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Data, hora, local da Assembleia: Aos 16.06.2020, 14hs, na sede social do BMG Lea-
sing S.A. - Arrendamento Mercantil, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, 
Sala 101, Parte, Bl 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, 
São Paulo/SP (“Companhia”). Convocação e Presenças: Tendo sido os editais de convo-
cação publicados no DOESP, nas edições dos dias 06, 09 e 10.06.2020 e no jornal “Empresas 
e Negócios”, nas edições dos dias 08, 09 e 10.06.2020, a assembleia geral foi instalada, em 
primeira convocação, com a presença de acionistas titulares de 99,99% das ações com direi-
to a voto, representativas do capital social da Companhia. Mesa: Os trabalhos foram presi-
didos pelo Sr. Marco Antonio Antunes e secretariados pela Sra. Luciana Buchmann Freire. Or-
dem do Dia: Exame e discussão das seguintes matérias: 1. Retifi cação dos itens 6.6 e 6.7 
das deliberações, bem como do Anexo I da ata da AGOE da Companhia realizada em 
22.04.2020 (“AGOE”), a fi m de excluir as referências sobre a necessidade de autorização pré-
via do Banco Central do Brasil para o aumento de participação detida pelo acionista Banco 
BMG S.A. no capital social da Companhia; 2. Consignar a subscrição de 43.374 ações ordiná-
rias nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia pelo acionista Banco BMG 
S.A., em razão da (a) cessão de direito de preferência na subscrição das ações pelos acionis-
tas Flávio Pentagna Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Ricardo 
Annes Guimarães e Antônio Mourão Guimarães Neto ao acionista Banco BMG S.A.; (b) re-
núncia ao direito de preferência formalizado por João Annes Guimarães em 30.04.2020; e (c) 
manifestação de interesse do acionista Banco BMG S.A. na subscrição das sobras, formaliza-
do por meio do Boletim de Subscrição assinado em 22.04.2020; e 3. Alteração do Artigo 5º 
do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: Os acionistas presentes apreciaram as ma-
térias constantes da ordem do dia e deliberaram, sem quaisquer restrições ou reservas e por 
unanimidade de votos, o que segue: 1. Retifi car os itens 6.6 e 6.7 da ata da AGOE, a fi m de 
excluir as referências sobre a necessidade de autorização prévia do Banco Central do Brasil 
para o aumento de participação detida pelo acionista Banco BMG S.A. no capital social da 
Companhia, de modo que referidos itens passam a vigorar com a seguinte nova redação:  
“6.6. Fazer constar que os acionistas Flávio Pentagna Guimarães, Ângela Annes Guimarães, 
Regina Annes Guimarães, Ricardo Annes Guimarães e Antônio Mourão Guimarães Neto, nes-
te ato, expressamente cederam seu direito de preferência na subscrição das novas ações a 
eles atribuídas, na proporção de sua participação no capital social da sociedade, ao Banco 
BMG.” “6.7. Em razão do acima exposto e, nos termos do boletim de subscrição anexo à pre-
sente ata como Anexo I, conforme aprovado por todos os acionistas presentes, o Banco BMG 
(i) subscreveu e integralizou, neste ato, em moeda corrente nacional, 318.828.239 Novas 
Ações, correspondentes aos aproximadamente 99,986397% (desconsiderados os números 
após a sexta casa decimal) de participação no capital social da Companhia detidos pelo Ban-
co BMG nesta data e (ii) terá o direito de subscrever e integralizar 36.145 Novas Ações, cor-
respondentes a 0,011335% (desconsiderados os números após a sexta casa decimal) de par-
ticipação no capital social da Companhia detidos pelos demais acionistas presentes nesta 
data e cujo direito de preferência foi cedido ao Banco BMG.” 2. Retifi car o Anexo I da ata da 
AGOE, a fi m de excluir as referências sobre a necessidade de autorização prévia do Banco 
Central do Brasil para o aumento de participação detida pelo acionista Banco BMG S.A. no 
capital social da Companhia, de modo que referido anexo passa a vigorar com a redação 
constante do Anexo 5.2 da presente ata. 3. Consignar que, nos termos do boletim de subscri-
ção anexo à presente ata como Anexo 5.3, o Banco BMG subscreveu e integralizou, em moe-
da corrente nacional, as 43.374 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal remanes-
centes, em razão (a) da cessão de direito de preferência na subscrição das ações pelos acio-
nistas Flávio Pentagna Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Ricar-
do Annes Guimarães e Antônio Mourão Guimarães Neto ao acionista Banco BMG S.A; (b) da 
renúncia formalizada por João Annes Guimarães em 30.04.2020 ao exercício do seu direito 
de preferência na subscrição de ações na proporção de sua participação no capital social da 
Companhia; e (c) da manifestação de interesse do acionista Banco BMG S.A. na subscrição 
das sobras, formalizado por meio do Boletim de Subscrição assinado em 22.04.2020. 4. Ten-

