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taís hirata
de sãopaulo

Aminutadeumprojetode
lei que altera regras do setor
elétricoreabreadiscussãoso-
bre a aquisição de terras por
estrangeiros, hoje restrita.
Umdos artigos da propos-

ta, divulgadanesta sexta-fei-
ra (9) pelo Ministério de Mi-
nas e Energia, prevê a retira-
da dessas barreiras para es-
trangeiros que atuem no se-

tordegeração,distribuiçãoe
transmissão de energia.
O objetivo é ampliar o nú-

mero de agentes que podem
atuarno segmento, especial-
mente de fontes renováveis.
A inserção do artigo foi

uma surpresa, já que a dis-
cussão não estava presente
na nota técnica inicialmente
colocada em consulta públi-
ca, no ano passado, afirmou
Pedro Dante, sócio de ener-
gia do Demarest Advogados.
Amedidafoivistacomoum

avançoporanalistasdaárea,
que apontam que a regra re-
gra atual causa insegurança
jurídica aos investidores.
O texto ébastante específi-

coquantoàrestriçãoaosetor.
No entanto, abre brechas so-

bre a extensão da liberação,
segundoadvogados.“[Areda-
ção] não prevê que toda a
área [do terreno] temdeestar
vinculadaaprojetosdeener-
gia. Além disso, a aquisição
é definitiva. Não está dito se
a compra vale só pelo prazo
que durar o projeto de gera-
ção, por exemplo”, afirma
GustavoMagalhães, sóciodo
Fialho Salles Advogados.
Para solucionar as ques-

tões, seriaprecisoalterarare-
gulamentação do Incra, ins-
titutoresponsávelporcontro-
lar as aquisições, diz ele.
Outropontoquepodecau-

sar incerteza é umparágrafo
da lei que regula o tema, de
1971. Nele, está previsto que
opresidentedaRepúblicapo-

de ampliar limites das aqui-
sições, caso consulte o Con-
selhodeSegurançaNacional.
Esse trecho, diante da no-

va liberação, poderia criar
uma brecha imensa, segun-
doumadvogadoespecialista
no tema. Para ele, isso des-
montaria toda a sistemática
da regra que limita o acesso
de estrangeiros à terra.
Para Tiago Figueiró, sócio

de energia do Veirano, o tex-
to apresentado tem duas in-
consistências, que, mesmo
com a aprovação do projeto,
poderiam limitar a venda de
terras a empresas de fora.
A primeira é que a propos-

ta menciona apenas a possi-
bilidade de aquisição, e não
de arrendamento da terra

—modelo muito usado pelo
setor de energia eólica. Além
disso, o texto da minuta dei-
xa de fora a liberação de ter-
ras em áreas a 150 quilôme-
trosde fronteira,ondea legis-
lação é aindamais restritiva.
“Há muitos projetos nessas
faixas, como as usinas no rio
Madeira”, diz ele.

restrição
Apolêmica em torno da li-

mitação para que estrangei-
ros adquiram terras no país
vem desde, pelo menos, a
Constituiçãode1988,umavez
que a lei que regula o tema é
anterior à nova Carta.
A insegurança, porém, se

acentuou a partir de 2010,
quando a AGU (Advocacia-

GeraldaUnião)mudouoseu
entendimento sobre a regra:
passou-se a exigir um cadas-
tramentopelo Incradascom-
pras e a norma ficoumais rí-
gidaparaestrangeiros.Àépo-
ca, o argumento usado era
principalmente a segurança
nacional.
Desde então, porém, há

umadúvidasobreseessares-
trição seria apenas para o se-
tor agrícola ou se seria apli-
cada também para energia,
afirmaMarianaPessanha,do
Siqueira Castro Advogados.
Hoje, com o avanço de in-

vestimentos estrangeiros
—franceses, italianosechine-
ses— no setor, a necessidade
de darmais segurança jurídi-
ca se fezmais urgente.

Para advogados, texto
abre brecha para que
regra seja estendida
a outras áreas eainda
contéminsuficiências

Minuta de projeto de lei do setor elétrico libera compra de propriedade rural para quem investir na geração de energia

Vendade terraaestrangeiros volta àpauta

AB CONCESSÕES S.A.
CNPJ/MF nº 15.019.317/0001-47

NIRE 35.300.418.271
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 27/07/2017

