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Relacionamentos no Espelho
do Tempo
Alessandra Melo – Autografia – A psicoterapeuta e palestrante, discorre nesta obra
um tema deveras importante e que assalta
o espirito da pessoa que convive com outra,
num relacionamento devidamente assentado.
Todo adulto tem ciência da dificuldade em manter viva a
chama inicial de um romance. Percalços ocorrem, “pinta”
uma apatia, que não raro, afeta também a vida sexual do
casal. Contudo, a chave/solução, para a maioria dos casos,
onde a mesmice aparece, é o respeito mútuo, do próprio
ser, seu espaço e integridade, bem como igualmente ao
lado oposto. Quando as partes aceitam essa “condição”,
tudo fica róseo, fluido e todos restam felizes. Obra de
grande mérito.

João do Rio, 45
Mouzar Benedito – Limiar- Em meio ao regime de exceção implantado no Brasil, alguns
“malucos” esquerdistas, idealistas, resolveram
alugar uma casa num bairro em ascensão: Vila
Madalena. Como excelente contador de “causos” que é, Mouzar vai desfiando acontecimentos prá lá de grotescos e alguns históricos, por exemplo
o nascimento de PT, motivo de acirradas discussões em
meio a muita cachaça, cerveja, etc.. De repente a casa
transforma-se em protagonista de todo enredo. Hilário,
com narrativa leve, fluida, emocionada, todavia, numa
pena com tintas singulares. Entretenimento garantido!

www.livrosemrevista.com.br

Além do Carnaval: A
homossexualidade masculina
no Brasil do século XX
James N. Green – Unesp – Um profundo e
relevante estudo sobre a pratica homossexual
masculina, em terras brasilis , no período de
1898 a 1980. A sexualidade em sua forma generalizada, no Brasil, sempre sofreu com altos e baixos.
A homoafetividade sempre careceu de um pleno entendimento. Até sua “cura” chegou a ser proposta em alta
câmara. Em suma: da negação à aceitação, tal inclinação
ainda percorre um verdadeiro calvário. O brasilianista
autor da obra, discorre com maestria sobre o assunto,
munido de farta e corroborativa documentação, esclarecendo-o devidamente. Impactante!

O Futuro do Secretariado:
Educação e profissionalismo
Bete D’Elia e Walkiria Almeida (Coords)

– Literare – Mais uma vez, a profissionalizante
editora sobressai-se ao mercado, com esta
obra destinada àquelas pessoas pretendentes
à docência especializada na nobre atividade. Escrita por
várias mãos, todas de excelente qualificação, capitaneadas
pelas incomparáveis coordenadoras, um valoroso universo
se apresenta. Várias pontas conectam-se, criando um
interessante e necessário arcabouço para uma fundamental arte laboral administrativa. Pode e deve ser lida,
por profissionais da área e futuros professores. Útil!

Assista ao programa Livros em
Revista. Um canal repleto de
novidades do universo literário.
Entretenimento garantido!
Com apresentação de Ralph Peter.

www.sold.com.br
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Tˎ˕: 3043-4171 - 3106-4171
COTONIFÍCIO GUILHERME GIORGI S.A. CNPJ
61.355.012/0001-23 - NIRE 353.0005304-4 - Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 11/04/2019 - Data, Hora e
Local: 11/04/2019, às 09h, na sede social na avenida Paulista,
352, 12º andar, sala 125, nesta Capital. Convocação: edital publicado no DOESP e no jornal Empresas & Negócios dos dias 13,
14 e 15/03/2019. Presença: acionistas representando mais de
2/3 do capital social com direito a voto. Composição da Mesa:
Presidente: Guilherme Azevedo Soares Giorgi; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembleia deliberou,
por unanimidade, lavrar a ata na forma sumária do artigo 130, §
1º da Lei nº 6.404/76. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, deliberaram: 1. aprovar o relatório da administração, balanço e contas do
exercício social ﬁndo em 31.12.18, publicados no DOESP e no
jornal Empresas & Negócios do dia 28/03/2019, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam à disposição através de publicações insertas nos mesmos
jornais, nos dias 13, 14 e 15/03/2019; e, 2. ﬁxar em R$ 0,00 o
valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos
membros da Diretoria, a partir do corrente mês. Encerramento:
nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente declarou encerrada
a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária.
São Paulo, 11/04/2019. (aa.) Guilherme Azevedo Soares Giorgi,
Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, Secretário.Acionistas:-; Helofredo Participações Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Rolenir
Sociedade de Participações Ltda., p. Lenira Pereira de Oliveira
Giorgi Pagliari; Roberto Azevedo Soares Giorgi; Begônias Participações Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto
Azevedo Soares Giorgi; Goivos Participações Ltda., pp. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Waldir Wagner de Souza; Glicínea
Empreendimentos e Participações Ltda., p. Guilherme Azevedo
Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Limantos Participações Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto
Azevedo Soares Giorgi; Metalgráﬁca Giorgi S.A., p. Guilherme
Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Reﬁnaria Nacional de Sal S.A., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi
e Roberto Azevedo Soares Giorgi; União Industrial e Mercantil
Brasileira S.A., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto
Azevedo Soares Giorgi; e Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi. A presente é cópia ﬁel da original. São Paulo,
11/04/2019. Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Presidente da
Mesa, Antonio Carlos de Sant’Anna- Secretário. JUCESP nº
286.367/19-1 em 29/05/2019.

CIA TEXTIL NIAZI CHOHFI
CNPJ: 60.397.361/0001-45 - NIRE 35.300.067.860
Ata da Assembléia Geral Ordinária de 12/04/2019
Data: 12 de Abril de 2019, às 11:00 horas. Local: À Rua Vinte e Cinco de Março, 702, Centro, CEP:
01021-100, nesta Capital do Estado de São Paulo. Presenças: Acionistas representando a Totalidade
do Capital Social, dispensada publicação dos Editais de Convocação, de acordo com o Artigo
124, Parágrafo 4°., da Lei n° 6404 de 15/12/1976. Mesa Diretora: Presidente: Reginaldo Chohﬁ Secretária: Solange Maria Nassif Chohﬁ. Ordem do Dia: a) Relatório relativos ao último exercício
b) Outros assuntos de interesse social. Deliberações: I - Os acionistas presentes, deliberam por
unanimidade e aprovado: a) Aprovado o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstração
do Resultado, Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados e Notas Explicativas, referente ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. II - Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se
manifestasse, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, após
lida e aprovada, vai assinada por todos os Acionistas presentes. São Paulo, 12 de abril de 2019.
Assinaturas: Presidente: Reginaldo Chohﬁ - Secretária: Solange Maria Nassif Chohﬁ - Acionistas:
C.T.N.C Administração e Participações S/A., T.N.C Administração e Participações S/A. Diretor
Presidente: Reginaldo Chohﬁ - Diretora Vice Presidente: Solange Maria Nassif Chohﬁ. A presente
é cópia ﬁel da original. Reginaldo Chohﬁ - Diretor Presidente; Solange Maria Nassif Chohﬁ - Diretora
Vice Presidente; Reginaldo Chohﬁ - Presidente mesa; Solange Maria Nassif Chohﬁ - Secretária;
C.T.N.C Administração e Participações S/A - Acionista - Representado por Reginaldo Chohﬁ e
Solange Maria Nassiﬁ Chohﬁ; T.N.C Administração e Participações S/A - Acionista - Representado
por Reginaldo Chohﬁ e Solange Maria Nassiﬁ Chohﬁ. JUCESP sob n° 413.114/19-3 em 31.07.2019.

