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AMAGGI & LDC HOLDING S.A.
CNPJ/MF if 18 644 424/0001-06 - NIRE 35.3.0049414-8

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data. Hora e Local: Aos 31/07/2017. às9h. na sede social da Companhia
Convocação e Presenças: Dispensada a convocação, lendo em vista a
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração
Mesa: Presidente: Luís Rhemganlz Barbien; Secretário: Carlos Eduardo
Carneiro Sabá. Ordem do Dia: Deliberar sobre (I) a apreciação das
Demonslraçòes Financeiras referentes ao exercício social findo em
31/12/2016, acompanhadas do Relaióno da Adminisiração e do Parecer
dos Auditores Independentes; (li) a apreciação da proposta de deslinação
do resultado da Companhia; e <IM) convocar a AGO da Companhia. Delibe
rações: Após discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os
membros do Conselho de Adminislraçao da Companhia, por unanimidade
de votos e sem quaisquer restrições, decidiram: (I) manifestar-se favoravel
mente sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia relerentes ao
exercício social findo em 31/12/2016. acompanhadas do Relatório da
Administração e do Parecer dos Audilores Independemos, documenlos os
quais deverão ser submetidos à aprovação dos acionislas da Companhia.
(ti) manilestar-se lavoravelmenle à proposta de destinação do resuliado da
Companhia, lenoo em visla a apuração de prejuízos no exercicra social
encerrado em 31/12/2016. recomendando-se a sua deslinação à conta de
preiuizos acumulados, deliberação esta que deverá ser submetida à apro
vaçãodos acionislasda Companhia, e (III) autorizara convocaçãoda AGO
da Companhia, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i)apreciar
as conlas dos admimslradores. bem como examinar, discutir e aprovar as
Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social
lindo em 31/12/2016. acompanhadas do Relatório da Administração e do
Parecer dos Auditores Independentes; e (ii) aprovar a proposta de destina
ção do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2016.
Encerramento: Nada mais havendo sido (ralado, loi a presente ata lavra
da e, depois de lida e aprovada, loi assinada por iodos os conselheiros
presenles. Apresente ata é copia lietda via lavrada em livropróprio São
Pauto. 31/07/2017 Mesa: Luís Rheingantz Barblerl - Presidente;
Carlos Eduardo Carneiro Sabá - Secretário JUCESP n" 411.319/17-6
em 04/09/2017. FláviaR.BrutoGonçalves- SecretáriaGeral

AMAGGI & LDC HOLDING S.A.
CNPJ/MF n" 18.844 424/0001-06 - NIRE 35.3.0049414-8

Ata da Assembléia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: Aos 31/07/2017. ãs 10h. na sede social da Compa
nhia Publicações: Demonstrações Financeiras, acompanhadas das no-
las explicativas, Relatório da Administração e Relatório dos Auditores In
dependentes publicados no jornal DO - Diário Comércio Indústria &
Serviçosde São Paulo e no DiárioOficial do Eslado de São Paulo, nas
ediçõesde 10/06/2017. página i5e 11a 13. respectivamente. Convoca
ção e Presenças: Dispensada a convocação nos lermos do Arligo 124.
§ 4°, da Lein° 6.404/76 ('Lei das SA.T lendo em visla a presença dos
acionistas representando a lolalidadedo capital socialda Companhia,con-
lorme assinaluras conslanles do Livro de Registro de Presença de Acio
nistasda Companhia. Mesa: Presidente:LuísRheinganlzBarb«n;Secre-
làno: Carlos Eduardo Carneiro Sabá. Ordem do Dia: (I) apreciar as contas
dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as Demons
traçõesFinanceiras da Companhia relereniesao exercício socialfindo em
31/12/2016, acompanhadasdo Relatório da Administração e do Relaióno
dos Auditores Independentes: e (li) aprovar a proposla de destinação do
resultado do exercício social encerrado em 31/12/2016 Deliberações:
Apósdiscutidasas matérias conslanles da Ordemdo Dia,os acionistas
represeniandoa totalidadedo capiialsocialda Companhia,porunanimida
de de votos e sem quaisquer restrições, decidiram: (I) aprovar as conlas
dos admmisiradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia rele
renies ao exercício social lindo em 31/12/2016. bem como o Relatório da
Administraçãoe o Relatóno dos Auditores Independentes que as acompa
nham; e (II) aprovar a proposta de deslinaçãodo resultado da Companhia
para a conlade prejuízosacumulados,tendo em vistaa apuração de pre
juízosnoexercício socialencerradoem31/12/2016, nãohavendo distnbui-
ção de dividendos aos acionistas referente a esse exercício Esclareci
mentos: Por fim. loi aprovada a lavralurada presenle ala na lorma de
sumário,nos lermosdo Artigo 130.§ Io,da Leidas S.A Encerramento:
Nada mais havendo sido (ralado, loi a presenle ata lavrada e. depois de
lida e aprovada, loiassinada poriodosos presenles. Apresenle ata é có
piafiel da vialavrada em livro própno. São Paulo, 31/07/2017. Mesa:Lula
Rheingantz Barbieri - Presidente. CarlosEduardoCarneiro Sabá - Se
cretário JUCESP n° 411 320717-8 em 04/09/2017.FláviaR.BritloGonçal
ves - Secretária Geral.