do sido verifi cada a subscrição e integralização da totalidade do aumento do capital social 
aprovado na AGOE, nos termos do item 3 acima, alterar a redação do Artigo 5ª do Estatuto 
Social da Companhia, que passa a vigorar da seguinte forma: “Artigo 5º. O capital social da 
companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$760.000.000,00, representado por 
548.028.288 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 5. A efi cácia das delibera-
ções acima está condicionada à homologação do presente ato pelo Banco Central do Brasil. 
Encerramento: Nada mais a tratar, a Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a pre-
sente ata, a qual lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. 
Mesa: Marco Antonio Antunes - Presidente; e Luciana Buchmann Freire - Secretária. Acio-
nistas Presentes: Banco BMG S.A. (por Marco Antonio Antunes e Flávio Pentagna Guima-
rães Neto), Flávio Pentagna Guimarães (por Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa), Ân-
gela Annes Guimarães (por Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa), Regina Annes Gui-
marães (por Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa), Ricardo Annes Guimarães (por 
Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa) e Antonio Mourão Guimarães Neto (por Eduar-
do Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa). Confere com a original lavrada em livro próprio. 
Mesa: Marco Antonio Antunes - Presidente, Luciana Buchmann Freire - Secretária. 
JUCESP nº 287.156/20-5 em 06.08.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Anexo 5.2 - Boletim de Subscrição Firmado em 22.04.2020 e Reti cado em 
16.06.2020. Boletim de Subscrição de Ações, fi rmado em 22 de abril de 2020 e retifi cado em 
16 de junho de 2020, relativo à subscrição de ações do BMG Leasing S.A. - Arrendamen-
to Mercantil, no valor total de R$500.000.000,00, mediante emissão 318.871.613 novas 
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, parcialmente subscritas e integralizadas 
em 22.04.2020, conforme indicado na tabela abaixo: Acionistas Subscritores: Banco 
BMG S.A., instituição fi nanceira com sede São Paulo/SP, Avenida Presidente Juscelino Kubits-
chek, 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Parte, 
Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomí-
nio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, inscrita no CNPJ/ME sob nº 
61.186.680/000-74. Ações subscritas em 22.04.2020: 318.828.239, Valor Integraliza-
do em 22.04.2020: R$ 499.931.988,30. Total de Ações subscritas em 22.04.2020: 
318.828.239, Total do Valor Integralizado em 22.04.2020: R$ 499.931.988,30. O Ban-
co BMG (i) se compromete a subscrever e integralizar 36.145 Novas Ações em razão da ces-
são de direito de preferência dos acionistas Flávio Pentagna Guimarães, Ângela Annes Gui-
marães, Regina Annes Guimarães, Ricardo Annes Guimarães e Antônio Mourão Guimarães 
Neto e (ii) manifesta, desde já, seu interesse na subscrição da totalidade das sobras das No-
vas Ações, correspondente a 7.229 Novas Ações, caso não seja exercido o direito de preferên-
cia por seu respectivo titular no prazo referido na ata de Assembleia Geral Extraordinária. 
Subscritor: Banco BMG S.A., Marco Antonio Antunes - Diretor Presidente, Flávio Pen-
tagna Guimarães Neto - Diretor de Relação com Investidores. Mesa: Marco Antonio 
Antunes - Presidente, Luciana Buchmann Freire - Secretária.
ANEXO 5.3 - Boletim de Subscrição Firmado em 16.06.2020. Boletim de Subscrição 
de Ações, fi rmado em 16 de junho de 2020, relativo à subscrição de ações do BMG Leasing 
S.A. - Arrendamento Mercantil, no valor total de R$500.000.000,00, mediante emissão 
318.871.613 novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, conforme indicado na 
tabela abaixo: Acionistas Subscritores: Banco BMG S.A., instituição fi nanceira com 
sede São Paulo/SP, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 
01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 
01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, 
Bairro Vila Nova Conceição, inscrita no CNPJ/ME sob nº 61.186.680/000-74. Ações subscri-
tas em 16.06.2020: 43.374, Valor Integralizado 16.06.2020: R$ 68.011,70, Total de 
Ações subscritas em 16.06.2020: 43.374. Total do Valor Integralizado 16.06.2020: 
R$ 68.011,70. Subscritor: Banco BMG S.A., Marco Antonio Antunes - Diretor Presi-
dente, Flávio Pentagna Guimarães Neto - Diretor de Relação com investidores. Mesa: 
Marco Antonio Antunes - Presidente, Luciana Buchmann Freire - Secretária.

BMG Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil - CNPJ/ME nº 34.265.561/0001-34 - NIRE nº 3530046180-1
Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 16.06.2020

