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M S D E IND. E COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA-EPP, torna 
público que requereu à Secr. Mun. do Verde e do Meio Ambiente, a Lic. 
de Operação, para FAB. DE MASSAS ALIMENTÍCIAS COZIDAS, sito à 
R. ALBERTO I Nº 199, VL. VERMELHA – SP. 

Pró-Saúde Associação Benefi cente de
 Assistência Social e Hospitalar Unidade

Básica de Saúde Alto do Ipiranga
CNPJ: 24.232.886/0170-51

Retifi cação
Errata da publicação das Demonstrações Financeiras do exercício de 
2017 publicada no dia 29 de março de 2018 no DOESP, na página 307: 
Onde lê-se: “Notas explicativas da administração às demonstrações fi -
nanceiras Período de 24 de Agosto a 31 de Dezembro de 2.016”, Leia-
-se: “Notas explicativas da administração às demonstrações fi nanceiras 
Exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2.017 e 2.016“.

A dissolução/extinção da sociedade, a EFG ASSESSORIA E 
CONSULTORIA S/S LTDA, a 02/04/2018, o CNPJ 04.244.410/0001-39, 
a sede Rua Paraná, 746 – Centro – Ourinhos/SP- CEP 19900-021, 
Antonio Carlos Gregório e CPF 319.860.998-49 – Antonio Fernandes e 
CPF 070.479.838-72 – Euler Penteado Bastos e CPF 708.127.568-00. 

Unialco S/A – Álcool e Açúcar
(em regime jurídico de Recuperação Judicial)

CNPJ/MF: 44.984.490/0004-26 - NIRE: 35.300.008.782 - Araçatuba/SP.
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária 

Acionistas da sociedade Unialco S/A – Álcool e Açúcar (em regime ju-
rídico de Recuperação Judicial), a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se-á no dia 16/05/2018, às 10:30 horas, em 
sua sede social, localizada na Avenida Brasília, nº 2.741, Jardim Nova 
Yorque, CEP - 16.018-000, na cidade e Comarca de Araçatuba, Estado de 
São Paulo, para debaterem e deliberarem a respeito da seguinte Ordem 
do Dia: (i) Autorização para celebração de Operação Financeira com 
o Banco do Brasil S/A; (ii) Estrutura de Garantias para a Operação do 
Banco do Brasil S/A; (iii) Outros assuntos de interesse da companhia. O 

na forma da legislação vigente. Ficam os acionistas devidamente infor-
mados de que todos os documentos relacionados com a pauta da Ordem 
do Dia, encontram-se à disposição para consultas na sede da sociedade. 
Araçatuba-SP, 07 de maio de 2018. (a) Unialco S/A – Álcool e Açúcar 
Diretoria Executiva.                                                                      (09,10,11)

LIMA PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ: 28.821.757/0001-65 

Ata da Assembleia Geral de Constituição realizada em 18.07.2017 
(extrato para publicação, artigo 130, §3°, da Lei 6.404/76) Data: 
18.07.2017, às 10:00 horas; Local: Rua Fernandes Moreira, 1.166- 4° 
Andar parte - Chácara Santo Antonio, São Paulo/SP; Subscritores: 
Bruce Alexander Lorimer Urmeneta e Rosemeire Bertolini Lorimer; 
Mesa Diretora: Bruce Alexander Lorimer Urmeneta e secretaria: 
Rosemeire Bertolini Lorimer; Ordem do dia e Deliberações: A 
Assembleia aprovou a constituição de uma sociedade anônima, cujo 
Estatuto Social estava assim redigido: Artigo 1° Denominação: Lima 
Participações S.A; Artigo 2° Sede social à Rua Fernandes Moreira, 
1.166 – 4° Andar parte – Chácara Santo Antonio, São Paulo/SP; Artigo 
3° A sociedade tem por objeto social a participação em outras 
sociedades, como sócia ou acionista, no Brasil ou no exterior - CNAE - 
64.62.0-00; Artigo 5° o Capital Social é de R$ 1.000,00, representado 
por 1.000 ações ordinárias nominativas, com direito a voto, sem valor 
nominal; Artigo 7° A companhia será administrada por uma diretoria 
composta por, no mínimo, dois membros, acionistas ou não, residentes 
no País, sendo 1 diretor presidente e os demais Diretores sem 
designação especifica, eleitos e destituídos pela Assembleia Geral, com 
mandato de 3 anos. Foram eleitos os seguintes diretores: Diretor 
Presidente: Bruce Alexander Lorimer Urmeneta; Diretor sem 
Designação Especifica: Rosemeire Bertolini Lorimer, que tomaram 
posse nos seus respectivos cargos e declaram, sob as penas da lei, de 
que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade. A 
Assembleia foi encerrada e ata assinada por todos os subscritores. São 
Paulo, 18.07.2017 (aa) Bruce Alexander Lorimer Urmeneta - Presidente 
e, Rosemeire Bertolini Lorimer - Secretaria; Subscritores Bruce 
Alexander Lorimer Urmeneta e Rosemeire Bertolini Lorimer. Registrada 
na Jucesp sob n° 35.300.509.391, em sessão de 09.10.2017 

