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua George Eastman, 213, Vila Tramontano, CEP 
05690-000, como Diretor Vice-Presidente de Finanças - Atacadão e do Sr. Marco Aparecido de Oliveira, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG 19.889.080, inscrito 
no CPF 068.212.018-97, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço 
comercial na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, 6.169, Vila Maria, CEP 02170-901, para uma posição 
não estatutária como Diretor Vice-Presidente de Operações - Atacadão; (f) a proposta de aditamento dos 
Artigos 22 e 28 do Estatuto Social da Companhia com a finalidade de criar nova posição de Diretor Vice-
Presidente de Operações - Atacadão, a ser submetida à AGOE; e V) O orçamento da Companhia para 
2019. 06. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo 
necessário à lavratura de presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Matthieu 
Dominique Marie Malige - Presidente; Ana Luísa Fagundes Rovai Hieaux - Secretária. Membros do 
Conselho de Administração: Matthieu Dominique Marie Malige (Presidente do Conselho de 
Administração); Edouard Balthazard Bertrand de Chavagnac (Vice-Presidente do Conselho de 
Administração); Francis André Mauger; Jacques Dominique Ehrmann; Abilio dos Santos Diniz; 
Eduardo Pongrácz Rossi; Marcelo Pavão Lacerda; Luiz Fernando Vendramini Fleury; Frédéric 
François Haffner; e Noël Frédéric Georges Prioux. O presidente da Reunião e a Secretária certificam 
que se trata de um resumo autêntico e fiel da ata da reunião da mesma data, redigida no próprio Livro de 
Atas, nos termos do artigo 130 da Lei nº 6404 de 1976. São Paulo 26/02/2019. Matthieu Dominique Marie 
Malige - Presidente; Ana Luísa Fagundes Rovai Hieaux - Secretária. JUCESP - Certifico o registro sob 
nº 215.473/19-0, em 18/04/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

 Patrimônio líquido do controlador
  Capital Re- Reser- Prejuízos Lucro líquido Total do patri- Patrimônio Total do
 Capital social a serva va de acumu-  (Prejuízo) do mônio líquido líquido do patrimônio
 social integralizar legal lucros lados exercício do controlador controlador líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2016 3 (3) - - - - - - -
Integralização de capital 650 3 - - - - 653 - 653
Resultado do exercício - - - - - (42) (42) -  42
Transferência do resultado do exercício - - - - (42) 42 - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 653 - - - (42) - 611 - 611
Integralização de capital 50.000 (12.500) - - - - 37.500 4.618 42.118
Resultado do exercício - - - - - 10.534 10.534 (6) 10.528
Transferência do resultado do exercício
Compensação de prejuízos acumulados - - - - 42 (42) - - -
Destinação para reservas - - 525 9.967 - (10.492) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 50.653 (12.500) 525 9.967 - - 48.645 4.612 53.257

Borgonha Participações S.A. - CNPJ/MF nº 26.589.860/0001-04
Demonstrações fi nanceiras - Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais - R$)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações do fl uxo de caixa - método indireto

A DIRETORIA
Contador: Rodrigo de Sousa Guedes - CRC 1SP 315613/O-0

Demonstrações de resultado abrangente

Balanços patrimoniais Controladora Consolidado
Ativo 2018 2017 2018 2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 19 759 10.723 1.059
Imóveis a comercializar - - 25.594 4.343
Contas a receber - - 16.938 -
Contas a receber - partes relacionadas - 305 10 311
Outros ativos 17 6 1.507 6
Total do ativo circulante 36 1.070 54.772 5.719
Não circulante
Investimentos 50.152 6.943 13.976 3.101
Contas a receber - longo prazo - - 9.486 -
Outros ativos - longo prazo - - 50 -
Imobilizado - - 1.035 44
Total do ativo não circulante 50.152 6.943 24.547 3.145
Total do ativo 50.188 8.013 79.319 8.864
Balanços patrimoniais Controladora Consolidado
Passivo 2018 2017 2018 2017
Circulante
Fornecedores - 71 1.881 323
Obrigações tributárias 2 - 383 34
Obrigações fi nanceiras - - - -
Obrigações por compra de imóveis - - 9.503 -
Contas a pagar - partes relacionadas 469 - - -
Outros passivos - 9 901 -
Total do passivo circulante 471 80 12.668 357
Não circulante
Obrigações tributárias diferidas - - 1.186 -
Obrigações por compra de imóveis - longo prazo - - 5.368 -
Permutas 1.072 1.072 6.720 1.072
Outros passivos - longo prazo - - 120 -
Adiantamento para futuro aumento de capital - 6.250 - 6.824
Total do passivo não circulante 1.072 7.322 13.394 7.896
Patrimônio líquido
Capital social 50.653 653 50.653 653
(-) Capital social a integralizar (12.500) - (12.500) -
Reserva legal 525 - 525 -
Reserva de lucros 9.967 - 9.967 -
Prejuízos acumulados - (42) - (42)
Total do patrimônio
 líquido do controlador 48.645 611 48.645 611
Patrimônio líquido do não controlador - - 4.612 -
Total do passivo e patrimônio líquido 50.188 8.013 79.319 8.864