1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 22.04.2020, às 14hs., na sede social do BMG 
Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil, localizada na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, nº 1.830, Sala 101, Parte, Bl 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, 
Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo/SP (“Companhia”). 2. Convocação e Presenças: 
Tendo sido os editais de convocação publicados no DOESP, nas edições dos dias 10, 14 e 
15.04.2020 e no jornal “Empresas & Negócios” de São Paulo, nas edições dos dias 10, 14 e 
15.04.2020, a AGO foi instalada, em primeira convocação, com a presença de acionistas 
titulares de 99,99% das ações com direito a voto, representativas do capital social da 
Companhia. 3. Publicações: Em conformidade com o artigo 133 da Lei das S.A., o Relatório 
da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, 
referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019, foram publicados no DOESP, em 
edição de 14.02.2020, nas páginas 54 e 55, e no jornal “Empresas e Negócios” de São Paulo, 
em edição de 14.02.2020, nas páginas 14 e 15. 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pela 
Sr. Marco Antonio Antunes e secretariados pela Sra. Luciana Buchmann Freire. 5. Ordem do 
Dia: Exame e discussão das seguintes matérias: I. Em AGO: 5.1 Examinar, discutir e votar o 
Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores 
Independentes, todos referentes ao exercício social fi ndo em 31.12.2019; 5.2 Destinação dos 
resultados apurados com relação ao exercício social encerrado em 31.12.2019; 5.3 Fixação da 
remuneração anual e global dos administradores da Companhia; e 5.4 Eleição do Sr. Ricardo 
Annes Guimarães como membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato 
unifi cado até a posse dos membros do Conselho de Administração que forem eleitos na AGO 
de 2021. II. Em AGE: 5.5 Aumento do capital social da Companhia no montante de 
R$500.000.000,00, sujeito à homologação do Banco Central do Brasil; 5.6 Alteração do Artigo 
5º do Estatuto Social da Companhia, caso aprovada a deliberação anterior; 5.7 Ratifi cação da 
utilização, pela Companhia, do Comitê de Pessoas e Remuneração, instituído pelo Banco BMG 
S.A. (“Banco BMG”) para todas as instituições fi nanceiras e instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil que compõe o conglomerado fi nanceiro do Banco 
BMG; e 5.8 Consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso aprovadas as alterações 
acima mencionadas. 6. Deliberações: Os acionistas presentes apreciaram as matérias 
constantes da ordem do dia e deliberaram, sem quaisquer restrições ou reservas e por 
unanimidade de votos, exceto pelas abstenções expressamente indicadas, o que segue: I. Em 
AGO: 6.1 Consignar a abstenção das acionistas Ângela Annes Guimarães e Regina Annes 
Guimarães em relação a esta deliberação e aprovar, por voto favorável de todos os demais 
acionistas presentes, as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as 
Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício 
social encerrado em 31.12.2019. 6.2 Consignar que a Companhia apurou lucro líquido no 
exercício social encerrado em 31.12.2019, no valor de R$ 10.422.618,57, o qual terá a 
seguinte destinação: (i) o montante de R$ 521.130,93, correspondente a 5% do referido lucro 
líquido, será destinado à conta da reserva legal da Companhia, em atendimento ao previsto no 
artigo 193 da Lei das S.A.; (ii) o montante de R$ 2.475.371,91, correspondente a 25% do lucro 
líquido ajustado após a destinação descrita no item (i) acima, será distribuído a título de 
dividendo mínimo obrigatório, conforme previsto no artigo 202 da Lei das S.A. e no artigo 34, 
II do Estatuto Social da Companhia; e (iii) o montante remanescente de R$ 7.426.115,73 será 
destinado à reserva de lucros a realizar, nos termos do artigo 34, III do Estatuto Social da 
Companhia. 6.3 Consignar a renúncia dos membros da administração da Companhia ao 
recebimento de remuneração no exercício social de 2020. 6.4 Consignar a abstenção do 
acionista Ricardo Annes Guimarães em relação a esta deliberação e aprovar, por voto favorável 
de todos os demais acionistas presentes, a eleição do Sr. Ricardo Annes Guimarães, brasileiro, 
casado, administrador de empresas, Cédula de Identidade nº M-1.339.026 SSP/MG, CPF/ME nº 
421.402.186-04, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte/MG, com endereço 
comercial na Avenida Álvares Cabral, nº 1707, Bairro de Lourdes, CEP 30170-001, para o cargo 
de membro do Conselho de Administração da Companhia, com prazo de mandato unifi cado 
até a posse dos membros do Conselho de Administração eleitos na AGO de 2021. 6.4.1 O 
conselheiro ora eleito, declara sob as penas da lei que não está impedido de exercer a 
administração da Companhia por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos 
e que não foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra normas 
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, e 
apresentou os documentos comprobatórios de atendimento das condições prévias de 
elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei das S.A. e na regulamentação vigente, em 
especial na Resolução nº 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional. O conselheiro tomará 
posse no cargo após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil. 6.4.2 Em razão 
das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto da 
seguinte forma: (i) Ângela Annes Guimarães, brasileira, divorciada, socióloga, Carteira de 
Identidade nº M-1.414.160 - SSP/MG, CPF/ME nº 375.156.836-00, na qualidade de Presidente 
do Conselho de Administração; (ii) João Annes Guimarães, brasileiro, divorciado, licenciado 
em matemática, Carteira de Identidade nº MG-207.055 - SSP/MG, CPF/ME nº 373.022.306-25, 
na qualidade de Membro do Conselho de Administração; (iii) Regina Annes Guimarães, 
brasileira, solteira, técnica em turismo, Carteira de Identidade nº M-52.405 - SSP/MG, CPF/ME 
nº 201.130.726-00, na qualidade de Membro do Conselho de Administração; e (iv) Ricardo 
Annes Guimarães, brasileiro, casado, administrador de empresas, Cédula de Identidade nº 
M-1.339.026 SSP/MG, CPF/ME nº 421.402.186-04, na qualidade de Membro do Conselho de 
Administração após a homologação do Banco Central do Brasil. II. Em AGE: 6.5 Aprovar o 
aumento do capital social da Companhia no valor de R$500.000.000,00, passando o capital 
social dos atuais R$260.000.000,00 para R$760.000.000,00, mediante a emissão de 
318.871.613 novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal (“Novas Ações”), pelo 
preço de emissão de aproximadamente R$ 1,57 por ação, calculado na forma do artigo 170, 
§1º, II da Lei das Sociedades por Ações. Como resultado da emissão de ações ora referida, o 
capital social da Companhia passará a ser dividido em 548.028.288 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. 6.6 Fazer constar que os acionistas Flávio Pentagna 
Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Ricardo Annes Guimarães e 
Antônio Mourão Guimarães Neto, neste ato, expressamente cederam seu direito de 
preferência na subscrição das novas ações a eles atribuídas, na proporção de sua participação 
no capital social da sociedade, ao Banco BMG, sendo certo que, em razão do aumento de 
participação acionária do Banco BMG na Companhia, a efetiva subscrição e integralização 
destas Novas Ações dependerá da prévia e expressa aprovação pelo Banco Central do Brasil 
para o aumento de participação direta detida pelo Banco BMG na Companhia, nos termos da 
Resolução nº 2.723, conforme alterada. 6.7 Em razão do acima exposto e, nos termos do 
boletim de subscrição anexo a presente ata como Anexo I, conforme aprovado por todos os 
acionistas presentes, o Banco BMG (i) subscreveu e integralizou, neste ato, em moeda corrente 
nacional, 318.828.239 Novas Ações, correspondentes aos aproximadamente 99,986397% 
(desconsiderados os números após a sexta casa decimal) de participação no capital social da 
Companhia detidos pelo Banco BMG nesta data e (ii) terá o direito de subscrever e integralizar 
36.145 Novas Ações, correspondentes a 0,011335% (desconsiderados os números após a 
sexta casa decimal) de participação no capital social da Companhia detidos pelos demais 
acionistas presentes nesta data e cedidos aos Banco BMG, sendo certo que a efetiva subscrição 
e integralização destas Novas Ações pelo Banco BMG dependerá da prévia e expressa 
aprovação pelo Banco Central do Brasil para o aumento de participação direta detida pelo 
Banco BMG na Companhia, nos termos da Resolução nº 2.723, conforme alterada. 6.8 Nos 
termos do artigo 171 da Lei das S.A., fi ca assegurado ao acionista ausente, o seu direito de 
preferência na subscrição das 7.229 Novas Ações remanescentes, correspondentes aos 
0,002267% (desconsiderados os números após a sexta casa decimal) de participação no 
capital social da Companhia de é titular na presente data. O prazo para exercício do direito de 
preferência será de 60 dias, contados a partir da publicação do aviso aos acionistas, que 
conterá os demais termos e condições para o exercício do direito de preferência. 6.8.1 Após o 
término do prazo para o exercício do direito de preferência acima previsto, as eventuais sobras 
de Novas Ações não subscritas serão rateadas entre os acionistas que tiverem manifestado 
interesse na reserva de sobras no respectivo boletim de subscrição. Durante a rodada de 
sobras, será facultado aos acionistas manifestar interesse em quantidade de sobras superior à 
que teriam direito. 6.8.2 Uma vez concluída a subscrição e integralização das ações 
decorrentes do aumento do capital social aprovado neste ato, uma nova Assembleia Geral da 
Companhia deverá ser convocada para homologar o aumento de capital. 6.9 Aprovar a 
alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte 
nova redação: “Artigo 5º - O capital social da companhia, parcialmente subscrito e 
integralizado, é de R$760.000.000,00, representado por 548.028.288 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal.” 6.10 Consolidar o Estatuto Social da Companhia em 
decorrência das alterações estatutárias acima aprovadas, passando o Estatuto Social a vigorar 
com a redação constante do Anexo II a presente ata. 6.11 Ratifi car a utilização, pela 
Companhia, do Comitê de Pessoas e Remuneração, instituído pelo Banco BMG para todas as 
instituições fi nanceiras e instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil que 
compõe o conglomerado fi nanceiro do Banco BMG. 6.12 A efi cácia das deliberações acima 
está condicionada à homologação do presente ato pelo Banco Central do Brasil. 7. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada 
a presente ata, a qual lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. 
Mesa: Marco Antonio Antunes - Presidente; e Luciana Buchmann Freire - Secretária. 
Acionistas Presentes: Banco BMG S.A. (por Marco Antonio Antunes e Eduardo Mazon), 
Flávio Pentagna Guimarães (por p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa), Ângela 
Annes Guimarães (por p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa), Regina Annes 
Guimarães (por p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa), Ricardo Annes Guimarães 
(por p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa), Antonio Mourão Guimarães Neto (por 
p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa). Confere com a original lavrada em livro 
próprio. Marco Antonio Antunes - Presidente, Luciana Buchmann Freire - Secretário. 
JUCESP nº 287.155/20-1 em 06.08.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Anexo I - Boletim de Subscrição: Boletim de Subscrição de Ações relativo à subscrição 
de ações do BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil, no valor total de 
R$500.000.000,00, mediante emissão 318.871.613 novas ações ordinárias nominativas e 
sem valor nominal, parcialmente subscritas e integralizadas nesta data, conforme indicado 
na tabela abaixo: Acionistas Subscritores - Ações subscritas - Valor Integralizado: 
Banco BMG S.A., instituição fi nanceira com sede na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 
10º andar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, 
Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova 
Conceição, CNPJ/ME nº 61.186.680/000-74: 318.828.239, R$ 499.931.988,30; Total: 
318.828.239, R$ 499.931.988,30. Desde que obtida autorização prévia pelo Banco Central 
do Brasil, nos termos do artigo 8º, caput e §1º da Resolução nº 2.723, de 31.05.2000, 
conforme alterada, o Banco BMG (i) se compromete a subscrever e integralizar 36.145 
Novas Ações em razão da cessão de direito de preferência dos acionistas Flávio Pentagna 
Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Ricardo Annes Guimarães e 