Aeroportos Brasil Viracopos S.A.
(“Companhia”) - C.N.P.J./M.F. nº 14.522.178/0001-07 - NIRE 35.3.0041396-2

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Campinas - SP, 10 de maio de 2018. Aos Acionistas da Companhia: 
Aeroportos Brasil S.A. Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária- Infraero. Ref.: Assembleia Geral Extraordinária Prezados 
Senhores: Nos termos do artigo 7º do Estatuto Social da Aeroportos 
Brasil Viracopos S.A., ficam convocados os Acionistas da Companhia, 
através de seus representantes, para a Assembleia Geral Extraordinária 
da Aeroportos Brasil Viracopos S.A. (“Companhia”), a ocorrer em 25 
de maio de 2018, às 15:00 horas, cuja Ordem do Dia contempla a 
deliberação da seguinte matéria: (i) Deliberar sobre a ratificação do 
pedido de recuperação judicial da Companhia e de sua controlada 
Viracopos Estacionamentos S.A. (“VESA”), ajuizado em caráter de 
urgência em 07 de maio de 2018, nos termos da Lei nº 11.101/05 e do 
parágrafo único do artigo 122 da Lei nº 6.404/76, conforme deliberação 
do conselho de administração realizada em 04 de maio de 2018 (“Pedido 
de Recuperação Judicial”); (ii) Autorizar a Diretoria da Companhia a 
tomar as providências e praticar todos os atos necessários com relação 
à efetivação da matéria objeto do item “(i)” da Ordem do Dia; e, (iii) 
Ratificar todos os atos já praticados pelo Conselho de Administração e 
pela Diretoria da Companhia, conforme o caso, que estejam relacionados 
às deliberações acima. Cordialmente, Carlo Alberto Bottarelli - 
Presidente do Conselho de Administração. (10, 11 e 12/05/2018)

Jardim Sergio Antonio Corona II 
 Empreendimento Imobiliário 

SPE Limitada
CNPJ/MF 20.121.137/0001-01 - NIRE 35.228.126.176

Edital de Convocação para Reunião de Sócios
Os sócios representando mais de ¾ do capital social da Jardim Ser-
gio Antonio Corona II Empreendimento Imobiliário (CNPJ nº
20.121.137/0001-01, NIRE 35.228.126.176) (“Sociedade”) convocam os
Srs. sócios para se reunirem em reunião de sócios da Sociedade a se 
realizar excepcionalmente na Avenida Paulista, nº 1.294, 2º andar, Bela
Vista, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01311-100 em virtude de
inexistir local apropriado na sede da Sociedade, em primeira convocação, 
no dia 21/05/2018, às 9:30h, para deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia: (i) consignar o falecimento da Sra. Célia Gomes Fernandes; (ii) alterar
a administração da Sociedade; e (iii) alterar e consolidar a redação do
contrato social da Sociedade conforme deliberações tomadas. 25/04/2018.
Espólio de Célia Gomes Fernandes, p. Edgard Gomes Corona; Andréa
Gomes Corona; Georgia Gomes Corona; Agropecuária CDC Ltda.,
p. Edgard Gomes Corona.