Logos Holding S.A.

CNPJ/MF nº 06.100.479/0001-14 – NIRE 35.300.199.031
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 19/05/2019
Data e Horário: Realizada aos 19/05/2019, às 17hs00min. Local: Sede social da Companhia, localizada na Cidade
de São Paulo, SP, na Rua Líbero Badaró, nº 377, conjunto 610, CEP 01009-000. Convocação: Dispensada nos termos do § 4º, dos artigos nº 124 e 133 da Lei nº 6.404/76. Mesa: José Affonso Junqueira Netto, Presidente da mesa; e
Antonio João Oliveira Rocha, Secretário da mesa. Presença: acionistas representando 100% das ações do capital social.
Ordem do Dia: I - Aprovação das Demonstrações Contábeis da sociedade e respectivas Notas Explicativas, referentes ao
exercício social encerrado em 31/12/2018; II - aprovar o montante de recursos destinados ao pagamento de honorários da
Diretoria. Deliberações: Iniciados os trabalhos, deliberam os acionistas, por unanimidade, e na melhor forma do Direito:
I - Ficam aprovadas as Demonstrações Contábeis da sociedade, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018, as
quais atendem a todos os requisitos legais, conforme publicações nos jornais Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo e Empresas
e Negócios, ambos veiculados no dia 30/04/2019, tudo na forma dos § 3º e 4º do Artigo 133 da Lei nº 6.404/76; e II - Fica
aprovada a destinação de R$ 60.000,00 para o pagamento dos honorários dos membros da Diretoria no exercício a encerrar-se
em 31/12/2019. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram
encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes em livro próprio
da Companhia, dispensada a transcrição no corpo da mesma para efeito de publicação. aa) José Affonso Junqueira Netto,
Presidente da mesa; e Antonio João Oliveira Rocha, Secretário da mesa. Confere com a original lavrada em livro próprio de
Registros das Assembleias Gerais, nas folhas 20 a 22, na forma da IN DREI nº 38/2017. São Paulo, 19/05/2019. José Affonso
Junqueira Netto - Presidente da Mesa; Antonio João Oliveira Rocha - Secretário da Mesa. Visto: Guerino Martinelli Neto OAB/SP nº 302.631. JUCESP nº 346.473/19-6, em 02/07/2019.

Osa Participações S.A.
CNPJ/MF Nº 11.964.439/0001-50.
CONVOCAÇÃO
Convocamos os Senhores Acionistas da OSA PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) a se reunirem
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que deverá se realizar às 11hs do dia 09 de Agosto
de 2019, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Funchal, nº 513, 4º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-909, a ﬁm de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2018; (ii) destinação do
resultado do exercício de 2018; (iii) ﬁxação da remuneração anual global dos administradores para o
exercício de 2019. Os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na Assembleia Geral
estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia. SP, 29 de Julho de 2019. A Diretoria.

Alphaville Urbanismo S.A.