Antônio Mourão Guimarães Neto e (ii) manifesta, desde já, seu interesse na subscrição da 
totalidade das sobras das Novas Ações, correspondente a 7.229 Novas Ações, caso não seja 
exercido o direito de preferência por seu respectivo titular no prazo referido na ata de 
Assembleia Geral Extraordinária. São Paulo, 22.04.2020. Marco Antonio Antunes - 
Presidente, Luciana Buchmann Freire - Secretário. Banco BMG S.A. - Marco Antonio 
Antunes - Diretor Executivo, Eduardo Mazon - Diretor Executivo. 
Anexo II - Estatuto Social - BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil - 
Capítulo I - Da Denominação, Sede e Duração: Artigo 1º - BMG Leasing S.A. - 
Arrendamento Mercantil reger-se-á pelo presente Estatuto e pelas disposições legais 
aplicáveis. Artigo 2º - A Sociedade terá sede e foro no Município de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01, 
Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição. § Único - A 
Sociedade poderá participar de sociedades, inclusive subsidiárias, no país ou no exterior, 
visando ao incremento de seus objetivos sociais. Artigo 3º - O prazo de duração da sociedade 
é indeterminado. Capítulo II - Dos Objetivos em Geral: Artigo 4º - A Sociedade terá 
como objetivo social exclusivo a prática das operações de arrendamento mercantil defi nidas 
na Lei nº 6.099 de 12.09.74, observadas as disposições das legislações em vigor. Capítulo III 
- Capital e Ações: Artigo 5º - O capital social da companhia, parcialmente subscrito e 
integralizado, é de R$760.000.000,00, representado por 548.028.288 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. Artigo 6º - Cada ação terá direito a um voto nas 
deliberações das Assembleias Gerais. Artigo 7º - As ações sempre serão emitidas depois de 
inteiramente integralizadas sendo permitida a emissão de títulos múltiplos. Artigo 8º - O 
desdobramento de títulos múltiplos será efetuado por preço não superior ao custo, e nada 
impedirá ou difi cultará a livre negociação de ações, a qualquer tempo. Artigo 9º - É fi xado 
em 60 dias o prazo para pagamento de dividendos aprovados na Assembleia Geral e 
distribuição de ações provenientes do aumento do capital, contados da data da publicação da 
respectiva ata. Artigo 10º - Os títulos, cautelas e certifi cados de ações, deverão ser assinados 
por dois diretores ou por um diretor juntamente com Procurador devidamente autorizado. 
Capítulo IV - Da Administração: Artigo 11 - A administração da Sociedade compete ao 
conselho de administração e à diretoria. A remuneração dos administradores será fi xada pela 
Assembleia Geral, levando em conta os critérios da Lei. Conselho de Administração: 
Artigo 12 - O conselho de administração compõe-se de 03 a 10 conselheiros, acionistas, 
eleitos pela Assembleia Geral e destituíveis a qualquer tempo. Artigo 13 - O presidente do 
conselho será escolhido pela Assembleia Geral, sendo substituído pelo conselheiro que o 
presidente indicar, na eventualidade, ou, na falta de indicação, pelo conselheiro mais idoso. § 
Único - O presidente do conselho de administração deterá além de seu voto, o voto de 
desempate nas decisões do colegiado e acompanhará, além de orientar, a execução das 
medidas que o conselho de administração recomendar à diretoria. Artigo 14 - No caso de 
vaga, o conselheiro será designado pelo conselho de administração para exercer o mandato 
até a realização da primeira assembleia geral seguinte. Artigo 15 - O prazo de gestão dos 
conselheiros será de 03 anos, podendo ser reeleitos. § Único – Findo o mandato, os membros 
do conselho de administração permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos 
novos eleitos. Artigo 16 - O conselho será convocado por seu presidente e os seus trabalhos 
serão instalados com a presença da metade de seus membros, inclusive o presidente. Artigo 
17 - O conselho de administração tem a competência que a lei lhe confere e mais as seguintes 
atribuições: I - Autorizar a alienação ou oneração de bens, assim como obrigações não 
incluídas nas operações passivas da Sociedade; II - Deliberar sobre a emissão de ações ou 
bônus de subscrição; III - Deliberar sobre a abertura de fi liais, sucursais, agências, dependências 
ou escritórios em qualquer parte do território brasileiro, observadas as prescrições legais e 
regulamentares; IV - Designar diretor para o preenchimento de vaga, cujo mandato expirará 
com o término dos mandatos dos demais diretores; V - Defi nir as normas gerais relativas à 
participação dos diretores e empregados nos lucros da Sociedade; VI - Deliberar sobre 
qualquer matéria não regulada neste Estatuto, resolvendo os casos omissos. § Único - O 
conselho de administração poderá fazer os diretores se submeterem a limites fi xados pelo 
conselho de administração ou a autorizações desse órgão emanadas para a contratação de 
operações ativas ou passivas da Sociedade. Diretoria: Artigo 18 - A diretoria é composta de 
02 a 06 diretores sem designação especial, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo 
conselho de administração. Artigo 19 - Além das atribuições previstas em lei, compete ainda 
aos diretores: I - Reunir-se sempre que os interesses sociais o exigirem, mediante convocação 
de qualquer um dos diretores; II - Planejar, coordenar, dirigir e administrar todas as atividades 
da Companhia, exercendo as funções executivas e decisórias; III - Exercer a supervisão geral 
de todos os negócios da Companhia, coordenando e orientando suas atividades; e IV - Fazer 
com que sejam cumpridas as diretrizes e medidas recomendadas pelo conselho de 
administração. Artigo 20 - Os diretores serão substituídos por designação do conselho de 
administração, nos casos de impedimento e de vaga. Artigo 21 - O prazo de gestão dos 
diretores será de 03 anos, podendo ser reeleitos. § Único - Findo o mandato, os diretores 
permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos eleitos. Artigo 22 - 
Nos atos e operações que envolvem a responsabilidade da Sociedade, esta será representada 
por dois diretores, em conjunto ou por um diretor conjuntamente com um procurador munidos 
dos poderes necessários ou ainda por 02 procuradores, em conjunto munidos dos poderes 
necessários. Artigo 23 - Na constituição de procuradores, a Sociedade será representada por 
02 diretores. Artigo 24 - As procurações outorgadas pela Sociedade especifi carão os poderes 
concedidos e o prazo de duração do mandato. § Único - Em caráter excepcional, a Sociedade 