Banco Confidence de Câmbio S.A.
CNPJn» 11.703662/0001-44-NIRE 35300377435

Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 28.04.2017
Aos 28/04/17, às 10 hs. na sede Presença: Representanies da
única acionisla. Mesa: Presidente: Slephane Guilaume Nicolas
Kaloudofl. Secretário: César de Souza Garcia Deliberações: Após
os esclarecimentos de que os documentos mencionados no item
T da ordem do dia haviam sido publicados no "DOESP* edição de
11/03/17 e no jornal "Valor Econômico", ediçõesde 11. 12 e 13/03/17,
os represenlanles da única acionista, por unanimidade de votos e
sem quaisquer restrições, deliberaram o seguinte: 1. Aprovar, sem
ressalvas, os documenlos mencionados no item T da ordem do dia;
2 Aprovar a deslinação do lucroliquido do exercício lindono montanle
de R$3 128 702.32. a saber: Reserva Legal • RS 219.923.52. Reservas
Especiais deLucros -Outras -RS 2.908.778.80; Total: R$ 3.128.702.32.
3. Foram referendadas as deliberações aprovadas pela Diretoria.
reialivas a distribuição de dividendos sobre lucros de exercícios
anienores. em reuniões realizadas em 21/06/16 (RS500.000.00) e
14/12/16 (R$300.000,00). perfazendo um total de RS800.000.00 4
Referendar a deliberação aprovada pela Diretoria, em reunião realizada
em 30/06/16.relativa absorção de prejuízoapurado no semeslre findo
naquela data.nomontante de R$1.269.768,08.5 Elegeros membros do
Conselhode Adminislraçao. a saber: Presidente: Anthony Wagerman.
portador do Passaporte emitido pelo Reino Unido de n°511372804;
Membros: James Edward Sullivan Birch, portador do passaporle
britânico n* 511394720; Stephane Guillaume Nicolas Kaloudoff. Cl
RNE n» V422392-T (CGPI/DIREX/DPF). CPF n» 231.690 896-54; e
Anthony Francis DSouza, portador doPassaporte emitido pelo Reino
Unido de ri> 536929958. 5.1 Os conselheiros eleitosrenunciaram ao
direilode recebimento de honorários, lendo em visla que os mesmos
já são remunerados pelos cargos de administração que exercem em
ouiras empresas doGrupo 5.2.Omandato dosconselheiros oraeleitos
se estenderá até a posse dos que (orem eleitos na Assembléia Gerai
Ordinária de 2020 5.3.Os conselheiros declaram aindaque não eslao
impedidos, por leiespecial, de exercerem administração da sociedade
Nada maisSãoPaulo, 28/04/17 jucespn«390.058/17-8 em28/04/2011

^Flávia Regina Britlo Gonçalves -Secreiàna Geral.