NIRE 35.300.141.270 - CNPJ nº 00.446.918/0001-69
Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da Primeira Emissão realizada em 13.06.2019
1. Data, Horário e Local: 13.06.2019, às 16h, na sede de Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”), na Cidade de São
Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas 8501, 3º andar. 2. Convocação: dispensada, tendo em vista a presença da
totalidade dos titulares das Debêntures (conforme deﬁnido abaixo) (“Debenturistas”), nos termos do artigo 71, § 2º, e do
artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada. Para os ﬁns desta assembleia, “Debêntures”
signiﬁcam as debêntures emitidas nos termos do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, da 1ª Emissão de Alphaville Urbanismo S.A.”, celebrado em 9.10.2013, entre a
Companhia e SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., na qualidade de agente ﬁduciário dos Debenturistas (“Agente
Fiduciário”), conforme aditado em 18.11.2013, 3.12.2013, 21.01.2014, 23.06.2014, 12.03.2015, 11.12.2015, 30.09.2016,
30.11.2016, 23.12.2016, 7.06.2017, 30.06.2017, 9.10.2017, 29.12.2017, 3.01.2018 e 11.09.2018 (“Escritura de
Emissão”). 3. Presença: (i) Debenturistas representando a totalidade das Debêntures em circulação, conforme se
veriﬁcou das suas assinaturas no livro próprio; (ii) o Agente Fiduciário; e (iii) a Companhia. 4. Composição da Mesa:
Bruno Vespa del Bigio, Presidente, e Sergio dos Santos Kazmirczak Junior, Secretário. 5. Ordem do Dia: examinar, discutir
e deliberar sobre: 5.1. A prorrogação do pagamento da segunda parcela do Valor Nominal das Debêntures do dia
17.06.2019 para 24.06.2019 correspondente a 8,25% do Valor Nominal de cada uma das Debêntures e criação de evento
de pagamento de juros remuneratórios calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis
decorridos desde a Primeira Data de Integralização ou data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior,
conforme o caso, até a data de efetivo pagamento. 5.2. Caso aprovada a matéria acima, aprovação de autorização para
que o Agente Fiduciário realize todos os atos necessários para a formalização e implementação da Ordem do Dia, inclusive
perante a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. 6. Deliberações: após a prestação dos devidos esclarecimentos, os Debenturistas
deliberaram e aprovaram, por unanimidade, a totalidade das matérias da Ordem do Dia. Os termos iniciados por letra
maiúscula utilizados nesta Assembleia Geral de Debenturistas e que não estiverem aqui deﬁnidos ou com indicação de
deﬁnição em documento especíﬁco têm o signiﬁcado que lhes foi atribuído nos documentos da operação. As aprovações
objeto desta Assembleia Geral de Debenturistas são pontuais e devem ser interpretadas restritivamente como mera
liberalidade dos Debenturistas e não são consideradas como novação, precedente ou renúncia de quaisquer outros
direitos dos Debenturistas previstos na Escritura de Emissão e demais documentos da Emissão. A Companhia comparece
neste ato para todos os ﬁns e efeitos de direito e faz constar nesta ata que concorda com todos os termos aqui deliberados,
reconhecendo que o descumprimento de quaisquer das obrigações ora deliberadas poderá ensejar, nos termos da
Escritura de Emissão, o vencimento antecipado das Debêntures. 7. Encerramento: nada mais a ser tratado, foi a
presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Bruno Vespa Del Bigio - Presidente, Sergio
dos Santos Kazmirczak Junior - Secretário. Debenturistas - Banco Bradesco S.A., Agente Fiduciário - SLW Corretora de
Valores e Câmbio Ltda. Companhia: ciente e de acordo com as condições previstas nesta ata: Alphaville Urbanismo S.A.
JUCESP nº 397.501/19-5 em 23.07.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Alphaville Urbanismo S.A. - NIRE 35.300.141.270 - CNPJ nº 00.446.918/0001-69
Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão - 6.06.2019
Data, hora, local: 6.06.2019, 16hs, na sede de Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”), São Paulo/SP, Avenida das Nações Unidas 8501, 3º andar. Convocação: dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos titulares das Debêntures (conforme deﬁnido abaixo) (“Debenturistas”), nos termos do artigo 71, §2º, e do artigo 124, §4º, Lei 6.404/76, conforme alterada. Para os ﬁns desta assembleia, “Debêntures” signiﬁcam as debêntures emitidas nos termos do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Primeira Emissão de Alphaville Urbanismo S.A.”, celebrado em 9.10.2013, entre a Companhia e SLW Corretora de Valores e Câmbio
Ltda., na qualidade de agente ﬁduciário dos Debenturistas (“Agente Fiduciário”), conforme aditado em 18.11.2013,
3.12.2013, 21.01.2014, 23.06.2014, 12.03.2015, 11.12.2015, 30.09.2016, 30.11.2016, 23.12.2016, 7.06.2017,
30.06.2017, 9.10.2017, 29.12.2017, 3.01.2018 e 11.09.2018 (“Escritura de Emissão”). Presença: (i) Debenturistas representando a totalidade das Debêntures em circulação, conforme se veriﬁcou das suas assinaturas no livro próprio; (ii) o
Agente Fiduciário; e (iii) a Companhia. Composição da Mesa: Bruno Vespa del Bigio, Presidente, e Sergio dos Santos
Kazmirczak Junior, Secretário. Ordem do Dia: examinar, discutir e deliberar sobre: 1. A prorrogação do pagamento da 2ª
parcela do Valor Nominal das Debêntures do dia 9.06.2019 para 17.06.2019 correspondente a 8,25% do Valor Nominal
de cada uma das Debêntures e criação de evento de pagamento de juros remuneratórios calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos desde a 1ª Data de Integralização ou data de pagamento de
Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data de efetivo pagamento, sendo mantido o evento de pagamento de juros previsto para o dia 9.06.2019. 2. Caso aprovada a matéria acima, aprovação de autorização para que
o Agente Fiduciário realize todos os atos necessários para a formalização e implementação da Ordem do Dia, inclusive perante a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. Deliberações: após a prestação dos devidos esclarecimentos referentes às matérias da Ordem do Dia, os Debenturistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade, a totalidade das matérias da Ordem
do Dia. Os termos iniciados por letra maiúscula utilizados nesta Assembleia Geral de Debenturistas e que não estiverem
aqui deﬁnidos ou com indicação de deﬁnição em documento especíﬁco têm o signiﬁcado que lhes foi atribuído nos documentos da operação. As aprovações objeto desta Assembleia Geral de Debenturistas são pontuais e devem ser interpretadas restritivamente como mera liberalidade dos Debenturistas e não são consideradas como novação, precedente ou renúncia de quaisquer outros direitos dos Debenturistas previstos na Escritura de Emissão e demais documentos da Emissão. A Companhia comparece neste ato para todos os ﬁns e efeitos de direito e faz constar nesta ata que concorda com
todos os termos aqui deliberados, reconhecendo que o descumprimento de quaisquer das obrigações ora deliberadas poderá ensejar, nos termos da Escritura de Emissão, o vencimento antecipado das Debêntures. Encerramento: nada mais
a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Bruno Vespa Del Bigio - Presidente, Sergio dos Santos Kazmirczak Junior - Secretário. Debenturistas - Banco Bradesco S.A., Bruno Vespa del Bigio - Bradesco Corporate, Sergio dos Santos Kazmirczak Junior - Bradesco Corporate, Agente Fiduciário - SLW Corretora de Valores
e Câmbio Ltda. - Douglas Constantino Ferreira, Simone Aparecida Gonçalves Veloso. Companhia: ciente e de acordo com
as condições previstas nesta ata: Alphaville Urbanismo S.A. - Ricardo Scavazza - Diretor, Guilherme Puppi - Diretor. JUCESP
nº 357.564/19-4 em 11.07.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Logos Participações S.A.
CNPJ/MF nº 62.656.772/0001-33 – NIRE 35.300.054.202
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 25/04/2019
Data e Horário: Realizada aos 25/04/2019, às 10hs00min. Local: Sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo,
SP, na Rua Líbero Badaró, nº 377, 22º andar, conjunto 2.208, CEP 01009-000. Convocação: Dispensada nos termos do § 4º,
dos artigos nº 124 e 133 da Lei nº 6.404/76. Mesa: José Affonso Junqueira Netto, Presidente da mesa; e Antonio João Oliveira
Rocha, Secretário da mesa. Presença: Acionistas representando 100% das ações do capital social. Ordem do Dia: I. Aprovar
as Demonstrações Contábeis da sociedade referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018; II. Destinar os resultados correspondente ao exercício supracitado; III. Aprovar o montante de recursos destinados ao pagamento de honorários da
Administração; e IV. Distribuição de dividendos. Deliberações: Iniciados os trabalhos, deliberam os acionistas por unanimidade, e na melhor forma do Direito: I. Aprovar as Demonstrações Contábeis da sociedade relativas ao exercício social encerrado
em 31/12/2018, as quais atendem a todos os requisitos legais conforme publicações nos jornais Diário Oﬁcial do Estado de
São Paulo e Empresas e Negócios, ambos veiculados no dia 20/03/2019, tudo na forma dos § 3º e 4º do Artigo 133 da Lei
nº 6.404/76; II. Destinar à conta de reserva de retenção de lucros, o montante de lucro líquido no valor de R$ 7.762.368,64,
conforme demonstrações contábeis constantes nas publicações em anexo supramencionadas; III. Fica aprovar a destinação de
R$ 230.000,00 para o pagamento dos honorários dos membros da Administração da Companhia no decorrer do exercício ﬁndo em
31/12/2019; e IV. Aprovar e ratiﬁcar a distribuição de dividendos no valor de R$ 8.000.000,00 durante o exercício de 2018, na
proporção das ações da companhia que possuem os acionistas. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos
presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada
por todos os presentes em livro próprio da companhia, dispensada a transcrição no corpo da mesma para efeito de publicação.
aa) José Affonso Junqueira Netto, Presidente da mesa; e Antonio João Oliveira Rocha, Secretário da mesa. Confere com a
original lavrada em livro próprio de Registros das Assembleias Gerais, nas folhas 17 a 20, na forma da IN DREI nº 38/2017. São
Paulo, 25/04/2019. José Affonso Junqueira Netto - Presidente da Mesa; Antonio João Oliveira Rocha - Secretário da Mesa.
Visto: Guerino Martinelli Neto - OAB/SP nº 302.631. JUCESP nº 346.229/19-4, em 02/07/2019.