poderá ser representada por um único procurador ou diretor, outorgado o mandato ou poder 
sempre específi co para cada caso, mediante prévia deliberação da diretoria. Artigo 25 - Os 
contratos de arrendamento mercantil que a Sociedade celebrar serão formalizados por 
instrumento público ou particular, neste devendo constar obrigatoriamente especifi cações 
determinadas pelo Banco Central do Brasil, sob pena de nulidade. § Único - Referidos 
contratos obedecerão os prazos mínimos e os critérios, relativos à opção de compra facultada 
à empresa arrendatária, fi xadas pelo Banco Central do Brasil. Artigo 26 - É vedado à 
Sociedade coobrigar-se por aceite, aval, fi ança ou qualquer outra modalidade de garantia, 
excetuando-se somente a modalidade de coobrigação prevista no artigo 34 do Regulamento 
anexo à Resolução nº 980, de 13.12.1984 e outras obrigações vinculadas a operações 
fi rmadas com sociedades de crédito, fi nanciamento e investimento, destinadas ao 
refi nanciamento de contratos de arrendamento mercantil. Capítulo V - Da Assembleia 
Geral: Artigo 27 - A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á dentro dos quatro primeiros 
meses após o término do exercício social, convocada pelo conselho de administração para 
deliberar, sobre os assuntos de sua competência, nos termos da Lei. § Único - A Assembleia 
Geral poderá ser convocada também pelos órgãos ou pessoas previstas no § único do Artigo 
123 da Lei Federal nº 6.404 de 1976. Artigo 28 - A Assembleia Geral será instalada por um 
dos diretores, devendo ser presidida por um dos acionistas o qual escolherá dentre os 
acionistas presentes um para servir como secretário. Capítulo VI - Do Conselho Fiscal: 
Artigo 29 - A Sociedade terá um conselho Fiscal composto de 03 membros efetivos e igual 
número de suplentes cujo funcionamento ocorrerá nos exercícios sociais em que for instalado 
a pedido de acionistas, nas condições previstas em lei. Artigo 30 - Na oportunidade da 
instalação do conselho Fiscal, a Assembleia Geral disporá sobre a eleição dos membros do 
conselho Fiscal e sobre a fi xação de sua remuneração. Capítulo VII - Do Exercício Social 
e Demonstração Financeira: Artigo 31 - O exercício social terá a duração de um ano e 
terminará em 31 de dezembro devendo ser levantados os balancetes mensais e balanços 
gerais, estes nos dias 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. Artigo 32 - Ao fi m de cada 
exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da Sociedade, as 
demonstrações fi nanceiras previstas pela lei. Capítulo VIII - Lucros, Reservas e 
Dividendos: Artigo 33 - O lucro será apurado conforme as prescrições legais. Artigo 34 - 
O lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação: I - 5% serão aplicados na constituição 
da reserva legal até o limite de 20% do Capital Social; II - 25% do lucro líquido ajustado, na 
forma do artigo 202 da Lei Federal nº 6.404/76, serão destinados ao pagamento dos 
dividendos obrigatórios; III - No exercício em que os lucros a realizar ultrapassarem o total do 
lucro líquido deduzido das parcelas previstas pelos artigos 193 a 196 da Lei Federal nº 
6.404/76, a Assembleia Geral poderá, na proposta do conselho de administração, destinar o 
excesso à constituição de reserva de lucros a realizar; IV - Até o saldo remanescente poderá ser 
destinado a reserva para o aumento do capital social. § 1º - Conforme deliberação da 
Assembleia Geral, o valor dos juros, quando pagos ou creditados, a título de juros sobre o 
capital próprio nos termos da Lei nº 9.249, de 26.12.95 e legislação e regulamentação 
pertinentes, poderá ser imputado ao dividendo obrigatório, integrando tal valor o montante 
dos dividendos distribuídos pela Sociedade para todos os efeitos legais. § 2º - É facultado ao 
conselho de administração, conforme as normas gerais que defi nir (artigo 17, V), atribuir 
participação aos diretores e empregados nos lucros da Sociedade de até 10% do resultado do 
exercício, após deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda. § 3º 
- A participação aos empregados de que trata o § anterior constituirá antecipação do direito 
previsto pelo artigo 7º, XI da Constituição da República, com cuja regulamentação a ele se 
ajustará. Artigo 35 - A Assembleia Geral, por proposta do conselho de administração, poderá 
deliberar reter parcela do lucro líquido do exercício, de acordo com os critérios e limites da Lei. 
Artigo 36 - O conselho de administração poderá declarar dividendos intermediários, à conta 
de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou 
semestral. § 1º - A Sociedade poderá levantar balanço e distribuir dividendos em períodos 
mensais, bimestrais, trimestrais, quadrimestrais e quinquemestrais, respeitado o limite legal. § 
2º - O conselho de administração poderá autorizar a distribuição de lucros aos acionistas a 
título de juros sobre o capital próprio nos termos da Lei nº 9249/95, em substituição total ou 
parcial dos dividendos intermediários cuja declaração é facultada neste artigo ou, ainda, em 
adição aos mesmos. Capítulo IX - Das Disposições Gerais: Artigo 37 - À Sociedade 
aplicam-se, no que couberem, as mesmas condições estabelecidas para o funcionamento de 
instituições fi nanceiras na Lei nº 4.595 de 31.12.1964 e legislação posterior relativa ao Sistema 
Financeiro Nacional, especialmente no que diz respeito à competência privativa do Banco 
Central para a concessão das autorizações previstas no inciso IX do artigo 10 da Lei nº 4.595 
de 31.12.64. Artigo 38 - A Sociedade respeitará as normas de auditoria, as normas e os 
limites operacionais, assim como a disciplina sobre a coligação e a interdependência fi xados 
pelo Banco Central do Brasil. Artigo 39 - A Sociedade sujeitar-se-á às instruções 
complementares que forem baixadas pelo Banco Central do Brasil, para a execução do 
Regulamento anexo à Resolução nº 980 de 31.12.1984, inclusive as que determinarem as 
normas específi cas de auditoria e contabilidade aplicáveis às operações sociais. Artigo 40 - 
Aos dirigentes, empregados e auxiliares da Sociedade, salvo a relação de trabalho, não é 
permitido contratar com a Companhia, diretamente ou por interposta pessoa natural ou 
jurídica, salvo por deliberação expressa do conselho de administração. Capítulo X - Da 
Liquidação: Artigo 41 - A Sociedade entrará em liquidação nos casos legais, competindo à 
Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação.