SAPOTI EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ nº 08.588.982/0001-96 - NIRE 35.300.374.941
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE  

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária, que se realizará no dia 17 de maio de 2018, às 
15:00h (quinze horas), na sede social da Companhia, na Avenida Trinta 
e Um de Março, nº 61, 1º Andar, sala 07, Centro, Votorantim-SP, a fim de 
discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Rerratificação 
das seguintes Assembleias Gerais Extraordinárias: (i) Assembleia Geral 
Extraordinária de 29 de dezembro de 2014, registrada na JUCESP em 
27 de março de 2015 sob o nº 137.592/15-2; e (ii) Assembleia Geral 
Extraordinária de 21 de julho de 2017, registrada na JUCESP em 23 de 
agosto de 2017 sob o nº 389.572/17-2. Encontram-se à disposição 
dos Srs. Acionistas, na sede da Companhia, os documentos 
relativos a ordem do dia. Votorantim, 8 de maio de 2018. 

RICARDO DE SOUZA ADENES - Diretor

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE 
TAQUARITINGA - FETAQ 

CNPJ: 02.634.667/0001-71 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 

A Fundação Educacional de Taquaritinga - FETAQ torna público aos 
interessados a realização do Pregão Presencial nº 001/2018. TIPO: 
Menor Preço por Item. OBJETO: Aquisição de equipamentos para 
Laboratório do curso de Engenharia Civil conforme Memorial Descritivo 
Anexo I, com exclusividade para ME e EPP, nos termos do inciso I do 
art. 48 da LC 123/2006, com a redação conferida pela LC 147/2014. 
DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 24/05/2018, às 
14:00 horas, na sede administrativa da FETAQ, situada na Rua General 
Glicério nº 310, Centro, Taquaritinga-SP. EDITAL DISPONÍVEL: a partir 
de 11/05/2018, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 
17h00min, na Sede Administrativa da FETAQ, bem como, no site 
www.fetaq.com.br. DATA: 11/05/2018. PREGOEIRA: Daysa Milena 
Lopes Birer. 

Colep Provider Aerossol S.A.
CNPJ/MF nº 12.579.559/0001-05 - NIRE 35.300.384.041

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10/04/18
Aos 10/04/18, às 12:30 hs, na Rua Eugenio Estoco, nº 251, Gleba 1-E, 
Distrito Industrial Alfredo Rela, Cidade de Itatiba/SP. Mesa: Presidente: 
Renato Isler; Secretário: Flavio Andrade. Convocação: Totalidade. Deli-
berações: (i) a destituição do Jorge José Zakzuk Neto, da posição de 
membro do Conselho de Administração, agradecendo-o pelos serviços 
prestados enquanto membro do Conselho de Administração; (ii) em vista 
do acima disposto, o Conselho de Administração da Companhia pas-
sa a ser composto pelos seguintes membros, cuja nomeação é neste 
ato ratificada pela única acionista, Colep do Brasil Ltda., e que terão 
mandato até a AGO da Companhia que aprovar as contas do exercício 
social encerrado em 31/12/18: a. Vitor Neves – Presidente do Conselho 
de Administração; b. João Filipe Leite de Faria Reis Abreu – Conselheiro; 
c. Renato Isler – Conselheiro; d. Valério Silva – Conselheiro; e e. Paulo 
Sousa – Conselheiro. (iii) a inclusão de novas atribuições alterando os 
Artigos: Artigo 12, Artigo 14, Artigo 16 e Artigo 17. e (iv) a remoção da 
cláusula arbitral e sua substituição por uma cláusula de foro. Nada mais. 
Itatiba, 10/04/18. Jucesp nº 193.310/18-1 em 20/04/2017. 

Assembleia Geral - Convocação - Ficam as empresas 
do segmento econômico de Prestação de Serviços a Ter-
ceiros na área de Empresas Prestadoras de Serviços de 

Logística, Empresas Prestadoras de Serviços de Logística a Instituições 
Financeiras, nas Instalações na Prestadora ou nas instalações do tomador 
de serviços, compreendendo-se como segmento de supply chain mana-
gement”, gerenciamento da cadeia de suprimentos, planejamento, imple-

semi acabadas, produtos semi acabados, bem como informações a ele 
relativas no Estado de São Paulo, associadas ao SINDEPRESTEM - Sin-
dicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Coloca-
ção e Administração de Mão de Obra, Leitura, Medição e entrega de 
consumo de luz, água e gás encanado; controle de acesso de porta-
ria, promoção e merchandising, logística, Poupatempo/Detran, Bom-