Diário Oficial Empresarial

Tecnologia Bancária S.A.
CNPJ n° 51 427 102V0001-29 - NIRE 35.300 092 457

Assembléia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas da Tecnologia Bancária
SA. ('Companhia') a se reunirem em Assembléia Geral Extraordiná
ria ('AGE'), na sua sede localizada na Cidade de Baruen/SP. na Rua
Bonnard, 980 - Edifício Jacarandá. Bloco 1 - Nivel 3. Bloco 2 - Niveis

4. 5 e 6. Bloco 3 - Nivel 6 e Bloco 4 - Nivel 3. em 16/11/17. ás I0h.
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia (i) emissão, nos termos
do Artigo 59 da Lei n° 6 404/76. conforme alterada ('Lei das S A '1. de
debéntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirogra-
lána. da 1* emissão da Companhia, totalizando, na data de emissão,
o valor de R$700 000 000.00 ("Debéntures' e 'Emissão', respectiva
mente), que serão objeto de oferta pública de distribuição com esfoi-
ços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários ÇCVM') n° 476/09, conforme alterada ('Instrução

CVM 476*) ('Oferta'), (ii) autorização expressa para que a Diretoria da
Companhia pratique todos os atos. tome todas as providências e adote
Iodas as medidas necessárias (a) à formalização e efetivação da con
tratação de instituição! óes) financeirafs) para intermediar e coordenar a
Oferta, dos assessores legais e dos prestadores de serviços necessã-
nos â implementação da Emissão e da Oferta, tais como escnlurador
('Escriturado!'), banco liquidante ("Banco Liquidanle"). B3 S.A - Brasil,
Bolsa,Baicâo- SegmentoCETIP UTVM ("B3"). agente fiduciario {'Agen
te Fiduciario*), entre outros, podendo, para lanto, negociar e assinar os
respectivos instrumentos de contratação e eventuais alterações em adi
tamentos, (b) á formalização, efetivação e administração das delibera
ções aqui presentes para a Emissão e a Oferta, bem como a assinatura
de todos e quaisquer instrumentos relacionados à Emissão e á Oferta,
inclusive aditamentos, (c) 30 estabelecimento de condições adicionais.
praticando Iodos os atos necessários e firmando todos os documentos
requeridos para efetivação das deliberações previstas no item (i) acima.
e (iii) ratificação dos atos já praticados relacionados ás deliberações aci
ma Informações Gerais: Todos os documentos relacionados á ordem
do dia desta AGE encontram-se disponíveis aos acionistas na sede da
Companhia Barueri, SP. 07/11/2017 Ademir Losekann - Presidente do
Conselho de Administração. (07. 08 e 09)

Drogarias DPSP S.A.^
CNPJ/MF: 14.553.607/0001-03 - NIRE: 35.300.414.748

Edital de Convocação - Assembléia Geral Extraordinária
Convocamos os senhores acionistas da Drogarias DPSP S.A. ('Compa
nhia"), a se reunirem em AGE f"Assembléia"]. que se realizará no dia
22/11/2017, ãs 10:00 horas, na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida
Manuel Bandeira, n" 291, Bloco C, Io pavimento, Escritório 21, Vila
Leopoldlna, CEP 05317-020, lendo em vista a mudança da Companhia
para o referidoendereço, a fimde deliberar sobre a seguinte Ordem do
Dia:(i)Aratificaçãode deliberaçõesdas assembléias gerais ordináriasdos
exercícios de 2014, 2015 e 2016, incluindo a remuneração dos administra
dores, contida nas demonstrações financeiras aprovadas em tais exercí
cios; (II)A ratificaçãoda distribuiçãodos dividendose juros sobre capital
próprio,deliberados nos exercíciosde 2014. 2015 e 2016; (Iii)Aalteração
do endereço da sede da Companhiae conseqüente alteração do arligoT
do Estatuto Social, para relieliria! deliberação, se aprovada; (iv) O aumen
to de capiialsocialda Companhiae conseqüente alleraçãodo arligo5"do
Eslaluto Social, para refletirtal deliberação, se aprovada: (v) Acriação da
reserva de lucros estalulána e conseqüente alteração do artigo 20 do Es-
latuloSocial, para refletirtal deliberação, se aprovada: e Proposta da Ad
ministração: Em reuniãorealizada em 10 de oulubrode 2017.os mem
bros do Conselho de Adminislraçaoda Companhia aprovaram a publicação
do presente Edilal de Convocaçãoe ainda a Proposlada Administração.
sobre as matérias a serem deliberadas em Assembléia ('Proposta"). APro
posta encontra-se disponível para consulta pelos acionislas na Avenida
Manuel Bandeira, n° 291, Bloco C. 1° pavimenlo. Escritório 21. VilaLeopol-
dina. CEP 05317-020. Inlormaçõea Gerais: Poderão participar da Assem
bléia acionistas tilulares de ações ordinárias nominativas, sem valor nomi
nal, emitidas pela Companhia, por si, seus represenlanles legais ou
procuradores, emconformidade como disposlo noarligo 126,da Lei n°
6.404/76. conforme alterada e no Eslaluto Social da Companhia. O acio
nista ou seu representante legaldeverá comparecerà Assembléia Geral
munido de documenlos que comprovem sua idenüdade. Os acionislas po
derão optar por outorgarprocuraçõespara seus representantes,as quais
deverão sei depositadas na Companhiacom até 48 (quarenia e oilo)horas
de antecedência da realização da Assembléia. São Paulo, 31/10/2017.
Drogarias DPSP S.A. Conselhode Administração. RonaldoJosé Neves
de Carvalho - Presidente.