BMG LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ/ME nº 34.265.561/0001-34 - NIRE nº 3530046180-1
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 22.04.2020

Colniza Colonização Comércio e Indústria Ltda 
CNPJ n.º 43.424.134/0001-42-NIRE 35.201.076.828

Edital de Convocação para Reunião de Sócios 
Ficam convocados os Srs. Sócios para reunião a ser realizada, no dia 31 de agosto de 2020, às 09hs, em primeira 
convocação, na sede da Sociedade na Avenida Doutor Chucri Zaidan,  80, bloco C, 4.º andar, Vila Cordeiro, São 
Paulo, SP, CEP 04383-110, e em segunda convocação, às 10h, no mesmo dia e local, para discutir e deliberar 
acerca da seguinte ordem do dia: alteração contratual constando a retirada da Sociedade do cotista Durval Heitor 
de Mendonça. São Paulo, 07 de agosto de 2020. Administradores. Colniza Colonização Comércio e Indústria Ltda.

PPP HABITACIONAL SP LOTE 1 S/A
CNPJ n° 21.876.833/0001-90 - NIRE 3530047562-3

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020
Data, Hora e Local: às 10:30 horas do dia 30 de abril de 2020, na sede da PPP HABITACIONAL SP LOTE 1
S/A (Companhia), localizada na Rua Fidêncio Ramos, nº 302, Conjunto 64-A, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-
010, na cidade de São Paulo, SP. Presença: Compareceram à Assembleia acionistas titulares de ações
representativas de 100% do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas.
Mesa: A Assembleia foi presidida pelo Sr. Lucas Botelho Mattos e secretariada pelo Sr. Hubert Eppenstein de
Carvalho. Convocação: Tendo em vista o comparecimento de todos os acionistas, ficam dispensadas todas as
formalidades de convocação, nos termos do parágrafo quarto do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Ordem do dia: (i)
tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2019; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro e distribuição de dividendos do
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; (iii) deliberar sobre distribuição de lucros retidos em anos
anteriores; e (iv) fixar remuneração global dos administradores para o exercício de 2020. DELIBERAÇÕES:
após discutidas as matérias constantes na ordem do dia, os acionistas, à unanimidade e sem ressalvas: (i)
Aprovaram, sem quaisquer ressalvas, as contas dos administradores, bem como as demonstrações financeiras da
Companhia, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, publicada no jornal Diário Oficial do Estado
de São Paulo à página 180 no dia 30 de abril de 2020 e no jornal Empresas & Negócios à página 07 no dia 30 de
abril de 2020. (ii) Verificado o resultado positivo do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, os acionistas: a)
aprovaram a destinação de R$ 2.709.492,45 (dois milhões, setecentos e nove mil, quatrocentos e noventa e dois
reais e quarenta e cinco centavos) para constituição de reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/76; b)
ratificaram a distribuição de lucros do exercício de 2019 no valor total de R$ 49.816.395,86 (quarenta e nove
milhões, oitocentos e dezesseis mil, trezentos e novena e cinco reais e oitenta e seis centavos), sendo R$
29.816.395,86 (vinte e nove milhões, oitocentos e dezesseis mil, trezentos e novena e cinco reais e oitenta e seis
centavos) pagos nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019 e R$ 20.000.000,00 (vinte milhões) pagos
no mês de março de 2020; c) aprovaram a retenção do lucro remanescente, no valor de R$ 1.663.960,77 (um
milhão, seiscentos e sessenta e três mil, novecentos e sessenta reais e setenta e sete centavos), em conta de reserva
de lucros. (iii) Ratificaram a distribuição de lucros retidos de exercícios anteriores no valor de R$ 32.183.604,14
(trinta e dois milhões, cento e oitenta e três mil seiscentos e quatro reais e quatorze centavos) pagos nos meses de
outubro, novembro e dezembro de 2019. (iv) Aprovaram a fixação da remuneração global da administração da
Companhia para o exercício 2020 em até R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais). Os acionistas
resolveram, também por unanimidade, considerar sanada a falta de publicação do anúncio e a inobservância dos
prazos a que se refere o artigo 133 da Lei n° 6.404/1976. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi
suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi
aprovada e assinada por todos os acionistas presentes. Assinaturas – Mesa: Lucas Botelho Mattos (Presidente);
Hubert Eppenstein de Carvalho (Secretário). Acionista: CANOPUS HOLDING S/A, representada por seus
administradores, Lucas Botelho Mattos, Túlio Botelho Mattos, Hubert Eppenstein de Carvalho e Tárcio José de
Assis Fonseca Barbosa. Certifico que confere com o original lavrado em livro próprio. Mesa: Lucas Botelho
Mattos - Presidente da Mesa - Hubert Eppenstein de Carvalho - Secretário da Mesa - Acionista: CANOPUS
HOLDING S/A - Lucas Botelho Mattos - Túlio Botelho Mattos - Hubert Eppenstein de Carvalho - Tárcio José
de Assis Fonseca Barbosa - JUCESP -10/08/2020 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP -
Certifico o registro sob o nº: 300.835/20-6 - Gisela Simiema Ceschin- Secretária Geral.