Paulo, convocadas a se reunirem em Assembleia Geral às 11h00, do dia 
22/05/2018, no auditório do SINDEPRESTEM -

Ordem do Dia: 
a) 

e Termos Aditivos do segmento de Logística, bem como, se necessário 
Em cumprimento aos preceitos estatutários, 

a) Artigo 14
III - participar das Assembleias Gerais, com direito a voto, desde que seja 

-
presa seja associada por mais de 6 meses e que esteja rigorosamente em 

b) Artigo 30 - § 1º - A As-
sembleia Geral será instalada em primeira convocação com a presença da 
maioria absoluta das associadas ao Sindicato, e em segunda convocação 
com qualquer número de associadas ao Sindicato. 
no horário acima previsto, a Assembleia Geral será instalada em segunda 
convocação às 11h15 com qualquer número de empresas associadas. A 

Vander Morales - Presidente

Berkley International 
do Brasil Seguros S.A.

C.N.P.J. n° 07.021.544/0001-89 - N.I.R.E.: 35.300.328.931
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 28/03/2018

28/03/2018, às 10h. Local: Na sede social em São Paulo/SP. Presenças: 
Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.
Mesa: Presidente: Sr. José Marcelino Risden; Secretário: Sr. Leandro
Ezequiel Garcia Okita. Deliberações: (a) aprovou o Relatório da
Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (b) aprovou a 
seguinte destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2017, o qual totalizou 
R$ 5.480.000,00; (b.1) 5% desse valor, ou seja, R$ 274.000,00, será 
destinado à reserva legal da Companhia, segundo o artigo 193 da LSA;
(b.2) o respectivo saldo, no valor de R$ 5.206.000,00 será destinado à 
reserva de retenção de lucros; e (b.3) não serão distribuídos dividendos
aos acionistas da Companhia; (c) fixou para a administração da Companhia
a remuneração anual global no valor de R$ 6.900.000,00 reais; e
(d) aprovou a não instalação do Conselho Fiscal da Companhia no 
exercício social corrente. Encerramento: Nada mais. JUCESP nº
197.995/18-4 em 27/04/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Total Pack Indústria e Comércio S.A.
CNPJ/MF nº 71.913.248/0001-91 - NIRE 35.300.387.571

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10/04/18
Aos 10/04/18, às 11:30 hs, na Rua Karl Kielblock, nº 972, Bairro Santo An-
tônio, Cidade de Louveira/SP. Mesa: Presidente: Renato Isler; Secretário: 
Flavio Andrade. Convocação: Totalidade. Deliberações: (i) a destituição 
do Jorge José Zakzuk Neto, da posição de membro do Conselho de Ad-
ministração, agradecendo-o pelos serviços prestados enquanto membro 
do Conselho de Administração da Companhia; (ii) em vista do acima dis-
posto, o Conselho de Administração passa a ser composto pelos seguin-
tes membros, cuja nomeação é neste ato ratificada pela única acionista, 
Colep do Brasil Ltda., e que terão mandato até a Assembleia Geral Ordi-
nária da Companhia que aprovar as contas do exercício social encerrado 
em 31/12/18: a. Vitor Neves – Presidente do Conselho de Administração; 
b. João Filipe Leite de Faria Reis Abreu – Conselheiro; c. Renato Isler – 
Conselheiro; d. Valério Silva – Conselheiro; e e. Paulo Sousa – Conselhei-
ro. (iii) a inclusão de novas atribuições alterando os Artigos: Artigo 12, 
Artigo 13, Artigo 14, Artigo 16 e Artigo 17. e (iv) a remoção da cláusula 
arbitral e sua substituição por uma cláusula de foro. Nada mais. O Estatu-
to Social se encontra arquivada na sede da CIA. e na Junta Comercial de 
São Paulo. Louveira, 10/04/18. Jucesp nº 192.055/18-2 em 19/04/2017. 

BROADCOM BRASIL PROMOÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DE
SEMICONDUTORES LTDA.