ODONTOCLINIC S.A.
CNPJ/MF Nº 11.519.109/0001-56.
CONVOCAÇÃO
Convocamos os Senhores Acionistas da ODONTOCLINIC S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária, que deverá se realizar às 9hs do dia 09/08/2019, na sede da Companhia, localizada na Cidade de Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Yojiro Takaoka, nº 4.384, unidade
106, Alphaville, CEP 06541-038, a ﬁm de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras
referentes ao exercício de 2018; (ii) destinação do resultado do exercício de 2018; (iii) ﬁxação da remuneração
anual global dos administradores para o exercício de 2019. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) inclusão do
CNAE para representação comercial no Estatuto Social. Os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na Assembleia Geral estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia. SP, 29/07/2019. A Diretoria.

EDITAL DE LEILÃO
Henri Zylberstajn, /HLORHLUR2¿FLDO0DW-8&(63QGHYLGDPHQWHDXWRUL]DGRSHORFUHGRU¿GXFLiULRDEDL[RTXDOL¿FDGRID]VDEHUTXHQDIRUPDGD/HLQHGR'HFUHWROHLQOHYDUiD/(,/23Ò%/,&2GHPRGRPresencial e Online RLPyYHODVHJXLUFDUDFWHUL]DGRQDVVHJXLQWHVFRQGLo}HVIMÓVEL8QLGDGH$XW{QRPDGHVLJQDGD&DVD
³´LQWHJUDQWHGR&RQGRPtQLR5HVLGHQFLDO*DQJHVVLWXDGRQD5XD*DQJHVQQD9LOD1RYD0DQFKHVWHU
6XEGLVWULWR7DWXDSpFRQWHQGRiUHDSULYDWLYDFRQVWUXtGDGHPðiUHDFRQVWUXtGDFRPXPGHPðiUHDFRQVWUXtGDWRWDOGHPðiUHDSULYDWLYDGHVFREHUWDGHPðiUHDFRPXPGHVFREHUWDGHPð LQFOXVDXPDYDJD
QDJDUDJHPFROHWLYD iUHDGHWHUUHQRH[FOXVLYRRFXSDGRSHODSURMHomRGDHGL¿FDomRGHPðiUHDGHWHUUHQRWRWDO
GHPðFRUUHVSRQGHQGROKHXPDIUDomRLGHDOQRWRGRGH&RQWULEXLQWHQ PDLRUiUHD 
,PyYHODWXDOPHQWHFDGDVWUDGRQD3UHIHLWXUD0XQLFLSDOGH6mR3DXOR63VREQ,PyYHOGHYLGDPHQWHPDWULFXODGRVRERQQR2¿FLDOGH5HJLVWURGH,PyYHLVGD&RPDUFDGH6mR3DXOR63,PyYHODGTXLULGRDWUDYpVGD
HVFULWXUDGDWDGDGHGHGH]HPEURGHGRWDEHOLmRGH1RWDVGH6mR3DXOR63OLYURÀVFRQIRUPH5
GDPDWULFXODQGR2¿FLDOGH5HJLVWURGHLPyYHLVGD&RPDUFDGH6mR3DXOR632EV,PyYHORFXSDGR'HVRFXSDomRSRUFRQWDGRDGTXLUHQWHQRVWHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HLDATA DOS LEILÕES:
1º Leilão: dia 28/08/2019, às 08:55 horas, e 2º Leilão dia 30/08/2019, às 11:30 horas. LOCAL: $Y (QJHQKHLUR
/XtV&DUORV%HUULQL±$QGDU%URRNOLQ3DXOLVWD6mR3DXOR63(GLItFLR%HUULQL2QH. DEVEDORES
FIDUCIANTES: ALEX RIOS DE LIMA, brasileiro, analista de logística, nascido em 23/11/1981, CPF nº 300.958.41806, Carteira de Identidade n° 28.020.144-8-SSP/SP e LUCIANA DA SILVA RIOS DE LIMA, brasileira, terapeuta
ocupacional, nascida em 27/05/1982, CPF nº 313.523.218-23, Carteira de identidade n° 26.559.586-1-SSP/SP,
casados entre si sob o regime de comunhão parcial de bens em 23/08/2008 posterior a vigência da Lei 6.515/77,
residentes e domiciliados à Rua Ganges, 493, Casa 03, Bairro Vila Carrão, São Paulo/SP – CEP: 03445-030.
CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01DO PAGAMENTO:1RDWRGDDUUHPDWDomRR
DUUHPDWDQWHGHYHUiHPLWLUFKHTXHFDXomRQRYDORUGHGRODQFH2SDJDPHQWRLQWHJUDOGDDUUHPDWDomRGHYHUi
VHUUHDOL]DGRHPDWpKRUDVPHGLDQWHGHSyVLWRHPFKHTXHRX7('QDFRQWDGRFRPLWHQWHYHQGHGRUDVHULQGLFDGD
SHOROHLORHLURVRESHQDGHSHUGDGRVLQDOGDGR$SyVDFRPSHQVDomRGRVYDORUHVRFKHTXHFDXomRVHUiUHVJDWDGRSHOR
DUUHPDWDQWHDOS VALORES: 1º leilão: R$ 310.091,25 (Trezentos e Dez Mil, Noventa e Um Reais e Vinte e Cinco
Centavos); 2º leilão: R$ 149.550,00 (Cento e Quarenta e Nove Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais) FDOFXODGRVQD
IRUPDGRDUWHDUWSDUiJUDIRVHGD/HLQ2VYDORUHVHVWmRDWXDOL]DGRVDWpDSUHVHQWHGDWD
SRGHQGRVRIUHUDOWHUDo}HVQDRFDVLmRGROHLOmRCOMISSÃO DO LEILOEIRO: &DEHUiDRDUUHPDWDQWHRSDJDPHQWRGD
FRPLVVmRGROHLORHLURQRYDORUGH FLQFRSRUFHQWR GDDUUHPDWDomRDVHUSDJDjYLVWDQRDWRGROHLOmRFXMDREULJDomR
VH HVWHQGHUi LQFOXVLYH DR V  GHYHGRU HV  ¿GXFLDQWH V  QD IRUPD GD OHL DO LEILÃO ONLINE: 2 V  GHYHGRU HV 
¿GXFLDQWH V  VHUi mR  FRPXQLFDGR V  GDV GDWDV KRUiULRV H ORFDO GH UHDOL]DomR GRV OHLO}HV SDUD QR FDVR GH LQWHUHVVH
H[HUFHU HP RGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQDDTXLVLomRGRLPyYHOSHORYDORUGDGtYLGDDFUHVFLGDGRVHQFDUJRVHGHVSHVDVQD
IRUPDHVWDEHOHFLGDQRSDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HLLQFOXtGRSHODOHL2VLQWHUHVVDGRVHP
SDUWLFLSDUGROHLOmRGHPRGRRQOLQHGHYHUmRFDGDVWUDUVHQRVLWHZZZVROGFRPEUHVHKDELOLWDUDFHVVDQGRDRSomR³+DELOLWHVH´FRPDQWHFHGrQFLDGHKRUDDQWHVGRLQtFLRGROHLOmRSUHVHQFLDOMXQWDPHQWHFRPRVGRFXPHQWRVGHLGHQWL¿FDomRLQFOXVLYHGRUHSUHVHQWDQWHOHJDOTXDQGRVHWUDWDUGHSHVVRDMXUtGLFDFRPH[FHomRGR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V 
TXHSRGHUi mR DGTXLULURLPyYHOSUHIHUHQFLDOPHQWHHPRXOHLOmRFDVRQmRRFRUUDRDUUHPDWHQRSULPHLURQDIRUPD
GRSDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HLGHYHQGRDSUHVHQWDUPDQLIHVWDomRIRUPDOGRLQWHUHVVHQRH[HUFtFLRGD
SUHIHUrQFLDDQWHVGDDUUHPDWDomRHPOHLOmROBSERVAÇÕES: 2DUUHPDWDQWHVHUiUHVSRQViYHOSHODVSURYLGrQFLDVGH
GHVRFXSDomRGRLPyYHOQRVWHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HL2 V LPyYHO L VVHUi mR YHQGLGR V 
QRHVWDGRHPTXHVHHQFRQWUDPItVLFDHGRFXPHQWDOPHQWHHPFDUiWHU³DGFRUSXV´VHQGRTXHDViUHDVPHQFLRQDGDVQRV
HGLWDLVFDWiORJRVHRXWURVYHtFXORVGHFRPXQLFDomRVmRPHUDPHQWHHQXQFLDWLYDVHDVIRWRVGRVLPyYHLVGLYXOJDGDVVmR
DSHQDVLOXVWUDWLYDV'HVVDIRUPDKDYHQGRGLYHUJrQFLDGHPHWUDJHPRXGHiUHDRDUUHPDWDQWHQmRWHUiGLUHLWRDH[LJLUGR
9(1'('25QHQKXPFRPSOHPHQWRGHPHWUDJHPRXGHiUHDRWpUPLQRGDYHQGDRXRDEDWLPHQWRGRSUHoRGRLPyYHO
VHQGRUHVSRQViYHOSRUHYHQWXDOUHJXODUL]DomRDFDVRQHFHVViULDQHPDOHJDUGHVFRQKHFLPHQWRGHVXDVFRQGLo}HVHYHQWXDLVLUUHJXODULGDGHVFDUDFWHUtVWLFDVFRPSDUWLPHQWRVLQWHUQRVHVWDGRGHFRQVHUYDomRHORFDOL]DomRGHYHQGRDVFRQGLo}HVGHFDGDLPyYHOVHUSUpYLDHULJRURVDPHQWHDQDOLVDGDVSHORVLQWHUHVVDGRV&RUUHUmRSRUFRQWDGRDUUHPDWDQWHWRGDV
DVGHVSHVDVUHODWLYDVjDUUHPDWDomRGRLPyYHOWDLVFRPRWD[DVDOYDUiVFHUWLG}HVIRURHODXGrPLRTXDQGRIRURFDVR
HVFULWXUD HPROXPHQWRV FDUWRUiULRV UHJLVWURV HWF7RGRV RV WULEXWRV GHVSHVDV H GHPDLV HQFDUJRV LQFLGHQWHV VREUH R
LPyYHOHPTXHVWmRLQFOXVLYHHQFDUJRVFRQGRPLQLDLVDSyVDGDWDGDHIHWLYDomRGDDUUHPDWDomRVmRGHUHVSRQVDELOLGDGH
H[FOXVLYDGRDUUHPDWDQWH. 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. &DVRDR¿QDOGDDomR
MXGLFLDO UHODWLYD DR LPyYHO DUUHPDWDGR GLVWULEXtGD DQWHV RX GHSRLV GD DUUHPDWDomR VHMD LQYDOLGDGD D FRQVROLGDomR GD
SURSULHGDGHHRXRVOHLO}HVS~EOLFRVSURPRYLGRVSHORYHQGHGRUHRXDDGMXGLFDomRHPIDYRUGRYHQGHGRUDDUUHPDWDomR
VHUiDXWRPDWLFDPHQWHUHVFLQGLGDDSyVRWUkQVLWRHPMXOJDGRGDDomRVHQGRGHYROYLGRRYDORUUHFHELGRSHODYHQGDLQFOXtGDDFRPLVVmRGROHLORHLURHRVYDORUHVFRPSURYDGDPHQWHGHVSHQGLGRVSHORDUUHPDWDQWHjWtWXORGHGHVSHVDVGHFRQGRPtQLRHLPSRVWRUHODWLYRjSURSULHGDGHLPRELOLiULDA mera existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação. 2DUUHPDWDQWHSUHVHQWHSDJDUiQR
DWRRSUHoRWRWDOGDDUUHPDWDomRHDFRPLVVmRGROHLORHLURFRUUHVSRQGHQWHDVREUHRYDORUGHDUUHPDWHH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGHFKHTXHV2SURSRQHQWHYHQFHGRUSRUPHLRGHODQFHRQOLQHWHUiSUD]RGHKRUDVGHSRLVGHFRPXQLFDGR
H[SUHVVDPHQWHGRr[LWRGRODQFHSDUDHIHWXDURSDJDPHQWRH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGH7('HRXFKHTXHVGDWRWDOLGDGH
GRSUHoRHGDFRPLVVmRGROHLORHLURFRQIRUPHHGLWDO2QmRSDJDPHQWRGRVYDORUHVGHDUUHPDWDomREHPFRPRGDFRPLVVmRGR D /HLORHLUR D QRSUD]RGHDWp YLQWHHTXDWUR KRUDVFRQWDGDVGDDUUHPDWDomRFRQ¿JXUDUiGHVLVWrQFLDRX
DUUHSHQGLPHQWR SRU SDUWH GR D  DUUHPDWDQWH ¿FDQGR HVWH D  REULJDGR D  D SDJDU R YDORU  GD FRPLVVmR  GHYLGD R D 
/HLORHLUR D  FLQFRSRUFHQWR VREUHRYDORUGDDUUHPDWDomRSHUGHQGRDIDYRUGR9HQGHGRURYDORUFRUUHVSRQGHQWHD YLQWHSRUFHQWR GRODQFHRXSURSRVWDHIHWXDGDGHVWLQDGRDRUHHPEROVRGDVGHVSHVDVLQFRUULGDVSRUHVWH
3RGHUiR D /HLORHLUR D HPLWLUWtWXORGHFUpGLWRSDUDDFREUDQoDGHWDLVYDORUHVHQFDPLQKDQGRRDSURWHVWRSRUIDOWDGH
SDJDPHQWRVHIRURFDVRVHPSUHMXt]RGDH[HFXomRSUHYLVWDQRDUWLJRGR'HFUHWRQ$RFRQFRUUHUSDUDD
DTXLVLomRGRLPyYHOSRUPHLRGRSUHVHQWHOHLOmR¿FDUiFDUDFWHUL]DGDDDFHLWDomRSHORDUUHPDWDQWHGHWRGDVDVFRQGLo}HV
HVWLSXODGDVQHVWHHGLWDO$VGHPDLVFRQGLo}HVREHGHFHUmRDRTXHUHJXODR'HFUHWRQGHGHRXWXEURGH
FRPDVDOWHUDo}HVLQWURGX]LGDVSHOR'HFUHWRQGHGHIHYHUHLURGHTXHUHJXODDSUR¿VVmRGH/HLORHLUR
2¿FLDO0DLRUHVLQIRUPDo}HV  LPRYHLVVDF#VROGFRPEU%HOR+RUL]RQWH0*
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INFORMAÇÕES:

(11) 3296-7555

Balaton Empreendimentos S/A
CNPJ/MF 03.421.217/0001-63 - NIRE: 35300177282
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 04/06/2019
Data: 04/06/19; Horário: 14:00 horas; Local: Sede social da Balaton Empreendimentos S/A., na Avenida Paulo Ayres nº 240, sala 5 - CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 03.421.217/0001-63, NIRE 35300177282, Convocação: Dispensada nos termos
do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76; Presenças: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social. Mesa: Sob a presidência do acionista Riccardo Arduini, brasileiro, casado, engenheiro, portador
da cédula de identidade RG. 3.812.723-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 066.751.668-91 secretariado
pelo diretor da sociedade Antonio Afonso Simões, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG. 3.875.120-3-SSP/SP, OAB/SP 51.078, CPF/MF 367.310.488-87; Ordem do Dia e Deliberações:
I - Ordinariamente - a) Balanço Patrimonial, Demonstrações das mutações do patrimônio liquido,
Demonstrações de resultados e demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31/12/2017:
Publicado no Diário Oficial de e Empresas & Negócios de 17/12/2018; b) Balanço patrimonial, Demonstrações das mutações do patrimônio líquido, Demonstrações de resultados e demonstrações
dos fluxos de caixas, notas explicativas às demonstrações contábeis do exercício encerrado em
31/12/2018: Publicado no Diário Oficial de e Empresas & Negócios de 17/05/2019 Aprovados por unanimidade com abstenção dos legalmente impedidos; b) Destinação do lucro à disposição da Assembleia:
b-1) Destinação para o fundo de reserva legal: Não houve destinação para o fundo de reserva legal em razão da apuração de prejuízo em ambos os exercícios; b) Eleição da Diretoria e fixação da remuneração:
Por votação unanime foram reeleitos os seguintes diretores: b-1) Para o cargo de Diretor Presidente o Sr.
Riccardo Arduini, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG. 3.812.723-SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 066.751.668-91; b-2) Para o cargo de Diretor o Sr. Antonio Afonso Simões,
brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG. 3.875.120-3-SSP/SP, OAB-51.078/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 367.310.488-87, b-3) Eleito para o cargo de Diretor o Sr. Giancarlo Arduini,
brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG. 33.830.765-5-SSP/SP, OAB/SP 248.738,
inscrito no CPF/MF sob o nº 308.224.798-93, todos residentes e domiciliados na capital de São Paulo e com
Escritório na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São
Paulo para os quais foi fixada a remuneração global de R$ 800.00 (oitocentos reais) a ser distribuída entre
os diretores em reunião especialmente convocada para esta finalidade; c) Declaração de desimpedimento: Se encontra em anexo à presente ata; II - Extraordinariamente: Deliberado por unanimidade que o capital social será aumentado de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais) mediante a subscrição de 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) ações
ordinárias pelo Sr. Riccardo Arduini retro identificado e qualificado conforme boletim de subscrição e
consequente emissão de 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) ações ordinárias, sendo, a subscrição
de 1 (uma) ação pelo exercício do direito de subscrição e 2.499.999 (dois milhões, quatrocentos e noventa e
nove mil, novecentas e noventa e nove) ações por cessão de direito de subscrição pela acionista Julia Dora
Antonia Koranyi Arduini, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade
RG. 3.836.776-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 573.420.168-53, residente e domiciliada em
Belleveuweg, 1, 8832 - Wollerau - Suiça. O valor subscrito é neste ato integralizado totalmente com utilização do saldo do subscritor em contas correntes da sociedade conforme boletim de subscrição em anexo.
Em consequência do aumento de capital o artigo 5º dos Estatutos Sociais da Sociedade passam a vigorar
com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social é de R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil
reais) dividido em 7.500.000 (sete milhões e quinhentas mil) ações ordinárias, sem valor nominal as quais
poderão ser representadas por títulos múltiplos, singulares ou ainda escriturais a critério da diretoria da sociedade neste ato atribuídas aos acionistas da sociedade conforme segue: Sócios: Julia Dora Antonia
Koranyi Arduini – quantidade de ações: 4.999.998; Riccardo Arduini – 2.500.002 ações”. Encerramento:
Em seguida o Sr. Presidente declarou em vigência o artigo 5º dos Estatutos Sociais com a nova redação
ficando os administradores autorizados a promoverem a publicação da presente ata para os fins previstos
no artigo 1084 do vigente Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002). Em seguida foi concedido o tempo
necessário à lavratura da presente ata que, na reabertura foi lida, aprovada e assinada por 100% (cem por
cento) dos acionistas da sociedade. Taboão da Serra, 29 de agosto de 2017. (aa.) Julia Dora Antonia Koranyi
Arduini-p.p.Riccardo Arduini, Riccardo Arduini, Riccardo Arduini – Presidente da Mesa, Antonio Afonso
Simões – Secretario da Mesa. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
Taboão da Serra (SP), 04 de junho de 2019. Riccardo Arduini - Presidente da Mesa, Antonio Afonso Simões
- Secretario da mesa. JUCESP nº 397.364/19-2 em 23.07.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ e utilize o código 2B97-D725-A8A6-F9CB.

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S)
registrou alta nas sete capitais
pesquisadas pela Fundação
Getulio Vargas (FGV), na
passagem de junho para julho.
O maior avanço foi observado
em Recife: 0,81 ponto percentual, ao passar de uma deflação
(queda de preços) de 0,27%
em junho para uma inflação de
0,54% em julho.
Em seguida, aparece a cidade
de Brasília, com uma alta de
0,70 ponto percentual, ao passar de uma deflação de 0,35%
para uma inflação de 0,35% no
período pesquisado. As outras
capitais registraram as seguintes altas: Porto Alegre (0,36
ponto percentual, ao passar de
-0,16% para 0,20%), São Paulo
(0,32), Belo Horizonte (0,14),
Rio de Janeiro (0,20 e Salvador (0,09). A média nacional
do IPC-S avançou 0,33 ponto
percentual no período, ao passar de uma deflação de 0,02%
em junho para uma inflação de
0,31% em julho (ABr).