R037 Santa Maria

Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF n" 16.500.437/0001 -24 - NIRE 35.300 460.928

Ata da Assembléia Geral Extraordinária
Data. Hora e Local: Em 23/06/2017,és llhOO, na sede da Companhia.
Convocação e Presença: Convocaçãodispensada em razão da presença
de acionislas represeniando a lolalidade docapitalda Companhia. Ordem
do Diae Deliberações: Restaramaprovadaspela unanimidade das acio
nislas: (I) o aumento do capital social, totalmente integralizado. de
R$ 132.965899,00 para RS 137.965.899.00, com um aumenloeletivode
R$ 5 000.000,00, mediantea emissão de 5.000.000de ações ordinárias,
nominalivas e sem valor nominal, ao preço de emissão de RS 1.00 por
ação (i.l)Aacionisla BreofPartners Ltda.ratificou expressae previamen
te sua renúnciaao respectivodireitode na subscriçãodas novasações, as
quais foram lolalmenle subscritas pelo acionista Breof Fundode Investi
mento em Participações,conforme Boletim de Subscrição e Inlegraliza
çào.devidamente assinado pelosubscritor e autenticado pelosintegrantes
damesa; (il) emvirtude doaumento docapiial social aprovado noitem T
acima, a alleraçãoda redaçãodo caput do Artigo 5°do Estatuto Social da
Companhia que, devidamenle adaptado, passoua vigorar conforme abai
xo: "Arligo 5o. O capital social é de R$ 137.965 899,00. dividido em
137.965899 açõesordinárias, nominalivas e sem valor nominal." Apre
senteata é publicada na lorma de exlrato. nos lermosda lei.Assinaturas:
Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud -Presidente; Rodrigo Ávila Sarli -Secretá
rio; Acionistas: Breot Fundo de Investimento em Participações,
p VBI Real Estale Gestão de Carteiras Ltda., p.p. Rodrigo Lacombe
Abbud e p.p. Rodrigo Ávila Sarli; e Breof Partners Ltda., p.p. Rodngo La
combe Abbud e p.p. Rodrigo Ávila Sarli.JUCESP n° 317.503/17-0 em
12/07/2017.FláviaR-BriltoGonçalves • Secretária Geral.

• BREOF Empreendimentos •
Residenciais III S.A.

terça-feira, 7 de novembro de 2017

u Breof Empreendimentos zssssss*
Residenciais III S.A.