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0033663-33.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Christopher Alexander Roisin, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Francisco Marcelino Gomes domiciliado em local incerto e não sabido, que 
lhe foi movida Ação Execução de Titulo Extrajudicial por Adidas Ag, Adidas International Marketing 
B.v,, Asics Brasil, Distribuição e Comércio de Artigos Esportivos Ltda. e Asics Corporation, alegando 
em síntese: a parte ré foi condenada ao pagamento do valor de R$ 2.253.023,54 por danos 
materiais e R$204.122,74 pelos honorários advocatícios sucumbenciais. Encontrando-se a parte ré 
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 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente pagamento ou oferte defesa nos termos legais. No silêncio, será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo 
de 20 dias. Sao Paulo 13/08/2020. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1042247-14.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 19ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Camila Rodrigues Borges de Azevedo, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Guangyou Wang, CNPJ 14.447.850/0001-47, Xiaohuang Lin 
ME, CNPJ09.561.519/0001-13, Zhan Shengmiao–ME CNPJ 05.895.219/0001-10, Zhang Jiancong 
ME CNPJ14.059.381/0001-99, Zhuiyun Guo,CNPJ 13.710.633/0001-35, Dueto Comércio Varejista 
CNPJ 21.692.197/0001-47, Jingrong Presentes-ME, CNPJ 06.245.467/0001-88, Chen Xuejan ME, 
CNPJ 09.260.536/0001-10 e Wenwen Zhou–ME, CNPJ 07.704.201/000-80 que lhes foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Asics Corporation e outro, alegando em 
síntese o Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, no valor de R$ 20.000,00 por 
estarem reproduzindo suas marcas ``Asics Corporation´´ e variações, para assinalar produtos 
falsificados. 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 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação  Prazo de 30 dias. Processo Nº 1035623-17. 2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 23ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Silveira Teixeira, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) corréu Yossef Ibrahin Hanna ME, CNPJ 13.503.041/0002-23, que lhe foi 
proposta uma ação de Busca e Apreensão por parte de Adidas AG e outro, alegando em síntese: 
que ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e 
Morais, pois a requerida esta reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para assinalar produtos 
falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. 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 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de julho de 2020.  

Edital de Citação Prrazo de 20 dias. Processo Nº 1003025-20. 2019.8.26.0428 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara, do Foro de Paulínia, Estado de SP, Dr(a). Carlos Eduardo Mendes, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o)José Clécio da Costa Nobre - ME, CNPJ 68.408.004/0001-47,com endereço 
à Rua Inez Maria Reis, 192, Vila Monte Alegre, CEP 13142-512, Paulinia - SP, que lhe foi proposta 
uma ação de Monitória por parte de CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento Ltda, 
alegando em síntese: Inadimplência de faturas do Contrato de Serviços "Sem Parar". 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 * dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Paulinia, aos 24 de julho de 2020. 

Edital de Citação Prazo de 60 dias. Processo Nº 1003136-82. 2018.8.26.0575 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVara, do Foro de São José do Rio Pardo, Estado de SP, Dr(a). Wyldensor Martins Soa 
res, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Logistica e Transportes Rio Pardo Ltda ME, CNPJ 62.240. 
387/0001-00,com endereço à rua Guido Riguetti, 477, Vila Verde, CEP 13720-000,Sao Jose do Rio 
Pardo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S.A., alegando em síntese: objetivando o recebimento da quantia de R$ 12.673,15 
Referente a fatura de nº 189383555, com venc. em25/05/2015, Fatura de nº 192867597, com venc. 
em 25/06/2015, Fatura de Nº 196406021, com venc. em 27/07/2015 e Fatura de Nº 199938909, 
com venc. em 25/08/2015, vencidas e não paga . 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 60 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0006781-17. 2019.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ªVC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a). Fernanda 
Mendes Simões Colombini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Geraldo Alves da Silva Gomes, CPF 
086.810.318-72, que lhe foi movida uma ação de Cumprimento de Sentença, por Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que efetue o 
pagamento do valor de R$ 49.625,80 que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo 
pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 
10 % (art.513,§2º,IV,do CPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc.0009067-29.2018.8.26.0011. A Drª.Rosana Moreno Santiso 
Juíza de Direito da 3ªVC do Foro Regional de Pinheiros/SP, Faz Saber a Ausiliare Telecom & 
Informatica Ltda, CNPJ Nº 74.308.248/0001-50 e terceiros interessados, expedido com prazo de 20 
dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos do Cumprimento de Sentença 
que lhes move Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o executado em 
lugar incerto e não sabido, foi determinado sua intimação, por edital, da penhora do lote 37 da 
quadra CW do empreendimento Ninho Verde Gleba II, registrado sob a matrícula 25.739 do Cartório 
de Registro de Imóveis de Botucatu/SP. do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), 
Ausiliare Telecom & Informatica Ltda, 74.308.248/0001-50.”. O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) 
abrir mão do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as 
conseqüências do descumprimento das obrigações inerentes. Nada Mais. Nada Mais. Inicia-se o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente nos autos, sua impugnação.. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.  

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0006948-51. 2019.8.26.0176 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ª Vara Judicial, do Foro de Embu das Artes, Estado de SP, Dr(a). Tatyana Teixeira 
Jorge, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Espólio De Homero Maria Conceição, Brasileiro que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Iintimação 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 34.179,38, devidamente atualizada, 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, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0000170-75. 2020.8.26.0420 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da Vara Única, do Foro de Paranapanema, Estado de SP, Dr(a). Gustavo Henrichs 
Favero, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Sergio Fernandes Gonçalves, RG 8681891, CPF 
010.963.078-55, com endereço à Rua Inacio Pereira dos Santos, 60, Centro, CEP 06871-020, 
Itapecerica da Serra - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, 
movida por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o réu 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$ 31.657,37 (trinta e um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete 
centavos, devidamente atualizada, 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, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais 

Edital de Intimação Prazo de 15 dias. Processo Nº 0005325-45. 2020.8.26.0554 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ªVC, do Foro de Santo André, Estado de SP, Dr(a). Edmundo Lellis Filho, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Emerson dos Santos, Brasileiro, RG 450652282, CPF 311.878.318-40, com 
endereço à Rua America do Sul, 285, Parque Novo Oratorio, CEP 09270-410, Santo André - SP 
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social 
Camiliana, CNPJ 58.250.689/0001-92. Encontrando-se o réu 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$ 7.915,25 (sete mil, novecentos e quinze reais e vinte e cinco centavos) ara março de 2020 , 
devidamente atualizada, 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, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000359-22. 2020.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª VC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de SP, Dr(a). Caren Cristina Fernandes 
de Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Fernanda Rosa da Silva, Brasileiro, RG 4560435, 
CPF 01450787100, com endereço à Rua Seis, 19, Vila Santana, CEP 07640-000, Uruacu - GO que 
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por "União Social 
Camiliana, CNPJ n. 58.250.689.0001\92". Encontrando-se o réu 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$ 12.126,91 (fl. 19), devidamente atualizada, 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, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Consurb S/A Empreendimentos Imobiliários
CNPJ 55.323.455/0001-30 - NIRE 35.300.063.309