EDITAL DE LEILÃO
Henri Zylberstajn, /HLORHLUR2¿FLDO0DW-8&(63QGHYLGDPHQWHDXWRUL]DGRSHORFUHGRU¿GXFLiULRDEDL[RTXDOL¿FDGRID]VDEHUTXHQDIRUPDGD/HLQHGR'HFUHWROHLQOHYDUiD/(,/23Ò%/,&2GHPRGRPresencial e Online RLPyYHODVHJXLUFDUDFWHUL]DGRHPORWH~QLFRQDVVHJXLQWHVFRQGLo}HVIMÓVEL2DSDUWDPHQWRQORFDOL]DGRQRDQGDUGR%ORFR³³LQWHJUDQWHGR³&21-81725(6,'(1&,$/3$548('2(67$'2´VLWXDGRj$YHQLGD0LJXHO
6WHIDQRQQDÈJXD)XQGDQR6XEGLVWULWR±-DEDTXDUDSRVVXLQGRDiUHD~WLOGHPðHDiUHDFRPXPGH
PðQDTXDOHVWiLQFOXtGDXPDYDJDLQGHWHUPLQDGDGRWLSRGHVFREHUWDHPHVWDFLRQDPHQWRFROHWLYRSHUID]HQGRD
iUHDWRWDOFRQVWUXtGDGHPðFRUUHVSRQGHQGROKHXPDIUDomRLGHDOQRWHUUHQRGH2UHIHULGRFRQMXQWRDFKDVHFRQVWUXtGRHPWHUUHQRSHUIHLWDPHQWHGHVFULWRHFDUDFWHUL]DGRQDPDWUtFXODQGR&DUWyULRGH5HJLVWUR
GH,PyYHLVGH6mR3DXOR63,QVFULWRQR&DGDVWURGH&RQWULEXLQWHVGD3UHIHLWXUD0XQLFLSDOVREQ,PyYHO
GHYLGDPHQWHPDWULFXODGRVRERQGR&DUWyULRGH5HJLVWURGH,PyYHLVGH6mR3DXOR63,PyYHODGTXLULGRSRU
(VFULWXUDGH9HQGDH&RPSUDGHGHVHWHPEURGHGR7DEHOLmRGH1RWDVGD&RPDUFDGH6mR3DXOR63OLYUR
SiJLQDFRQIRUPH5GD0DWUtFXOD2EV,PyYHORFXSDGR'HVRFXSDomRSRUFRQWDGRDGTXLUHQWH
QRVWHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HLDATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 27/08/2019, às 08:40
horas, e 2º Leilão dia 29/08/2019, às 13:30 horas. LOCAL: $Y(QJHQKHLUR/XtV&DUORV%HUULQL±$QGDU%URRNOLQ
3DXOLVWD6mR3DXOR  63   (GLItFLR %HUULQL 2QH. DEVEDORES FIDUCIANTES: MARLI TEREZINHA DOS
SANTOS, EUDVLOHLUDVROWHLUDHPSUHViULDQDVFLGDHPSRUWDGRUDGR5*Q66363HLQVFULWDQR
&3)0)VRERQUHVLGHQWHHGRPLFLOLDGDj$YHQLGD0LJXHO(VWHIDQRQ%ORFRDSWR%DLUUR
6D~GH6mR3DXOR63&(3JÉSSICA PRETO RAZZO, EUDVLOHLUDHVWXGDQWHQDVFLGDHPSRUWDGRUDGR5*Q66363HLQVFULWDQR&3)0)VRERQFDVDGDVRERUHJLPHGHFRPXQKmR
SDUFLDOGHEHQVHPGHGH]HPEURGHQDYLJrQFLDGD/HLFRPRLQWHUYHQLHQWHDQXHQWHR6UGUILHERME
KEINER RAZZOEUDVLOHLURYHQGHGRUQDVFLGRHPSRUWDGRUGR5*Q66363HLQVFULWRQR&3)
0)VRERQUHVLGHQWHVHGRPLFLOLDGRVj$YHQLGD)DELR(GXDUGR5DPRV(VTXLYHOQ7RUUH$SWR
%DLUUR&DQKHPD'LDGHPD63&(3HNATHAN DOS SANTOS PRETO, EUDVLOHLURVROWHLURHVWXGDQWH
QDVFLGRHPSRUWDGRUGR5*Q66363HLQVFULWRQR&3)0)VRERQUHVLGHQWH
HGRPLFLOLDGRj$YHQLGD0LJXHO(VWHIDQRQ%ORFRDSWR%DLUUR6D~GH6mR3DXOR63&(3CREDOR FIDUCIÁRIOBanco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01DO PAGAMENTO1RDWRGDDUUHPDWDomRRDUUHPDWDQWH
GHYHUiHPLWLUFKHTXHFDXomRQRYDORUGHGRODQFH2SDJDPHQWRLQWHJUDOGDDUUHPDWDomRGHYHUiVHUUHDOL]DGRHP
DWpKRUDVPHGLDQWHGHSyVLWRHPFKHTXHRX7('QDFRQWDGRFRPLWHQWHYHQGHGRUDVHULQGLFDGDSHOROHLORHLURVRESHQD
GHSHUGDGRVLQDOGDGR$SyVDFRPSHQVDomRGRVYDORUHVRFKHTXHFDXomRVHUiUHVJDWDGRSHORDUUHPDWDQWHDOS VALORES1º leilão: R$ 303.994,85 (Trezentos e três mil e novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos);
2º leilão: R$ 151.997,43 (Cento e cinquenta e um mil e novecentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos),
FDOFXODGRVQDIRUPDGRDUWHDUWSDUiJUDIRVHGD/HLQ2VYDORUHVHVWmRDWXDOL]DGRVDWpD
SUHVHQWHGDWDSRGHQGRVRIUHUDOWHUDo}HVQDRFDVLmRGROHLOmRCOMISSÃO DO LEILOEIRO: &DEHUiDRDUUHPDWDQWHRSDJDPHQWRGDFRPLVVmRGROHLORHLURQRYDORUGH FLQFRSRUFHQWR GDDUUHPDWDomRDVHUSDJDjYLVWDQRDWRGROHLOmR
FXMD REULJDomR VH HVWHQGHUi LQFOXVLYH DR V  GHYHGRU HV  ¿GXFLDQWH V  QD IRUPD GD OHL DO LEILÃO ONLINE: 2 V 
GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V VHUi mR FRPXQLFDGR V GDVGDWDVKRUiULRVHORFDOGHUHDOL]DomRGRVOHLO}HVSDUDQRFDVRGHLQWHUHVVHH[HUFHU HP RGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQDDTXLVLomRGRLPyYHOSHORYDORUGDGtYLGDDFUHVFLGDGRVHQFDUJRVHGHVSHVDVQDIRUPDHVWDEHOHFLGDQRSDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HLLQFOXtGRSHODOHL2VLQWHUHVVDGRV
HPSDUWLFLSDUGROHLOmRGHPRGRRQOLQHGHYHUmRFDGDVWUDUVHQRVLWHZZZVROGFRPEUHVHKDELOLWDUDFHVVDQGRDRSomR