1. Data, Hora e Local: No dia 27/07/2017, às 10h, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 758, 12º andar, conjunto
122, Itaim Bibi - CEP:04542-000, São Paulo/SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação nos termos do
artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em face da presença de acionistas representando a
totalidade do capital social da AB Concessões S.A. (“Companhia”), conforme assinaturas lançadas no livro de presença de
acionistas. 3. Mesa: Presidente: Roberto Mengucci; Secretário: José Renato Ricciardi. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre
a (i) instrução de voto para que os Representantes da Companhia, na Reunião do Conselho de Administração e na AGE da
Rodovias do Tietê S.A., com sede à Rodovia Comendador Mario Dedini, km 108+600, Salto/SP, CNPJ 10.678.505/0001-63,
CEP 13320-970 (“Tietê”), que serão respectivamente realizadas em 28/07/2017 às 10h e as 11h, votem favoravelmente
à aprovação da proposta da administração para a reestruturação financeira da Tietê (“Proposta da Administração”), a fim
de readequar o perfil de endividamento à sua estrutura de capital, em cumprimento ao quanto deliberado em Assembleia
Geral de Debenturistas dos titulares das debêntures da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública da Tietê realizada em 12/06/2017; e (ii) autorização
aos Representantes da Companhia na Reunião do Conselho de Administração e na AGE da Tietê para assinarem todos os
documentos necessários à formalização das deliberações adotadas. 5. Deliberações: Por votos unânimes dos acionistas
representando a totalidade do capital social da Companhia, que determinaram a lavratura da presente ata na forma de
sumário nos termos do Artigo 130, §1º da Lei 6.404/76, foram tomadas as seguintes deliberações, sem ressalvas: 5.1.
Instruir o voto dos Representantes da Companhia na reunião do Conselho de Administração e na AGE da Tietê que serão
respectivamente realizadas em 28/07/2017 às 10h e às 11h, no sentido de votarem favoravelmente à aprovação da Pro-
posta da Administração para a reestruturação financeira da Tietê, em cumprimento ao quanto deliberado em Assembleia
Geral de Debenturistas dos titulares das debêntures da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública da Tietê realizada em 12/06/2017; 5.2. Autorizar os
seus Representantes no Conselho de Administração e na AGE da Tietê a assinarem toda a documentação necessária para
a formalização das deliberações aprovadas. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada,
lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas presentes à Assembleia. Mesa: Presidente: Roberto
Mengucci e Secretário: José Renato Ricciardi. Acionistas: Hauolimau Empreendimentos e Participações S.A. (representada
por Reinaldo Bertin) e Autostrade Concessões e Participações Brasil Ltda. (representada por Cesare Mosca). São Paulo,
27/07/2017. Certifico que a presente confere com o original lavrado no livro próprio. Roberto Mengucci - Presidente,
José Renato Ricciardi - Secretário. JUCESP nº 71.698/18-8 em 07/02/2018.

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO
DO EDITAL DE CONCURSO

PÚBLICO – EDITAL Nº 07/2017

A Secretaria de Educação do Estado de
Minas Gerais – SEE/MG, juntamente
com a Comissão Especial encarregada de
promover o acompanhamento do Concurso
Público – Edital nº 07/2017, RESOLVE
tornar público que o Edital foi objeto das
retificações: Nos 01, 02 e 03, publicadas no
Diário Oficial do Estado nos dias 13/1/2018,
26/1/2018 e 7/2/2018, respectivamente. A
data das inscrições permanece inalterada,
bem como o quantitativo total de vagas,
sendo ofertadas 700 vagas para o cargo
de especialista em Educação Básica e 16
mil vagas para o cargo de professor de
Educação Básica de disciplinas diversas.
As provas estão previstas para o dia
8/4/2018. Demais informações sobre as
retificações estão disponíveis nos sites da
SEE/MG: www.educacao.mg.gov.br e da
FUMARC: www.fumarc.com.br.

CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária do COR - Centro de Orientação à Família, a ser
realizada no dia 21/02/2018, em sua Sede, sito à Rua Albina Barbosa, 54, bairro
da Aclimação, nesta Capital/SP, no horário dás 13h30, em 1ª convocação, com a
maioria dos Associados e, às 14h00, em 2ª convocação, com qualquer número de
membros Associados, para deliberarem da seguinte pauta do dia:
- Revisão e atualização do Estatuto Social da Organização de acordo com o art.
33, IV, da Lei Federal nº 13.019/2014, bem como a outros aspetos do mesmo, se
necessário e;
- Outros assuntos de interesse da OSC.

Maria Regina Leandro de Souza – Presidente

A Oi (Telemar Norte Leste S/A), em Recuperação Judicial, Concessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado
- STFC - modalidade local, na Região I exceto setor 3 do Plano Geral de Outorgas - PGO, vem retificar ao público
em geral os novos valores promocionais das PUC’s referentes aos Bloqueios, publicado no dia 01 de fevereiro de
2018 nos jornais: A Crítica e Folha de São Paulo.
1 - Valores promocionais:
Promocionalmente a partir de 1º de março de 2018, a Oi praticará os valores abaixo, com impostos e contribuições sociais.
1.1 Plano Alternativo de Serviço Local - Assinatura e Tráfego Local Fixo-Fixo
Descrição AM RJ
BLOQUEIO
PUC 027 - BLOQ.DDD/DDI/0900/900 44,78 27,90

Obs: 1 - Os demais valores promocionais das PUCs, não publicados neste comunicado, permanecem inalterados. Qualquer
alteração será previamente divulgada.