CNPJ/MFn°22.669.395/0001 -52 - NIRE 35.300492.374
Ata da Assembléia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: No dia 07/04/2017. às lOhOO.na sede da Companhia
Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da presença
de acionistas representando a totalidade do capital da Companhia Ordem
do Dia e Deliberação: Restaram aprovadas pela unanimidade dos
acionistas e sem ressalvas: (i) venlicados os regisiros coniáveis da
Companhia, conslatou-se a existência de 600 ações pendentes de
inlegralizaçào. as quais sáo inlegralizadas neste alo, em moeda corrente
nacional, sanando, porlanlo, qualquer inconsistência nesie sentido: (li)
aumentar o capiial social, lolalmenle mtegralizado. de R$ 6.000000.00
para RS 6 000.600.00. com um aumento etelivo. porlanlo. de R$ 600,00.
mediante a emissão de 600 ações ordinárias, nominalivas e sem vaior
nominal, ao preço de emissão de R$ f .00 (um real) por ação. (Il.i) as ações
do referido aumento foram totalmente subscritas pela única acionista da
Companhia, Breof III - Funda de Investimento em Participações,
e inlegralizadas mediante a capitalização de montante de mesmo valor
mantido em nome do Subscritor na conta de "Adiantamento para Fuluro
Aumento de Capital - AFAC, conforme Boletim de Subscrição e
Inlegralizaçào, devidamenle assinado pelo único acionisla e aulilcado
pelos integrantes da mesa. (III) em virlude do aumento do capital social
aprovado no item "ii"acima, a alleração da redação do caput do Artigo 5o
do Estatuto Social da Companhia que. devidamenle adaptado, passou a
vigorar conforme abaixo: "Artigo 5" O capiial social da Companhia é de
RS 6 000.600,00 (seis milhões e seiscenfos reais), dividido em 6.000.600
(seis milhões e seiscentas) ações ordinárias, nominalivas e sem valor
nominal." A presenle ata é publicada na forma de extraio, nos lermos da
lei Assinaturas - Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente: Rodrigo
Ávila Sarli - Secrelário; Acionislas: Breof III • Fundo de Investimento em
Participações, p VBI Real Eslale Gestão de Carteiras Lida., p.p. Rodrigo
Lacombe Abbud e p.p. Rodrigo Ávila Sarli. JUCESP n° 196 161/17-4 em
03/05/2017FláviaR.Brilto Gonçalves- SecretáriaGeral.

. R037 Santa Maria:

Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF n° 16.500.437/0001-24 - NIRE 35.300.460.928

Ata da Assembléia Geral Ordinária

Data, Hora e Local: No dia 12/04/2017, às 14h30mm. na sede da Compa
nhia Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da
presença de acionistas titulares da lolalidade das ações de emissão da
Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Os Acionistas aprovaram por
unanimidade de volos e sem ressalvas, (i) as demonstrações financeiras
apresentadas pela Administração da Companhia referentes ao exercício
social encerrada em 31/12/2016. devidamente publicadas nos jorna>s
"Diáno Olicial do Eslado de São Paulo", página 31 e "Jornal Gazeta de São
Paulo", página 07. nas edições de 05/04/2017; (li) restaram prejudicadas
as matérias do ilem "ii"da ordem do dia. uma vez que loi apurado prejuízo
no referido exercício; e (Iii)a reeleição dos Srs. Rodrigo Lacombe Abbud.
brasileiro, casado, engenheiro, RG n° 19.841.788-3 SSP/SP. CPF/MF n°
265.714.598-17; Kenneth Aron Walner, norte-americano, divorciado, con-
sullor, RNE V203482-C. CPF/MF sob n" 214.960.168-07; e Vítor Rangel
Botelho Martins, brasileiro, solteiro, engenheiro. RG n° 11024807 SSP/
MG. CPF/MF n° 041.040.466-71. todos domiciliados na Rua Funchal, ti"
418, 87" andar, CEP 04551-060, Sáo Paulo/SP. para os cargos de Mem
bros do Conselho de Administração da Companhia pelo prazo de mandaio
de 1 ano, contado da presente daia. podendo ser destituídos a qualquer
tempo (a) Os membros do Conselho reeleitos tomaram posse mediante a
assinatura dos respectivos lermos lavrados em livro próprio, declarando
que não estão impedidos. A presenle ala é publicada na lorma de exlrato.
nos termos da lei. Assinaturas - Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presi
dente; Rodngo ÁvilaSarli - Secrelário; Acionislas: Breof Fundo de Inves
timento em Participações, p. VBI Real Estale Gestão de Carteiras
Ltda-, p.p. Rodngo Lacombe Abbud e p.p. Rodrigo Ávila Sarti, e Breof
Partners Ltda., p.p Rodngo Lacombe Abbud e p.p Rodrigo Avita Sarli
Conselheiros eleitos: Rodrigo Lacombe Abbud. Kenneth AronWamer e Ví
tor Rangel Botelho Martins. JUCESP n" 214.554/17-3 em 10/05/2017
FláviaR.Britlo Gonçalves- Secretána Geral.