³+DELOLWHVH´FRPDQWHFHGrQFLDGHKRUDDQWHVGRLQtFLRGROHLOmRSUHVHQFLDOMXQWDPHQWHFRPRVGRFXPHQWRVGHLGHQWL¿FDomRLQFOXVLYHGRUHSUHVHQWDQWHOHJDOTXDQGRVHWUDWDUGHSHVVRDMXUtGLFDFRPH[FHomRGR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V 
TXHSRGHUi mR DGTXLULURLPyYHOSUHIHUHQFLDOPHQWHHPRXOHLOmRFDVRQmRRFRUUDRDUUHPDWHQRSULPHLURQDIRUPDGR
SDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HLGHYHQGRDSUHVHQWDUPDQLIHVWDomRIRUPDOGRLQWHUHVVHQRH[HUFtFLRGDSUHIHUrQFLDDQWHVGDDUUHPDWDomRHPOHLOmROBSERVAÇÕES: 2DUUHPDWDQWHVHUiUHVSRQViYHOSHODVSURYLGrQFLDVGHGHVRFXSDomRGRLPyYHOQRVWHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HL2 V LPyYHO L VVHUi mR YHQGLGR V QR
HVWDGRHPTXHVHHQFRQWUDPItVLFDHGRFXPHQWDOPHQWHHPFDUiWHU³DGFRUSXV´VHQGRTXHDViUHDVPHQFLRQDGDVQRV
HGLWDLVFDWiORJRVHRXWURVYHtFXORVGHFRPXQLFDomRVmRPHUDPHQWHHQXQFLDWLYDVHDVIRWRVGRVLPyYHLVGLYXOJDGDVVmR
DSHQDVLOXVWUDWLYDV'HVVDIRUPDKDYHQGRGLYHUJrQFLDGHPHWUDJHPRXGHiUHDRDUUHPDWDQWHQmRWHUiGLUHLWRDH[LJLUGR
9(1'('25QHQKXPFRPSOHPHQWRGHPHWUDJHPRXGHiUHDRWpUPLQRGDYHQGDRXRDEDWLPHQWRGRSUHoRGRLPyYHO
VHQGRUHVSRQViYHOSRUHYHQWXDOUHJXODUL]DomRDFDVRQHFHVViULDQHPDOHJDUGHVFRQKHFLPHQWRGHVXDVFRQGLo}HVHYHQWXDLVLUUHJXODULGDGHVFDUDFWHUtVWLFDVFRPSDUWLPHQWRVLQWHUQRVHVWDGRGHFRQVHUYDomRHORFDOL]DomRGHYHQGRDVFRQGLo}HV
GHFDGDLPyYHOVHUSUpYLDHULJRURVDPHQWHDQDOLVDGDVSHORVLQWHUHVVDGRV&RUUHUmRSRUFRQWDGRDUUHPDWDQWHWRGDVDV
GHVSHVDVUHODWLYDVjDUUHPDWDomRGRLPyYHOWDLVFRPRWD[DVDOYDUiVFHUWLG}HVIRURHODXGrPLRTXDQGRIRURFDVRHVFULWXUDHPROXPHQWRVFDUWRUiULRVUHJLVWURVHWF7RGRVRVWULEXWRVGHVSHVDVHGHPDLVHQFDUJRVLQFLGHQWHVVREUHRLPyYHOHP
TXHVWmRLQFOXVLYHHQFDUJRVFRQGRPLQLDLVDSyVDGDWDGDHIHWLYDomRGDDUUHPDWDomRVmRGHUHVSRQVDELOLGDGHH[FOXVLYDGR
arrematante. 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. &DVRDR¿QDOGDDomRMXGLFLDOUHODWLYD
DRLPyYHODUUHPDWDGRGLVWULEXtGDDQWHVRXGHSRLVGDDUUHPDWDomRVHMDLQYDOLGDGDDFRQVROLGDomRGDSURSULHGDGHHRXRV
OHLO}HVS~EOLFRVSURPRYLGRVSHORYHQGHGRUHRXDDGMXGLFDomRHPIDYRUGRYHQGHGRUDDUUHPDWDomRVHUiDXWRPDWLFDPHQWH
UHVFLQGLGDDSyVRWUkQVLWRHPMXOJDGRGDDomRVHQGRGHYROYLGRRYDORUUHFHELGRSHODYHQGDLQFOXtGDDFRPLVVmRGROHLORHLURHRVYDORUHVFRPSURYDGDPHQWHGHVSHQGLGRVSHORDUUHPDWDQWHjWtWXORGHGHVSHVDVGHFRQGRPtQLRHLPSRVWRUHODWLYRj
SURSULHGDGHLPRELOLiULDA mera existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja
ao arrematante o direito à desistência da arrematação. 2DUUHPDWDQWHSUHVHQWHSDJDUiQRDWRRSUHoRWRWDOGDDUUHPDWDomRHDFRPLVVmRGROHLORHLURFRUUHVSRQGHQWHDVREUHRYDORUGHDUUHPDWHH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGHFKHTXHV2
SURSRQHQWHYHQFHGRUSRUPHLRGHODQFHRQOLQHWHUiSUD]RGHKRUDVGHSRLVGHFRPXQLFDGRH[SUHVVDPHQWHGRr[LWRGR
ODQFHSDUDHIHWXDURSDJDPHQWRH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGH7('HRXFKHTXHVGDWRWDOLGDGHGRSUHoRHGDFRPLVVmRGR
OHLORHLURFRQIRUPHHGLWDO2QmRSDJDPHQWRGRVYDORUHVGHDUUHPDWDomREHPFRPRGDFRPLVVmRGR D /HLORHLUR D QR
SUD]RGHDWp YLQWHHTXDWUR KRUDVFRQWDGDVGDDUUHPDWDomRFRQ¿JXUDUiGHVLVWrQFLDRXDUUHSHQGLPHQWRSRUSDUWHGR D 
DUUHPDWDQWH¿FDQGRHVWH D REULJDGR D DSDJDURYDORUGDFRPLVVmRGHYLGDR D /HLORHLUR D  FLQFRSRUFHQWR VREUH
RYDORUGDDUUHPDWDomRSHUGHQGRDIDYRU GR9HQGHGRURYDORUFRUUHVSRQGHQWHD YLQWHSRUFHQWR GRODQFHRXSURSRVWDHIHWXDGDGHVWLQDGRDRUHHPEROVRGDVGHVSHVDVLQFRUULGDVSRUHVWH3RGHUiR D /HLORHLUR D HPLWLUWtWXORGHFUpGLWR
SDUDDFREUDQoDGHWDLVYDORUHVHQFDPLQKDQGRRDSURWHVWRSRUIDOWDGHSDJDPHQWRVHIRURFDVRVHPSUHMXt]RGDH[HFXomRSUHYLVWDQRDUWLJRGR'HFUHWRQ$RFRQFRUUHUSDUDDDTXLVLomRGRLPyYHOSRUPHLRGRSUHVHQWHOHLOmR
¿FDUiFDUDFWHUL]DGDDDFHLWDomRSHORDUUHPDWDQWHGHWRGDVDVFRQGLo}HVHVWLSXODGDVQHVWHHGLWDO$VGHPDLVFRQGLo}HV
REHGHFHUmRDRTXHUHJXODR'HFUHWRQGHGHRXWXEURGHFRPDVDOWHUDo}HVLQWURGX]LGDVSHOR'HFUHWRQ
GHGHIHYHUHLURGHTXHUHJXODDSUR¿VVmRGH/HLORHLUR2¿FLDO0DLRUHVLQIRUPDo}HV  LPRYHLVVDF#VROGFRPEU%HOR+RUL]RQWH0*