COMUNICADO OI AOS CLIENTES - ERRATAPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura do Município de Cotia, torna público p/ conhecimento dos
interessados que na sala de Licitações do Depto de Compras e Licitações,
sito à Av. Prof.° Joaquim Barreto, 1000 Bairro Atalaia – Cotia/SP, que será
realizada em ato público a licitação descrita abaixo:
1) PA nº 38.729/2017.PP nº 012/2018 às 14:30hs do dia 27/02/2018.
Objeto: Solução de Software de gerenciamento de ponto Web e relógio de
ponto biométrico. O edital está disponível para a retirada dos interessados,
através do endereço eletrônico rosana.compras@cotia.sp.gov.br.
a) José Lopes Filho – Secretário Municipal de Governo

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

INSTITUTO DE ASTRONOMIA, GEOFÍSICA E CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS
Encontra-se aberta no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, a licitação:
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO nº 001/2018. PROCESSO Nº: 2017.1.00499.14.3. OBJETO:
Contratação de empresa especializada para execução de reforma de imóvel para ampliação de salas
de aulas em sala/auditório, compreendendo: serviços, instalações elétricas e equipamentos,
localizado no 1º pavimento do prédio da Administração do Instituto de Astronomia, Geofísica e
Ciências Atmosféricas da USP. VISTORIA OBRIGATÓRIA para verificação do local objeto da licitação
de acordo com o Item 4 do Edital. Será fornecido pela Administração o Atestado de Vistoria, que
deverá ser apresentado no envelope nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, conforme item
7.1.3.5 do Edital. LOCAL E DATA ABERTURAS DOS ENVELOPES: Rua do Matão, nº 1226 -
Bloco ADM/BIBL - Pavimento 1º - Sala de Congregação nº 202 - Cidade Universitária - Butantã - São
Paulo - SP - CEP: 05508-090. Data: 13/03/2018. Horário: 9h30. O Edital está à disposição dos
interessados nos sites: www.usp.br/licitacoes, www.iag.usp.br e www.imesp.com.br, opção
“enegociospublicos”, ou poderá ser retirado em meio digital mediante a apresentação de mídia para
gravação dos arquivos, conforme Edital. São Paulo, 09 de fevereiro de 2018. Maria Aparecida Filipe
- Presidente Comissão de Licitação.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÕES
O Município de Araras torna público para conhecimento dos interessados que se encontram abertas no
Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Administração as seguinte licitações: CONCORRÊNCIA
Nº 001/2018- OBJETO: Outorga de termo de permissão para exploração de serviço público de funerária no
Município de Araras. ENCERRAMENTO: às 14:00 horas do dia 13 de março de 2018.A pasta contendo o edital
e demais anexos, estará à disposição dos interessados para retirada e consulta no Departamento de Compras,
Rua Pedro Alvares Cabral, nº 81, Centro, no horário das 9:00 às 16:00.A pasta também poderá ser obtida no sítio
eletrônico da Prefeitura Municipal de Araras, endereço www.araras.sp.gov/licitacao.Todos os esclarecimentos
poderão ser obtidos no Departamento de Compras, pelo telefone 19.3547.3107 ou pelo e-mail: compras@
araras.sp.gov.br. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018-OBJETO: Registro de preços para aquisição, recarga
e instalação de extintores e placa de sinalização para as unidades Escolares e Administrativas da Secretaria
Municipal da Educação. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 8:00 horas do dia 23 de fevereiro de 2018.
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: às 08h30min horas do dia 23 de fevereiro de 2018 TEMPO DE DISPUTA: 02
minutos, acrescido do tempo aleatório que pode variar de 00:00:01(um segundo) à 0 TEMPO DE DISPUTA: 02
minutos,acrescido do tempo aleatório que pode variar de 00h00min:01(um segundo) à 00:30:00 (trinta minutos),
determinado pelo sistema. A pasta contendo os editais e anexos estará a disposição para leitura e retirada
no site www.araras.sp.gov.br, no site www.licitaçoes-e.com.br ou no Departamento de Compras, situado a
Rua Pedro Álvares Cabral, nº 83, Centro, em dias úteis no horário das 9:00 as 16:00 horas. Todas as
informações poderão ser obtidas no Departamento de Compras, pelo telefone (19) 3547.3107 ou pelo e-mail:
compras @araras.sp.gov.br. Araras, 09 de fevereiro de 2018 Bruno Cesar Roza Secretario Municipal da
Administração

Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13

Extrato de Contrato - Termo de Reti-Ratificação de Contrato FZ-C-0304/17
Convênio S.E.S. 1220/14-Projeto: 1086-Inexigibilidade de Licitação nos termos do Artigo 25 caput e
inciso I, da Lei 8666/1993-Processo 1918/17. Objeto: Materiais de uso Técnico Hospitalar. Adquirente:
Fundação Zerbini. Fornecedor: Dräger Indústria e Comércio Ltda Ltda. CNPJ: 02.535.707/0001-28.
Valor Total estimado R$ 153.315,71. Data de assinatura do Contrato: 19/12/2017-Vigência: até 31 de
Dezembrode2017acontardo1ºdiaútilseguintedadatadeassinatura.SãoPaulo,09deFevereirode2018.

Valmir Oliveira e Edina Almeida.

ERRATA Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária: na
publicação de 08/02/2018, página
A18 mercado, onde se lê: De
acordo com a legislação em vigor,
não poderão votar os cirurgiões-
dentistas que estiverem quites
com as anuidades. Leia-se: De
acordo com a legislação em vigor,
não poderão votar os cirurgiões-
dentistas que não estiverem
quites com as anuidades até o
exercício 2017.
SãoPaulo, 09 de fevereiro de 2018

RETIFICAÇÃO

CONSELHO REGIONAL DE
ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO

CGG DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.

Aviso de Início de Atividade de Pesquisa Sísmica

Torna público que iniciou a atividade de Pesquisa Sísmica 3D, Não-exclusiva, na

Bacia de Santos, Projeto Santos Fase VIII, na data de 08 de Fevereiro de 2018.

Luis Eduardo Querino Coutinho - Diretor-Geral.

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BOXE
CNPJ/MF 33.836.065/0001-20

Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária
O Presidente da Confederação Brasileira de Boxe, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas pelo artigo 36,
VII do Estatuto da Confederação Brasileira de Boxe, e com fundamento no artigo 19; I do mesmo Estatuto Convoca: o

representante dos atletas membro Desportista da CBBoxe, indicado na forma do Artigo 9º, I do Estatuto da Cbboxe, a comparecer
pessoalmenteeasFederaçõesfiliadasquepreenchamosrequisitosdoartigos8,12e18,§4ºdacartaestatutária,ase fazeremrepresentar
por seus presidentes ou por procuradores devidamente nomeados, a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se
dia 24 de fevereiro de 2018, às 14:30 horas emprimeira sessão commaioria absoluta demembros e filiados comdireito a voto,
e ás 15:00 horas, se caso for, em segunda chamada commínimo de 1/3 (um terço) de seusmembros e filiados regulares com direito
a voto, nos termos do artigo 24; §2º, I da norma estatutária, no HOTEL HOLLIDAY INN PORTO ALEGRE, localizado na Av. Carlos Gomes,
565 - Auxiliadora, Porto Alegre - RS, 90480-003, para a deliberação da seguinte ordemdodia: • Apreciar e votar a reforma do Estatuto da
ConfederaçãoBrasileiradeBoxepropostapeloConselhodeGestão.SãoPaulo, 08de fevereirode2018.MauroJosédaSilva -Presidente