Demonstrações de resultado Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Receitas líquida com vendas de imóveis - - 10.981 -
Despesas/ receitas operacionais - - - -
Despesas administrativas (62) (43) (372) (45)
Despesas comerciais - - (2.047) -
Despesas tributárias (2) (3) (240) (7)
Resultado com equivalência patrimonial 10.543 (10) 2.907 -
Resultado operacional 10.479 (56) 11.229 (52)
Resultado fi nanceiro
Receitas fi nanceiras 58 15 64 15
Despesas fi nanceiras (3) (1) (196) (5)

 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício 10.534 (42) 10.528 (42)
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente do exercício 10.534 (42) 10.528 (42)
Resultado abrangente do exercício
 disponível ao acionista controlador 10.534 (42) 10.534 (42)
Resultado abrangente do exercício
 disponível ao acionista não controlador - - (6) -

 Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2018 2017 2018 2017
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício 10.534 (42) 10.528 (42)
Ajustes sobre o lucro líquido (prejuízo) do exercício
Resultado de equivalência patrimonial (10.543) 10 - -
Provisão para devedores duvidosos - - 382 -
Provisão para imposto de renda
 e contribuição social diferido - - 569 -
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício ajustado (9) (32) 11.479 (42)
Aumento/(redução) de ativos e passivos
(Redução) por aquisição de imóveis para venda - - (21.251) (4.343)
(Redução) em contas a receber - - (26.806) -
(Redução) em outros ativos (11) (6) (1.551) (6)
(Aumento)/redução em fornecedores (71) 71 1.558 323
Redução em obrigações tributárias 2 - 966 34
Redução em obrigações por compra de imóveis - - 14.871 -
Redução em outras obrigações
 por compra de imóveis - permutas - - 5.648 -
(Aumento)/redução em outros passivos (9) - 1.021 -
Caixa líquido das atividades operacionais (98) 33 (14.065) (4.034)

 Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das atividades 2018 2017 2018 2017
 de investimentos
Aquisição de investimentos em
 coligadas e controladas (32.666) (5.872) (10.875) (2.029)
Aquisição de imobilizado - - (991) (44)
Caixa líquido das
 atividades de investimentos (32.666) (5.872) (11.866) (2.073)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
Aumento de capital 31.250 653 35.294 653
Adiantamento para futuro aumento de capital - 6.250 - 6.824
Aumento/(redução) em partes relacionadas 774 (305) 301 (311)
Caixa líquido das
 atividades de fi nanciamento 32.024 6.598 35.595 7.166
Aumento/redução de caixa
 e equivalentes de caixa (740) 759 9.664 1.059
Caixa e equivalentes de
 caixa no início do exercício 759 - 1.059 -
Caixa e equivalentes
 de caixa no fi nal do exercício 19 759 10.723 1.059
Demonstrações de resultado Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Resultado antes do imposto de
 renda e da contribuição social 10.534 (42) 11.097 (42)
Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e
 contribuição social diferido - - (569) -
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício 10.534 (42) 10.528 (42)
Lucro líquido do exercício, disponível
 ao acionista controlador 10.534 (42) 10.534 (42)
Lucro líquido do exercício, disponível
 ao acionista não controlador - - (6) -

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e 
do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição na sede da Companhia

Os principais itens 
do leilão ocorrido 
ontem(18) com bens 
apreendidos na 
Operação Lava Jato, 
no Rio de Janeiro, não 
foram arrematados e 
deverão ser reavaliados

Não foram vendidos, 
por exemplo, a lancha 
Manhattan Rio, do ex-

governador Sérgio Cabral, 
nem o sítio do delator Carlos 
Miranda. As informações são do 
leiloeiro ofi cial Renato Guedes, 
que pedirá uma reavaliação 
ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª 
Vara Federal Criminal. “Vamos 
fazer um estudo, pedindo uma 
manifestação ao juízo por uma 
nova avaliação desses bens, a 
fi m de irem a leilão novamente. 

Leilão da Lava Jato não consegue 
vender principais itens
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Lancha de Cabral, com quatro 

suítes: R$ 2,360 milhões

didos no leilão de hoje somente 
um jet ski, por R$ 50,6 mil, e um 
automóvel Pajero, blindado, por 
R$ 124 mil (ABr).

A gente acredita que os valores 
estão um pouco fora do mer-
cado neste momento. Os bens 
se deterioraram ao longo do 
tempo”, disse Guedes.

Segundo o leiloeiro, não há 
prazo para os bens voltarem a 
leilão. Os principais itens são 
o sítio de Miranda, em Paraíba 
do Sul (RJ), com 51 hectares, 
com avaliação mínima de R$ 
2,250 milhões, e a lancha de 
Cabral, com quatro suítes, com 
avaliação mínima de R$ 2,360 
milhões. 

A casa do sítio foi totalmente 
depredada por dentro, com la-
drões tendo levado quase tudo 
de valor no imóvel. Foram ven-
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