FUNDAÇÃO RÁDIO EDUCACIONAL
DE VOTUPORANGA

CNPJ/MF nD53.220.208/0001 -82
RELAÇÃO DE CARGOS ESALÁRIOS

Considerando, os termos do § 6o. Artigo39 da Consliluição da Repútuca
Federativado Brasilde 1988 (Redação dada pela Emenda Constitucional
19, de 1998). bem como. em cumprimente as orientações contidas nas ins-
iruções02/2016 -Capitulo II- DasConlasdosDemais Órgãose Entidades
Estaduais - Seção III - Das Fundações - arl. 21 - nem XVll do Tribunal de
Conlas do Eslado de São Paulo, a Fundação Rádio Educacional de
Votuporanga - CNPJ 53.220.208/0001-82, comunicae toma pública sua
Relaçãode Cargose Salários,comvigência no mês de Outubro de 2017.
conforme valores, relacionados no quadro abaixo. Comunica, ainda, que
iodososcargossão diretamente relacionados coma atividade fim e. ainda,
queos cargosesião previstos emsuas normasinternasO regime estabe
lecido é o da CLT- Consolidação das Leis do Trabalho, observado as
Convenções Coletivas de Trabalho de cada categoria: Cargos:Jornada;
Remuneração: Chele de Jornalismo; 150:00; RS4.823,98. Edilor de VT;
180:00: R$ 2.090,29. Jornalista; 150:00: RS 1.548,19. Loculor Apresen
tador;75:00;R$ 1.032,69 Loculor Esportivo; 31:15.RS430.30.Operador
Cáméra UPE; 180.00; RS1.647,93- Operador de Áudio; 75:00; RS771,23.
Produtor Multimídia; 180:00; RS 2.090.29. Repórter Cinematográfico:
150:00; RS 1.548,19. Técnico em Manutenção; 180:00; RS2 082.17 Todos
os cargos/lunções sáo constiluídos de valores salariais bases mensais
bruto,os quais, conformecada caso poderãoser acrescidosde ad*wnais
e/ou demais vantagensprevistasem lei,ou fracionados conformea quan-
Udadede horas coniratadas/lrabalhadas. As atividades e jornadas estão
previsias na Lei6.615778 e noDecrelo-Lei 972/690 Salário se»áreajusla-
do conforme estabelecido em CCT - Convenção Colelivade Trabalhode
cadacategoria, sendo: Sindicato dosTrabalhadores emEmpresas de Ra-
diolusão e Televisão no Eslado de São Paulo e. Sindicato dos Jornaleias
Profissionais no Estado de São Paulo

Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13

Extrato de Contratos

Conv. S.E.S. 662/14-ProcessOS: 174 e 176/17- PP 12/17. Adquirenle:
Fundação Zerbini. Fornecedor; Innovare Soluções em Móveis e
Divisórias Lida - ME. CNPJ: 22.091057/0001-86. Objeto: Mobiliános
Diversos ValorTotal estimado RS 65.000,00. Dela de assinatura do
Contraio: 23/10/2017-Vigência: até 31 de Dezembro de 2017a contar
do1°diaúlil seguinte dadatadeassinatura. Fornecedor MareHi Móveis
para Escritório S/A. CNPJ: 88766.936/0001-79 Objeto: Cadeiras Fixas
Empilháveis. Valor Tola! estimado R$50.000.00. Dala de assmaiura do
Contraio: 23/10/2017-Vigència: alé31de Dezembro de 2017 a contar do
1S diaúlil seguinte dadaladeassinatura. Fornecedor: Singular Comércio
de Móveis e Preslação de Serviços Lida, CNPJ: 12.607.515/0001-71
Objeto Mobiliários Diversos. Valor Total estimado RS 125.800.00 Data
de assinaturado Conlralo: 23/10/2017-Vigència. alé 31de Dezembro de
2017 a conlar do1* diaúlil seguinte dadatadeassmaiura. Conv. S.E.S.
0367/15-Processo: 1476/17-PP 208/17 Adquirente: Fundação Zerbim.
Fornecedor Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de
Produtos para Saúde Lida. CNPJ: 54.516.661/0080-05. Objeto: Materiais
de usoTécnico Hospilalar. Valor Tolal eslimado RS 1.068.800,00 Dala
de assinatura doConlralo: 20/10/2017-Vigência: até31de Dezembro de
2017 a conlar doIodiaúlil seguinte dadatadeassinatura Conv. S.E.S.
1220/14-Processo: 1477/17- PP 205/17. Adquirente: Fundação Zerbini
Fornecedor: Braile Biomédfoa Indústria. Comércio eRepresentações Lida
CNPJ- 52828.936/0001 -09.Objeto Materiais de usoTécnico Hospitalar
Valor Total estimado 0$ 292100.00 Dala de assinatura do Contraio.
il/lO/2017-Vigéncia: até31 de Dezembro de2017 a contar do i9dia
úlil seguinte dadala deassinalura. São Paulo, 06deNovembro de2017.

Valmir Oliveira e Mareei Nascimento. _,

CNPJ/MF n" 22.669.395/0001-52 - NIRE35.300.492,374
Ata da Assembléia Geral Extraordinária

Data,Horae Local: Nodia24/10/2016. as lOhOO, nasededa Companhia
Convocação e Presença:Convocação dispensada emrazãoda presença
deacionistas representando a lolalidade docapiial daCompanhia. Ordem
DoDia e Deliberação: Restaram aprovadas pela unanimidade dosacio
nistas e sem ressalvas:(l)o aumentodo capitalsocial,totalmenteintegra
lizado de RS600.00paraRS6 000.000.00. comumaumenlo eletivo, por
lanlo de RS 5.999.400.00. mediante a emissão de 5999400 ações
ordinárias, nominativas e semvalor nominal, ao preço deemissão de RS
100por ação(1.1) asações doreferido aumento foram totalmente subsen-
taspela únicaacionisia daCompanhia. Breot III -Fundo deInvestimento
emParticipações, conforme Bolelim deSubscrição e Inlegralizaçào, devi
damente assinado pelo único acionista e auliticado pelos integrantes da
mesa (11) em virtude doaumento docapital social aprovado noitem V
acima a alteração daredação docaput doArligo 5o doEslaluto Social da
Companhia que, devidamenle adaplado. passou a vigorar conforme abai
xo "Artigo 5o -Ocapiial social daCompanhia é deRS 6.000.000.00. drvi-
dido em6000000deaçõesordinárias, nominalivas e semvalor nominal.".
Apresente alaépublicada nalorma deextraio, nos lermos dalerAssina
turas- Mesa Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente; Rodrigo Avtla Sarli -
Secretário. Acionislas: BreotIII - Fundode Invesllmento em Participa
ções,p VBI Real Estate Gestão deCarteiras Lida., p.p. Rodrigo Lacombe
Abbud e p.p. Rodrigo Ávila Sarti JUCESP n° 489.374/16-5 em16/11/2016
FláviaR BritloGonçalves - Secrelária Geral. ___—

PRODEPG - PROGRESSO E
DESENVOLVIMENTO DE PRAIA

GRANDE S/A
"Em Liquidação*

Sociedade deEconomia Mrsla Municipal -CNPJ n" 46.773 164/0001-52
Assembléia Geral Extraordinária - Edital de Convocação

PRODEPG - Progresso e Desenvolvimento de Praia Grande S/A
convoca seusacionislas minoritários a comparecerem aléo dia30de
novembro de 2017 paratratar sobre suas açõesà Avenida Presidente
Kennedy n"9000 2° andar, na cidade dePraia Grande. Estado deSao
Paulo (3- Convocação - baverâ mais uma convocação), e a se
reunirem na Assembléia Extraordinária, a realizar-se no dia 21 de
dezembro de 2017. às 15 noras no endereço supracitado a fim de
deliberarem e decidirem a seguinte Ordem do Dia a) Ações dos
acionistas minorilártó b) Apresentação da Prestação de Conlas do
Lrauidanle Cl Tratar sobre a e«l.nçao daempresa, d)Assuntos Gerais
Praia Grande (SP).01 de novembro de 2017 CRISTIANO DE MOLA -
Lpuidanle __^_
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