EDITAL de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel, e para intimação dos executados, credores e interessados em caso de não localização pessoal dos mesmos, Venice Veículos e Peças Ltda,
CNPJ 01.597.957/0001-20; Paulo Gaspar Lemos, RG 2.690.224-SSP/SP e CPF 069.923.828-53 e s/m Cecília Ana Lemos, RG 3.474.768-SSP/SP e CPF 195.290.248-78, SRT
Administração de Bens e Participações Ltda, CNPJ 07.378.553/0001-21, Terion Administração de Bens e Participações Ltda, CNPJ 07.378.586/0001-71 e JKL Administração de
Bens e Participações Ltda, CNPJ 07.188.587/0001-53, credor hipotecário Banco Santander (Brasil) CNPJ 90.400.888/0001-42, terceiro interessado Fiat Chrysler Automóveis
Brasil Ltda., CNPJ nº 16.701.716/0036-86, expedido nos Autos da Ação de Procedimento Ordinário, em fase de execução promovida por BANCO FIDIS S/A, CNPJ 62.237.425/0001-76,
- Processo nº 0123846-65.2011.8.26.0100. A Dra. Andrea de Abreu e Braga, MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Capital/SP, na forma da lei, etc. Faz Saber, aos que o presente
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que com fulcro no artigo 879, II, do CPC, regulamentado pelo Provimento 1625/2009, através do sítio eletrônico
www.faroonline.com.br, será levado a leilão público em 1ª Praça com início no dia 26 de fevereiro de 2018 as 15h30 e com término em 01 de março de 2018 às 15h30 entregando a
quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação atualizado, e não havendo licitantes, o leilão seguirá ininterruptamente em 2ª praça com término em 26 de março de 2018,
às 15h30, ocasião em que não serão admitidos lances inferiores a 50% do valor da avaliação atualizado, sendo caracterizada a venda pelo maior lanço ofertado. O leilão será conduzido
pelo Leiloeiro Oficial Ronaldo Sérgio Montenegro Faro, inscrito na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 191. Pelo presente edital, ficam intimados os executados, credores e
demais interessados, se não intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados nos termos do art. 889 inciso I do CPC. CONDIÇÕES DE VENDA: DOS LANCES: O presente
Leilão será efetuado na modalidade “ON-LINE”, sendo que os lances deverão ser fornecidos através de sistema eletrônico do gestor www.faroonline.com.br e imediatamente divulgados
on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Não será admitido sistema no qual os lanços sejam remetidos por e-mail e posteriormente registrados no site do
gestor, assim como qualquer outra forma de intervenção humana na coleta e no registro dos lanços DO PAGAMENTO: O Arrematante deverá depositar o pagamento imediato do valor
do lance vencedor através da guia de depósito judicial a ser obtida através do site www.bb.com.br (art. 892, do CPC). PARCELAMENTO: De acordo com o art. 895, I e II, e parágrafos,
do NCPC, os interessados em adquirir o bem de forma parcelada, poderão pedir o parcelamento por escrito, até o início do primeiro leilão, desde que a proposta não seja inferior ao
valor da avaliação, e até o início do segundo leilão, desde que o valor da proposta não seja inferior a 50% do valor da avaliação atualizado, ficando claro que do requerimento deverá
constar oferta de pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, e o restante parcelado em até 30 meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por
hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. De todas as propostas deverão constar prazo, modalidade, indexador de correção monetária e condições de pagamento do saldo.
Deve, ainda, constar da proposta que o interessado declara estar ciente da multa de 10% sobre a parcela inadimplida somada às parcelas vincendas (art. 895, §4º), bem como que em
caso de inadimplemento declara estar ciente sobre a possibilidade de o exeqüente pedir a resolução da arrematação ou a cobrança do valor em aberto nestes mesmos autos (art. 895,
§5º). Observa-se, ainda, que a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: A
comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, a ser paga pelo arrematante no prazo de até 24 horas após o leilão. DO AUTO DE ARREMATAÇÃO:
Após a efetiva liquidação dos pagamentos acima, o auto de arrematação será assinado pelo Juiz. IMISSÃO NA POSSE: O arrematante providenciará perante o Juízo competente a
imissão na posse. DA ADJUDICAÇÃO: Caso o exequente venha a adjudicar os bens ficará igualmente responsável pelo pagamento da comissão do Leiloeiro. REMIÇÃO DA EXECUÇÃO:
Se os executados, após a publicação do edital , pagarem a dívida antes de adjudicado e arrematado o bem, na forma do art. 826, do CPC, deverão apresentar até a data e hora designadas
para o leilão, a guia comprobatória do referido pagamento acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto a remição da execução, sendo vedado para tal finalidade o uso do
protocolo integrado. Neste caso, deverão os executados pagar a importância atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários advocatícios e despesas com a publicação do edital e
as demais comprovadas pelo leiloeiro ACORDO: Caso haja acordo entre as partes, após a publicação do edital, serão devidas despesas com a publicação do edital e as demais
comprovadas pelo leiloeiro. LOTE ÚNICO: Imóvel composto pelas seguintes matrículas: 181.607 e 181.608 do 14º CRI da Capital que assim se descrevem: A) matrícula n° 181.607