CNPJ/MF nº 17.671.381/0001-33 / NIRE 35.2.2731110-7
EXTRATO DO DISTRATO SOCIAL: Em 28.02.2018, BROADCOM 

COMMUNICATIONS NETHERLANDS B.V., CNPJ/MF nº 
18.723.539/0001-34, e BROADCOM SINGAPORE PTE LTD., CNPJ/
MF nº 18.723.538/0001-90, únicas sócias da BROADCOM BRASIL 

PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SEMICONDUTORES LTDA., 

CNPJ/MF 17.671.381/0001-33 e NIRE 35.2.2731110-7, (“Sociedade”) 
firmaram o Distrato Social da Sociedade para: (i) declarar o capital da 
sociedade de R$1.500.000,00,  totalmente integralizado; (ii) declarar a 
Sociedade dissolvida; (iii) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, o 
balanço de encerramento da Sociedade, datado de 28 de fevereiro de 
2018, demonstrando a quitação de todo o passivo da Sociedade, nos 
termos do Artigo 1.106 da Lei nº 10.406/02 (“Código Civil Brasileiro”), 
não havendo, portanto passivos a pagar ou ativos a realizar ou serem 
distribuídos aos sócios; (iv) nomear como liquidante o Sr. Jobelino 

Vitoriano Locateli, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de 
identidade RG nº 2.489.268-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 035.964.518-
68, expedida pela SSP/SP; e (v) declarar a Sociedade extinta. Distrato 
Social arquivado na JUCESP sob n° 132.503/18-9, em 09/04/2018.

GERDAU S.A.
CNPJ nº 33.611.500/0001-19

NIRE em obtenção por conta de transferência de sede
Companhia Aberta

Assembleia Geral Extraordinária - Convocação
Convocamos os Senhores Acionistas da GERDAU S.A. (*) para se reu-
nirem em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 29 de 
maio de 2018, às 10h00min, na sede social da Companhia, na Avenida 
das Nações Unidas, 8.501, 8º andar, conjunto 2, Pinheiros, São Paulo, 
SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Retificar, na 
qualidade de sucessora de Gerdau Aços Especiais S.A., incorporada 
pela Companhia em 29 de dezembro de 2017, a relação de imóveis do 
Anexo VI da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 29 de dezembro 
de 2017, contendo a descrição individualizada dos imóveis registrados 
para incluir referência ao imóvel integrante do ativo da incorporada que 
deixou de constar no referido documento. (*) Nos termos do Artigo 5º da 
Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009, para ser admitido na Assembleia, 
os Acionistas titulares de ações escriturais ou em custódia deverão de-
positar, na sede da Companhia, com antecedência mínima de 48 horas: 
(i) comprovante expedido pela instituição financeira depositária; (ii) se 
pessoa física, cópia de documento de identidade; e (iii) se pessoa jurídi-
ca, cópia de estatuto/contrato social, cópia de ata de eleição dos admi-
nistradores, devidamente registrados no órgão competente, e cópia de 
documento de identidade do administrador que se fará presente. Se fo-
rem representados por procuradores, deverão, igualmente, depositar o 
respectivo instrumento de outorga de poderes de representação. Se 
pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, todos os documentos 
deverão ser traduzidos e apostilados ou legalizados perante o Consula-
do brasileiro em seu País de domicílio. Todas as cópias deverão ser au-
tenticadas e todas as assinaturas originais reconhecidas.

São Paulo, 10 de maio de 2018.
Claudio Johannpeter - Presidente do Conselho de Administração

Imobiliária Bom Pastor S/A
CNPJ n° 61.576.179/0001-14 - NIRE n° 35.300.379.942

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 16/04/2018
Aos 16/04/2018, às 10:30 h, na sede social. Presença: Acionistas repre-
sentando mais de 3/4 das ações do capital social. Mesa: Presidência da 
mesa o Sr. Basilio Chedid Jafet, e a Sra. Eleonora Pinto Yazbek, para se-
cretariar. Deliberações AGO: (1) Os acionistas resolveram deliberar sobre
a Apuração das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo
em 31/12/2017, que foram publicadas no jornal Diário Oficial Empresarial
página 73 e no jornal Diário Comercial página 29 ambos nas edições do
dia 11/04/2018 pendentes de arquivamento na JUCESP e postos à dispo-
sição dos Srs. acionistas na sede da empresa, depois de discutidas foram 
aprovadas por unanimidade dos presentes, abstendo-se de votar os legal-
mente impedidos. Os acionistas presentes por unanimidade ratificaram
todos os atos praticados pela Diretoria e aprovaram respectivamente as
contas, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Em relação aos
resultados apurados no exercício de 2017, os acionistas deliberaram e 
aprovaram o seguinte: Prejuízo do exercício - R$ 3.644,00. Por unanimida-
de dos presentes decidiram que o lucro acumulado até o exercício anterior 
deduzido o prejuízo do exercício em curso, terão sua distribuição a critério
da Diretoria. (2) Eleição da Diretoria para o triênio de 2018/2021, o Sr.
Presidente concedeu a palavra a quem dos presentes quisesse usá-la. E,
solicitou fazer uso da mesma a acionista, Sandra Jafet que propôs aos 
presentes a reeleição dos atuais Diretores para o triênio de 2018/2021, 
sugestão que posta em votação pelo Sr. Presidente, foi aprovada pela una-
nimidade dos presentes, ficando assim composta a Diretoria: Flávio Fre-
derico Jafet, RG n° 3.464.013-SSP/SP e CPF n° 124.315.168-49, Diretor 
Presidente; Carlos Hamoi, RG n° 2.701.215-SSP/SP e CPF/MF n°
020.562.678-53, Diretor Superintendente e Basilio Chedid Jafet, RG n° 
4.756.248-1-SSP/SP e CPF/MF n° 007.484.608-61, Diretor Gerente. Nada 
mais a tratar. São Paulo, 16/04/2018. Basilio Chedid Jafet - Presidente da
Mesa. Eleonora Pinto Yazbek - Secretária da Mesa. JUCESP nº
216.572/18-6 em 02/05/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Mineração Geral do Brasil S/A
CNPJ n° 60.727.120/0001-17 - NIRE n° 35.300.379.934

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 16/04/2018
Aos 16/04/2018, às 11:30h, na sede social. Presença: Acionistas repre-
sentando mais de 3/4 das ações do capital social. Mesa: Presidência 
da mesa o Sr. Basilio Chedid Jafet,  e Sra. Eleonora Pinto Yazbek, para 
secretariar. Deliberações AGO: (1) Os Acionistas resolveram deliberar
sobre a Apuração das Demonstrações Financeiras relativas ao exercí-
cio findo em 31/12/2017, que foram publicadas no jornal Diário Oficial 
Empresarial folha 68 e no jornal Diário Comercial página 02 ambos nas
edições do dia 11/04/2018, pendentes de registro na JUCESP e postos 
à disposição dos Srs. acionistas na sede da empresa, depois de discu-
tidas foram aprovadas por unanimidade dos presentes, abstendo-se
de votar os legalmente impedidos. Os acionistas presentes por unani-
midade ratificaram todos os atos praticados pela Diretoria e aprovaram
respectivamente as contas, abstendo-se de votar os legalmente impe-
didos. Lucro do Exercício - R$ 306.936,00; (–) Reserva de Lucro - R$
306.936,00. O resultado do exercício 2017 será totalmente destinado à
conta de reservas de lucros. A administração esclareceu e propôs que
dos dividendos propostos de anos anteriores, no valor de R$1.120.634,00, 
serão distribuídos a curto prazo a critério da Diretoria, o que foi aprova-
do pela unanimidade dos presentes abstendo-se de votar os legalmen-
te impedidos. (2) Eleição da Diretoria para o triênio de 2018/2021, o Sr.
Presidente concedeu a palavra a quem dos presentes quisesse usá-la.
E, solicitou fazer uso da mesma a acionista, Marylin Jafet que propôs aos
presentes a reeleição dos atuais Diretores para o triênio de 2018/2021,
sugestão que posta em votação pelo Sr. Presidente, foi aprovada pela
unanimidade dos presentes, ficando assim composta a Diretoria: Flávio
Frederico Jafet, RG n° 3.464.013-SSP/SP e CPF n° 124.315.168-49,
Diretor Presidente, Carlos Hamoi, RG n° 2.701.215-SSP/SP e CPF/MF
n° 020.562.678-53, Diretor Superintendente e Basilio Chedid Jafet, RG 
n° 4.756.248-1-SSP/SP e CPF/MF n° 007.484.608-61, Diretor Gerente. 
Nada mais a tratar. São Paulo, 16/04/2018, Basilio Chedid Jafet - Presi-
dente da Mesa; Eleonora Pinto Yazbek - Secretária da Mesa. JUCESP nº
217.383/18-0 em 03/05/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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