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 17 de Junho de 2020
Aos 17/06/2020. às 09h, na Sede Social, em São Paulo/SP, na avenida Nove de Julho, n° 3.981, Jardim Paulista, CEP 01407-100, 
reuniram-se em A.G.O.E realizada nos termos do § Único, do Artigo131. da Lei 6404/76. convocada pelo Edital de Convocação, 
mediante correspondência pessoal, nos termos do § 4°, do artigo 124. da Lei 6404/76, estando presentes acionistas representando 
cem por cento do capital social com direito a voto, como se verifica pelas assinaturas apostas no "Livro Registro de Presenças de 
Acionistas", seguidas das anotações legais. Na forma dos Estatutos, assumiu a Presidência dos trabalhos a Diretora Presidente da 
Companhia Sra. Ceci Soares Krahenbuhl Piccina, que convidou a mim, Lair Alberto Soares Krahenbuhl, para Secretário. Iniciados 
os trabalhos a Presidência solicitou a mim, Secretário, que efetuasse a leitura aos presentes do referido Edital de Convocação, 
o que o fiz, e seu teor é o quanto segue: Convocamos aos Srs. acionistas da sociedade, para reunirem-se em A.G.O.E, que se 
realizará às 9h, do dia 17/06/2020, em sua sede social Avenida Nove de Julho, n° 3.981, Jardim Paulista, SP, a fim de deliberarem 
sobre: a) Aprovação das Demonstrações Financeiras e das Contas dos Administradores do exercício de 2019; b) Aprovação 
do valor de dividendos a serem pagos no exercício de 2020; c) Eleição para a Diretoria do período de 01/09/2020 a 31/08/2023. 
SP, 08/06/2020. Ceci Soares Krahenbuhl Piccina - Diretora Presidente. Deliberações a) Foram aprovadas sem ressalvas ou 
reservas as Demonstrações Financeiras e as Contas dos Administradores do exercício de 2019, publicadas no DOESP, página 
13, e Jornal Empresas e Negócios, página 5, ambas no dia 11/06/2020; b) Foram aprovados pagamentos de dividendos no 
valor de R$ 250.000,00; c) Foram eleitos para a Diretoria no período 01/09/2020 a 31/08/2023: Diretora Presidente: Ceci 
Soares Krahenbuhl Piccina; Diretora Administrativa: Célia Soares Krahenbuhl; Diretor Técnico e Imobiliário: Lair 
Alberto Soares Krahenbuhl. Encerramento: Não havendo qualquer outra manifestação entre os presentes, a Presidência 
suspendeu a sessão pelo tempo necessário a lavratura da presente ata. Reaberta esta, foi Lida, achada conforme e por todos 
assinada. SP, 17/06/2020. (a) Ceci Soares Krahenbuhl Piccina, Presidente da Assembleia; (a) Lair Alberto Soares Krahenbuhl, 
Secretário da Assembleia, assinam, ainda, os acionistas presentes: Alberto Morato Krahenbuhl Junior; Beatriz KrahenbuhI Silveira 
Piccina; Ceci Soares Krahenbuhl Piccina; Célia Soares Krahenbuhl; Cynthia de Lima Krahenbuhl; Guilherme Krahenbuhl Silveira 
Fontes Piccina; Julia de Lima Krahenbuhl; Lair Alberto Soares Krahenbuhl; Pedro Augusto de Lima Krahenbuhl. Confere com a ata 
transcrita em livro próprio. Lair Alberto Soares Krahenbuhl - Secretário da Assembleia; Ceci Soares Krahenbuhl 
Piccina - Presidente da Assembleia. JUCESP n° 284.409/20-0 em 03/08/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

A recuperação 
econômica 

começa, o que 
sua marca está 

fazendo?
Carlos Costa (*)

A pandemia da Covid-19 
afetou o ambiente de negócios 
de grande parte das empresas 
do Brasil e do mundo. 

Ainda que uma pequena 
parcela tenha incorporado o 
bom e velho ditado popular: 
“enquanto uns choram, outros 
vendem lenços” e tenham se 
saído bem na crise (princi-
palmente os e-commerces), a 
grande maioria tenta reverter 
o cenário de perdas de clientes 
e fluxo de caixa. 

Diante de tantos desafios 
que estão longe de terminar e 
que ainda parecem difíceis de 
lidar, o que nem todos os em-
presários estão se atentando é 
que a largada para construir a 
longa jornada de recuperação 
já foi dada desde março. 

Para que as empresas con-
sigam chegar ao final da pan-
demia, alguns pontos devem 
ser levados em consideração 
e trabalhados com atenção. 
Antes de mais nada, é de ex-
trema importância reavaliar 
o portfólio dos produtos e 
serviços oferecidos, pois em 
muitos casos, o carro-chefe 
pode não fazer sentido neste 
momento, entretanto outras 
soluções podem ser eficazes 
para o contexto atual. 

Para analisar esse ponto, 
reflita se os produtos/serviços 
podem ser comprados pela 
internet, se possui fotos sufi-
cientes para que as pessoas se 
interessem mesmo sem tê-lo 
em mãos, ou se é necessário 
adaptá-los para que fiquem 
mais interessantes à realidade 
das pessoas que estão em iso-
lamento.

Pensando até mesmo em 
uma possível ação de valoriza-
ção do comércio local, unir for-
ças é uma opção super interes-
sante e viável para o momento. 
Mapeie possíveis produtos/
serviços complementares ao 
seu negócio e que poderiam 
ser uma excelente opção de 
compra conjunta para os con-
sumidores. Além de atingir o 
público do seu parceiro, e vice 
versa, estimula a expansão de 
ambos os negócios.

O segredo ainda é equilibrar 
a redução de suas margens 
com uma oferta interessante 
que, em primeiro lugar, man-
tenha os clientes atuais e, em 
segundo lugar, possa gerar 
experimentação em públicos 
que normalmente não estariam 
no radar. 

Presumo que ao longo 
desta pandemia sua empresa 
já tenha passado por can-
celamentos de contratos de 
vendas, reduções de valores e 
de equipe, renegociações com 
fornecedores, etc. O ponto 
central aqui é, se o seu negó-
cio não flexibilizou nenhuma 
condição até o momento, 
ainda não entendeu o que está 
acontecendo com a economia 
do mundo todo. 

Em relação à importância de 
agregar valor ao produto/ser-
viço, existe também um ponto 
muito interessante e realista de 
ser tocado, que pode ser muito 
bem explicado pelo famoso 
bordão: “quem não é visto, não 
é lembrado”. Definitivamente a 
crise não é o momento da marca 
ser esquecida - principalmente 
nesta que é diferente de todas 
as outras. Em outros tempos, 
investimentos em comunica-
ção seriam um dos primeiros 
itens a serem cortados do 
budget das empresas, mas, 
para o atual momento, não é 
o mais aconselhável. Agora é 
hora de de plantar novas ideias 
na mente de seus clientes e 
consumidores. 

A colheita poderá não ser 
tão rápida quanto gostaria, 
mas o segredo da continui-
dade de seu negócio mora aí. 

(*) - É publicitário de formação e 
ocupa o cargo de diretor executivo 

e especialista em planejamento 
criativo da Agência Ecco.
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