do 14° Cartório de Registro de Imóveis desta Capital: Imóvel da Avenida Presidente Tancredo Neves, antiga Avenida P e Viela 18, parte dos lotes 13, 14, 15,16,17,18, e 19, parte dos
lotes 28 , 29 , 30 , 31, 32 , 33 , 34 , 35, todos da Quadra I, da Vila Vera, na Saúde, com a seguinte descrição: “um terreno medindo 75,00m de frente para a Avenida Presidente Tancredo
Neves, deste ponto em ângulo reto segue em direção à Rua Abagiba na extensão de 22,00m, daí deflete em ângulo reto na extensão de 5,00m, desse ponto deflete à direita ainda em
ângulo reto, indo em direção à Rua Abagiba, na extensão de 24,50m, confrontando com o lote 20, daí deflete à esquerda em ângulo reto, fazendo frente para a rua Abagiba, numa extensão
de 70,00m, até encontrar a Viela 18, indo em direção ao ponto inicial, numa extensão de 41,30 metros, encerando a área de 3.128,77m², contribuinte nº 049.118.0049-6. Obs.1: Da Av. 1
da referida matrícula, consta hipoteca ao Banco Fiat S/A e Fiat Automóveis S/A; Obs. 2: Do R. 3 da referida matrícula, consta transmissão do imóvel à JKL Administração de Bens e
Participações Ltda.; Obs. 3: Do R. 4 da referida matrícula, consta hipoteca de quinto grau ao Banco FIDIS de Investimento S/A; Obs. 4: Consta do R. 5 da referida matrícula, hipoteca de
sexto grau ao Banco FIDIS de Investimento S/A; Obs. 5: Do R. 6 da referida matrícula, consta hipoteca de sétimo grau à Fiat Automóveis S/A; Obs. 6: Da R. 7 da referida matrícula, consta
hipoteca cedular de 8º grau ao Banco Santander (Brasil) S/A; Obs. 7: Da Av. 8 da referida matrícula consta a penhora destes autos; Obs. 8: Da Av. 09 da referida matrícula, consta penhora
nos autos da Execução Fiscal, processo nº 38.500/11, movida pela Prefeitura Municipal de São Paulo contra JKL Administração de Bens e Participações Ltda.; Obs. 9: Da Av. 10 da
referida matrícula, consta penhora nos autos da Ação Trabalhista, processo nº 01496003920035020025, 25ª Vara do Trabalho da Capital movida por Diogenes Henrique Ribeiro em face
de JKL Administração de Bens e Participações Ltda.; Obs. 10: Da Av. 11 da referida matrícula, consta penhora nos autos do processo de Execução de Título Extrajudicial,
nº 0026299-59.2010.8.26.0003, promovido por Banco INTERCAP S/A em face de VENICE Veículos e Peças LTda. e Outros em trâmite perante a 2ª Vara Cível do Foro Regional do
Jabaquara. Obs 11: Consta da Av. 12 da referida matrícula indisponibilidade dos bens extraída do processo nº 08855005420055150140, solicitada pelo Juízo do Trabalho de Atibaia TRT
15º Região. Obs 12: Consta da Av. 13 da referida matrícula indisponibilidade dos bens extraída do processo nº 00009060720125020028, determinada pela 28ª Vara do Trabalho da
Capital. B) matrícula n° 181.608 do 14° Cartório de Registro de Imóveis desta Capital: Imóvel da Avenida Presidente Tancredo Neves, antiga Avenida P, rua Alcides Boscolo, antiga
Rua Doze e Rua Abagiba, parte dos lote 20,21, 22,23, 24,25,26, 27 e 28 todos da quadra I, da Vila Vera, na Saúde, com a seguinte descrição: “um terreno medindo 53,50m de frente para
a Avenida Presidente Tancredo Neves, deste ponto em curva em direção à Rua Alcides Boscolo, para a qual também faz frente, mede 22,00m, daí segue em linha reta pela distância de
50,30m ao longo da rua Alcides Boscolo, em direção à rua Abagiba, daí em canto chanfrado, na extensão de 9,00m na confluência da rua Alcides Boscolo com a Rua Abagiba, na extensão
de 11,00m, daí deflete à esquerda e segue na extensão de 46,00m até encontrar a Avenida Presidente Tancredo Neves, com a área de 2.190,25m², confrontando do lado direito de quem
da Avenida Presidente Tancredo Neves o olha, com a rua Alcides Boscolo, do lado esquerdo com parte dos lotes 20 a 28 e pelos fundos com a Rua Abagiba, contribuinte
nº 049.118.0049-6. Obs. 1: Da Av. da referida matrícula, consta hipoteca ao Banco Fiat S/A e Fiat Automóveis S/A; Obs. 2: Do R. 3 da referida matrícula, consta transmissão do imóvel à
JKL Administração de Bens e Participações Ltda.; Obs. 3: Do R. 5 da referida matrícula, consta hipoteca de quinto grau ao Banco FIDIS de Investimento S/A; Obs. 4: Consta do R. 6 da
referida matrícula, hipoteca de sexto grau ao Banco FIDIS de Investimento S/A; Obs. 5: Do R. 7 da referida matrícula, consta hipoteca de sétimo grau à Fiat Automóveis S/A; Obs. 6: Da
R. 8 da referida matrícula, consta hipoteca cedular de 8º grau ao Banco Santander (Brasil) S/A; Obs. 7: Da Av. 9 da referida matrícula consta a penhora destes autos; Obs. 8: Da Av. 10
da referida matrícula, consta penhora nos autos da Execução Fiscal, processo nº 38.500/11, movida pela Prefeitura Municipal de São Paulo contra JKL Administração de Bens e
Participações Ltda.; Obs. 9: Da Av. 11 da referida matrícula, consta penhora nos autos do processo de Execução de Título Extrajudicial, nº 0026299-59.2010.8.26.0003, promovido por
Banco INTERCAP S/A em face de VENICE Veículos e Peças LTda. e Outros. Obs 10: Consta da Av. 12 da referida matrícula indisponibilidade dos bens extraída do processo
nº 08855005420055150140, solicitada pelo Juízo do Trabalho de Atibaia TRT 15º Região. Obs 11: Consta da Av. 13 da referida matrícula indisponibilidade dos bens extraída do processo
nº 00009060720125020028, determinada pela 28ª Vara do Trabalho da Capital. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 31.600.000,00 (trinta e um milhões, seiscentos mil reais) para janeiro de
2017, conforme laudo de avaliação. VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO PELO TJ/SP PARA janeiro de 2018: R$ 32.254.000,00 (trinta e dois milhões duzentos e cinqüenta e
quatro mil reais). A avaliação será atualizada até a data da alienação judicial, de acordo com os índices oficiais. OBSERVAÇÕES: 01- Constam dívidas ativas de IPTU (até o ano de
2016) no valor de R$ 7.877.353,81 (sete milhões, oitocentos e setenta e sete mil, trezentos e cinqüenta e três e oitenta e um centavos) para 22/01/2018 segundo o site da
Prefeitura de São Paulo. 02- Cumpre informar que foi anotado arresto no rosto destes autos oriundo da 6ª Vara Cível de Santo Amaro Processo nº 0245844-71.2009.8.26.0002,
que deverá recair sobre eventual crédito de SRT, Terion e Paulo Gaspar, no limite de R$397.439,97; 03- Consta penhora no rosto dos autos oriunda do Proc
nº 00012688820135020055 em trâmite perante a 55ª Vara do Trabalho de São Paulo, Capital para garantia de crédito na importância de R$ 139.870,85 ( fls. 1077);
04- Consta penhora no rosto dos autos oriunda do Proc nº 0019376-17.2010.8.26.0003 em trâmite perante a 3ª Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara para garantia de
crédito na importância de R$ 57.192,90 ( fls 1116); 05- Consta penhora no rosto dos autos da Carta Precatória Proc nº 00011308620135020002 em trâmite perante a 2ª Vara do
Trabalho de São Paulo oriunda da 2ª vara do Trabalho de São Caetano do Sul proc nº 00023584920105020472, para garantia de crédito na importância de R$ 13.000,00
(fls 1071); 06- Consta penhora no rosto dos autos oriunda do Proc nº 00000497420115020034 em trâmite perante a 34ª Vara do Trabalho de São Paulo, para garantia
de crédito na importância de R$ 106.256,55 (fls 1470); 07- Consta penhora no rosto dos autos oriunda do Proc nº 0005683-29.2011.8.26.0003 em trâmite perante a 2ª Vara Cível
do Foro Regional do Jabaquara para garantia de crédito na importância de R$ 61.099,18 (fls 1489); 08- Consta penhora no rosto dos autos oriunda do Proc
nº 00027577620115020041 em trâmite perante a 41ª Vara do Trabalho de São Paulo, para garantia de crédito na importância de R$ 1.543,74 (fls 1726); 09- Consta penhora
no rosto dos autos oriunda do Proc nº 00030247720125020020 em trâmite perante a 20ª Vara do Trabalho de São Paulo, para garantia de crédito na
importância de R$ 188.965,29 (fls 1967); 10- Consta penhora no rosto dos autos oriunda do Proc nº 0011062-64.2010.8.26..0009 em trâmite perante a 4ª Vara Cível do
Foro Regional da Vila Prudente para garantia de crédito na importância de R$ 121.419,58 ( fls. 2078); 11- Consta penhora no rosto dos autos oriunda do Proc
nº 00016129520115020069 em trâmite perante a 69ª Vara do Trabalho de São Paulo, para garantia de crédito na importância de R$ 67.767,17 (fls 2148);
12- Consta penhora no rosto dos autos oriunda do Proc nº 00009424320125020030 em trâmite perante a 30ª Vara do Trabalho de São Paulo, para garantia de crédito na
importância de R$ 1.540.963,5 (fls 2343); 13- Consta penhora no rosto dos autos oriunda do Proc nº 0004488-72.20128.26.0003 em trâmite perante a 2ª Vara Cível
do Foro Regional do Jabaquara para garantia de crédito na importância de R$ 7.777,69 (fls 2557); 14- Consta penhora no rosto dos autos oriunda do
Proc nº 00001047220115020471 em trâmite perante a 1ª Vara do Trabalho de São Caetano do Sul, para garantia de crédito na importância de R$ 10.981,78 (fls 2.684). 15- Consta
penhora no rosto dos autos oriunda do Proc nº 00021913520105020471 em trâmite perante a 1ª Vara do Trabalho de São Caetano do Sul, para garantia de crédito na
importância de R$ 15.175,34 ( fls. 2676) ; 16- Consta penhora no rosto dos autos oriunda do Proc nº 00013348620105020471 em trâmite perante a 1ª Vara do
Trabalho de São Caetano do Sul, para garantia de crédito na importância de R$ 6.468,80 (fls 2680). 17 - Consta penhora no rosto dos autos oriunda do Proc
nº 00027577620115020041 em trâmite perante a 41ª Vara do Trabalho de São Paulo, para garantia de crédito na importância de R$ 1.543,74 ( fls 2795; 18 - Consta penhora no
rosto dos autos oriunda do Proc nº 0032562-13.2010.8.26.0002 em trâmite perante a 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, para garantia de crédito na
importância de R$ 30.062,54 ( fls 2773). 19 - Consta penhora no rosto dos autos oriunda do Proc nº 00001769820115020070 em trâmite perante a 70ª Vara do Trabalho de
São Paulo, para garantia de crédito na importância de R$ 87.061,48 ( fls .1507). Eventuais ônus ou encargos que recaiam sobre o bem ficarão por conta do arrematante. TAXAS E
IMPOSTOS: Eventuais taxas ou impostos incidentes sobre o bem correrão por conta do arrematante ou adjudicante, com exceção dos débitos do § único do artigo 130 do CTN, que se
sub-rogam sobre o preço dos bens. Dos autos constam recursos pendentes de julgamento. E para que produza os seus jurídicos efeitos de Direito, é expedido o presente edital, que será
publicado e afixado por extrato, no lugar de costume, na forma da lei. Dúvidas e esclarecimentos: Pessoalmente no Ofício onde tramita o processo, ou com a empresa gestora do leilão
eletrônico. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de janeiro de 2018.

AB CONCESSÕES S.A.
CNPJ/MF nº 15.019.317/0001-47

NIRE 35.300.418.271
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 28/07/2017

1. Data, Hora e Local: No dia 28/07/2017, às 12h, na sede da AB Concessões S.A. (“Companhia”), na Rua Leopoldo
Couto de Magalhães Junior, 758, 12º andar, conjunto 122, Itaim Bibi, CEP: 04542-000, São Paulo/SP. 2. Convocação e
Presença: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, em face da presença de acio-
nistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no livro de presença de
acionistas. 3. Mesa: Presidente: Roberto Mengucci; Secretário: José Renato Ricciardi. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre
(i) a ratificação da determinação do voto da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária de sua subsidiária integral
Triângulo do Sol Auto Estradas S.A., a ser realizada em 28/07/2017, às 18h; e (ii) Autorização à Diretoria da Companhia
para tomar todas as providências necessárias à formalização da deliberação. 5. Deliberações: Por votos unânimes dos
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, nos
termos do Artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, foram tomadas as seguintes deliberações, sem ressalvas: 5.1. Determinar
que a Companhia vote favoravelmente à ratificação da distribuição de dividendos no importe de R$ 10.000.000,00 por
sua subsidiária integral, Triângulo do Sol Auto Estradas S.A., sociedade por ações com sede em Matão/SP, na Rua Marlene
David dos Santos, 325, Jardim Paraíso III, CNPJ 02.509.186/0001-34 (“TDS”), na AGE que se realizará em 28/07/2017,
às 18h, através da utilização de saldo de sua conta de reserva de lucros, os quais já se encontram devidamente pagos à
Companhia. 5.2. Autorizar a diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a formalização da
instrução de voto acima mencionada, podendo, para tanto, assinar a ata de AGE da TDS que se realizará em 28/07/2017 às
18h. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros
da Mesa e pelos acionistas presentes à Assembleia. Mesa: Presidente: Roberto Mengucci e Secretário: José Renato Ricciardi.
Acionistas: Hauolimau Empreendimentos e Participações S.A. (representada por Reinaldo Bertin) e Autostrade Concessões
e Participações Brasil Ltda. (representada por Cesare Mosca). São Paulo, 28/07/2017. Certifico que a presente confere
com o original lavrado no livro próprio. Roberto Mengucci - Presidente. José Renato Ricciardi - Secretário. JUCESP nº
71.697/18-4 em 07/02/2018.

CONVOCAMOS o Sr. GUILHERME DE FELICE, a comparecer, no
prazo de até 02 (dois) dias úteis, à Agência PINHEIROS TEODORO
– 6806, do Banco do Brasil SA, localizada na rua Teodoro Sampaio,
1600, Bairro Pinheiros, São Paulo SP, para tratar de assunto de seu
interesse pessoal.

CONVOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO


