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Fundo de resgate mudará
para atrair investidores

Sem euro e com
frio, europeu já
faz fila no sopão

● O Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) pode oferecer à Itália
um suporte financeiro de € 400
bilhões a € 600 bilhões, a fim de
dar ao novo governo de Mario
Monti entre 12 e 18 meses para
aprovar reformas suficientes pa-
ra restaurar a confiança do mer-
cado na capacidade do país de
pagar a sua dívida, informou o
jornal La Stampa.

O “pacote Itália” do FMI con-
sistiria de empréstimos a uma
taxa de juro de 4% a 5%, abaixo
dos 7% a 8% que o país pagou na
maioria nos recentes leilões de
bônus, de acordo com o diário.

Segundo o La Stampa, o agrava-
mento da crise de dívida da Euro-
pa reforça a convicção do FMI de
que a Itália é a nação que preci-
sa urgentemente de suporte para
evitar um colapso do euro.

LONDRES

Enquanto nas ruas há protestos
contra as medidas de austerida-
de, dentro de casa os europeus
sentem as consequências da cri-
se e da falta de dinheiro. Alguns
lutam para manter o aquecimen-
to no inverno que se aproxima,
outros apelam para as refeições
gratuitas em abrigos e se livram
dos animais de estimação. A cri-

se da dívida que atinge a zona do
euro tem levado governos a cor-
tar gastos, incluindo programas
sociais, e aumentar os impostos.

O desemprego aumenta, e
muitos europeus se programam
para um futuro ainda pior. Não
são só os pobres que sentem a
dor da crise na Europa.

Mesmo na rica Alemanha, a cri-
se levou ao renascimento do “so-
pão”, de acordo com o autor de
um livro sobre pobreza. “Há cer-
ca de 700 sopões em todo o país,
onde pobres podem ir para ter
uma refeição quente e gratuita”,
disse Ulrich Schneider. “Os so-
pões praticamente não existiam
na Alemanha há uma década.
Agora, eles recebem cerca de 1
milhão de pessoas por dia.”

Um prefeito na Romênia Flo-
rin Cazacu fez uma greve de fo-
me de seis dias na semana passa-
da por causa dos cortes nos subsí-
dios para o aquecimento, o que
significava que a sua cidade,
Brad, poderia não conseguir ar-
car com o serviço. Dez mil mora-
dores, instituições públicas e de

saúde poderiam ter pela frente
um inverno duro.

“Minha greve de fome foi uma
solução extrema, um grito de so-
corro de um prefeito pela comu-
nidade”, disse Cazacu à Reuters
ontem. Ele suspendeu a greve no
sábado depois que o governo cen-
tral concordou em pagar uma
quantia que vai cobrir, segundo
o prefeito, apenas de 15 a 20 dias
de aquecimento na cidade.

“Vai ser preciso que o governo
distribua óleo das suas reservas
para cobrir as necessidades do
inverno inteiro”, afirmou o pre-
feito.

O governo da Romênia, o se-
gundo mais pobre Estado-mem-
bro da União Europeia (UE), e
país onde o salário médio é me-
nor que€400 euros, cortou salá-
rios e aumentou impostos para
conter o déficit orçamentário.

Na Grécia, os fornos de lenha,
símbolo de pobreza no passado,
estão voltando. O preço do aque-
cimento disparou depois que o
governo de Atenas aumentou os
impostos sobre energia também
para conter os seus déficits.

“Os negócios dobraram”, afir-
mou Costas Mitsionis, vende-
dor desse tipo de forno. Ele é um
dos raros rostos alegres num
mercado em Atenas. “Todos que-
rem comprar, pobres e ricos.”

Sem animal. Na Grã-Bretanha,
país que não é parte da zona do
euro e sobre o qual se costuma
brincar que as pessoas gostam
mais dos seus animais de estima-
ção do que umas das outras, mes-
mo os amados bichos têm que
ser retirados do orçamento do-
méstico.

O abrigo de cães e gatos de Bat-
tersea, na capital britânica Lon-
dres, registrou neste mês um au-
mento do número de pessoas
que estão desistindo dos seus
animais. “Perdi o meu emprego
há quatro meses, e agora estou
preocupado porque posso per-
der a minha casa. Shady é o meu
melhor amigo, e eu o tenho há
dois anos, mas não posso susten-
tá-lo mais”, disse Aaron Le-
Blanc, dono do cão Shady./

REUTERS

Merkel e Sarkozy
buscam acordo
radical para o euro
Alemanha e França buscam integração fiscal rápida e profunda
entre países da zona do euro; UE, porém, resiste às mudanças
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FMI pode oferecer
pacote de socorro
de€600 bi à Itália

Auxílio. Sarkozi e Merkel defendem união fiscal para ajudar na solução à crise da dívida

Dinheiro. No centro de Roma, Itália, idosas pedem esmola

BERLIM

Regras operacionais detalhadas
para o fundo de resgate da zona
do euro, o Fundo Europeu de Es-
tabilidade Financeira (EFSF, na
sigla em inglês), estão prontas
para serem aprovadas pelos mi-
nistros de Finanças da zona do
euro na terça-feira, mostram do-

cumentos obtidos pela Reuters.
Os documentos tratam das re-
gras para a intervenção do EFSF
nos mercados primário e secun-
dários de títulos, ampliando li-
nhas de créditos a governos. A
aprovação das regras vai abrir ca-
minho para atração de recursos
de investidores privados e públi-
cos nas próximas semanas.

O fundo de resgate poderá
oferecer proteção parcial para
investidores privados que ad-
quirirem títulos soberanos da
zona do euro, como os papéis
da Espanha e Itália. Em outu-
bro, líderes da zona do euro
concordaram que o EFSF deve-
ria ser alavancado por intermé-
dio de um esquema parcial de
seguro e fundos de co-investi-
mento para cerca de € 1 trilhão.
No entanto, o próprio EFSF jo-
gou esse número para baixo, de-
vido aos riscos representados
pela zona do euro. / REUTERS

BRUXELAS

A Alemanha e a França estu-
dam medidas radicais para ga-
rantir uma integração fiscal
mais rápida e mais profunda
entre os países da zona do eu-
ro. Há, no entanto, resistência
às mudanças, disseram ontem
autoridades da União Euro-
peia UE.

O plano original da Alemanha
era tentar garantir o acordo en-
tre todos os 27 países da União
Europeia para uma mudança li-
mitada para o Tratado de Lisboa
até o final de 2012. A intenção era
impor um controle ao orçamen-
to bem mais rigoroso sobre os 17
países da zona do euro – o que
seria uma maneira de sustentar a
defesa da região contra a crise da
dívida.

Porém, em reuniões com líde-
res da UE nas últimas semanas,
ficou claro para a chanceler ale-
mã Angela Merkel e para o presi-
dente francês Nicolas Sarkozy
que pode não ser possível ter to-
dos os 27 países a bordo, frisa-
ram fontes da UE.

A mudança, mesmo com o
apoio dos países-membros, teria
lenta implementação. A previ-
são é que levaria um ano ou mais
para finalmente garantir as mu-
danças, mas as turbulências na
Itália, Espanha e agora na França
sugerem que medidas ousadas
devem ser implementadas no
curtíssimo prazo.

Outras formas. Como resulta-
do, autoridades do alto escalão
dos governos da Alemanha e da
França têm explorado outras ma-

neiras de atingir o objetivo, tan-
to via um acordo entre apenas os
países da zona do euro, quanto
um acordo separado fora do pac-
to da União Europeia. Essa últi-
ma proposta envolveria um nú-
cleo de cerca de 8 a 10 países da
zona do euro, disseram as autori-
dades.

Nenhuma decisão definitiva
foi alcançada. A Reuters reportou
com exclusividade no dia 9 de no-
vembro que autoridades da Fran-

ça e da Alemanha discutiam pla-
nos para uma revisão radical da
União Europeia, para estabele-
cer uma zona do euro mais inte-
grada fiscalmente e possivel-
mente menor.

“Os alemães tomaram sua de-
cisão. Eles querem uma mudan-
ça do pacto e estão fazendo o que
podem para empurrá-lo o mais
rápido possível”, disse à agên-
cias de notícias internacional
uma autoridade sênior da União
Europeia envolvida nas negocia-
ções.

Margem de manobra. Enquan-
to Alemanha e França estão con-
vencidos de que a mudança para
a união fiscal é a única maneira
de superar a crise da dívida. Se as
alterações forem efetivadas po-
deria abrir caminho para a emis-
são de títulos conjuntamente na
zona euro, dando maior margem
de manobra para o Banco Cen-
tral Europeu a agir com força. O
problema é que alguns países da
zona do euro são incapazes ou
não querem se mover tão rapida-
mente rumo a essa meta.

Não apenas Grécia, Irlanda e
Portugal, que estão recebendo
ajuda da UE e do Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI), mas
também Itália e Espanha e al-
guns países do leste europeu co-
mo a Eslováquia, encontrariam
dificuldade, nas atuais condi-
ções econômicas, em cumprir as
restrições orçamentárias que a
Alemanha quer.

Em alguns casos, o problema
não é econômico, mas político,
simplesmente não concordam
com o objetivo. /REUTERS

Crise está fazendo com
que população da Europa
apele para refeições
gratuitas e abandone
até animais de estimação

COMUNICADO. A empresa TAP Manutenção 
e Engenharia Brasil S/A. Com sua Matriz esta-
belecida à Est. das Canárias, 1862 – Ilha do Go-
vernador, Rio Janeiro, CEP 21941-480, CNPJ 
nº 04.775.827/0001-28 e Inscrição Estadual nº 
77.316.108, vem a público comunicar o extravio 
do livro Termo de Ocorrência “Nº de Ordem 01”, 
de sua Filial estabelecida à Av. Santos Dumont, 
nº 1.350, 2 subsolo, Taruma, Manaus-AM, CEP 
69.039-809, CNPJ nº 04.775.827/0008-02 e Ins-
crição Estadual nº 04.208.419-9.

WTorre Brasília Empreendimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 04.160.423/0001-20 – NIRE 53 3 0001184 2

Ata de Assembléia Geral Extraordinária

1. Data, Hora e Local de Realização: Realizada aos 12 de agosto de 2011, às 10h, na sede social da Companhia, em Brasília, Distrito Federal, no Setor Bancário Norte, Quadra 1, 
Bloco F, Loja 01, Sobreloja. 2. Forma de Convocação: Dispensada a convocação, nos termos dispostos no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
3. Participantes: Acionistas representando 100% (cem por cento) do Capital Social, conforme as assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, sendo elas: WTorre 
S.A., sociedade por ações com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua George Eastman, nº 280, sala 59, Vila Tramontano, CEP 05690-000, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 07.022.301/0001-65, com seus atos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.328.272, neste ato representada por seus Diretores, Srs. 
Walter Torre Junior, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.581.240 SSP/SP, CPF/MF nº 769.228.638-87, e Paulo Remy Gillet Neto, brasileiro, 
casado, administrador de empresas, CRA-SP nº 54 682, RG nº 38.265.568-0 SSP/SP, CPF/MF nº 139.772.102-20, residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, com escritório na Rua George Eastman nº 280, Vila Tramontano, CEP 05690-000; e WTorre Properties S.A., sociedade por ações com sede na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua George Eastman, nº 280, sala 60, Vila Tramontano, CEP 05690-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.875.234/0001-21, com seus atos arquivados na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.328.736, neste ato representada por seus Diretores, Srs. Paulo Remy Gillet Neto, brasileiro, casado, administrador de 
empresas, CRA-SP nº 54 682, RG nº 38.265.568-0 SSP/SP, CPF/MF nº 139.772.102-20, e Nilton Bertuchi, brasileiro, casado, advogado, OAB/SP nº 149.144, RG nº 23.292.880-0 
SSP/SP, CPF/MF nº 195.514.838-47, residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua George Eastman, nº 280, Vila Tramontano, 
CEP 05690-000. 4. Mesa: Presidente: Paulo Remy Gillet Neto; e Secretário: Nilton Bertuchi, acima qualifi cados. 5. Ordem do Dia: (a) Aprovação de aumento de capital social 
da Companhia; (b) Conversão das ações ordinárias, de titularidade da acionista WTorre Properties S.A., em ações preferenciais; (c) Alteração do artigo 4º do Estatuto Social; 
(d) Alteração do número de membros da Diretoria da Companhia, com a consequente alteração da redação do Artigo 6º e seguintes do Estatuto Social; (e) Eleição da diretoria; 
(f) Alteração nas matérias com quorum majorado, com a conseqüente alteração do parágrafo único do Artigo 14º do Estatuto Social; (g) Consolidação do novo Estatuto Social da 
Companhia; e (h) Autorização à Diretoria a realizar todos os atos complementares para o cabal cumprimento do que ora fi cou resolvido e do mais que seja determinado pelas 
leis que regem a matéria. 6. Deliberações: Analisadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os Acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, 
deliberaram: (a) Aprovar o aumento de capital social da Companhia de R$ 60.612.000,00 (sessenta milhões, seiscentos e doze mil reais) para R$ 62.699.238,00 (sessenta e 
dois milhões, seiscentos e noventa e nove mil, duzentos e trinta e oito reais), com um aumento efetivo de R$ 2.087.238,00 (dois milhões, oitenta e sete mil, duzentos e trinta e 
oito reais), mediante a emissão de 2.087.238 (dois milhões, oitenta e sete mil, duzentas e trinta e oito) novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal e com direito a 
voto, integralmente subscritas e integralizadas, neste ato, da seguinte forma: (i) 1.043.619 (um milhão, quarenta e três mil, seiscentas e dezenove) ações ordinárias, nominativas, 
sem valor nominal e com direito a voto, pela acionista WTorre Properties S.A., mediante a conversão do valor de R$ 1.043.619,00 (um milhão, quarenta e três mil, seiscentos e 
dezenove reais) contabilizado como Adiantamento para futuro Aumento de capital – AFAC, conforme Boletim de Subscrição “Anexo I”; e (ii) 1.043.619 (um milhão, quarenta e três 
mil, seiscentas e dezenove) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal e com direito a voto, pela acionista WTorre S.A., mediante a conversão do valor de R$ 1.043.619,00 
(um milhão, quarenta e três mil, seiscentos e dezenove reais) contabilizado como Adiantamento para futuro Aumento de capital – AFAC, conforme Boletim de Subscrição “Anexo II”. 
Desta forma, o capital social da Companhia passa a ser de R$ 62.699.238,00 (sessenta e dois milhões, seiscentos e noventa e nove mil, duzentos e trinta e oito reais), dividido em 
62.699.238 (sessenta e dois milhões, seiscentos e noventa e nove mil, duzentas e trinta e oito) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal e com direito a voto; (b) Converter 
31.349.620 (trinta e um milhões, trezentas e quarenta e nove mil, seiscentas e vinte) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal e com direito a voto da Companhia, todas 
de titularidade da acionista WTorre Properties S.A., em 31.349.620 (trinta e um milhões, trezentas e quarenta e nove mil, seiscentas e vinte) ações preferenciais, nominativas, 
sem valor nominal e com direito a voto, com prioridade na distribuição de dividendo fi xo; (c) Considerando-se as deliberações descritas nos itens “a” e “b” acima, alterar o artigo 
4º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Art. 4º - O capital social é de R$ 62.699.238,00 (sessenta e dois milhões, seiscentos 
e noventa e nove mil, duzentos e trinta e oito reais), divido em 62.699.238 (sessenta e dois milhões, seiscentos e noventa e nove mil, duzentas e trinta e oito) ações sem valor 
nominal, sendo 31.349.618 (trinta e um milhões, trezentos e quarenta e nove mil, seiscentas e dezoito) ações ordinárias e 31.349.620 (trinta e um milhões, trezentos e quarenta e 
nove mil, seiscentas e vinte) ações preferenciais. Parágrafo Primeiro - As ações da Companhia serão ordinárias, com direito de voto, e preferenciais, com direito a voto e prioridade 
no recebimento de dividendo fi xo. Parágrafo Segundo - As ações preferenciais terão prioridade no recebimento dos dividendos, não cumulativos, calculados progressivamente 
com base no índice de ocupação, por locação, do ativo da Companhia, até que 90% (noventa por cento) das unidades estejam locadas, conforme a tabela abaixo, participando, em 
igualdade com as ações ordinárias, nos aumentos do capital social decorrentes de incorporação de reservas e lucros.

% Imóvel Locado
% Dividendos

WTorre S.A. WTorre Properties S.A.
até 50% 0 100%

entre 51% e 60% entre 1% e 10% entre 99% e 90%
entre 61 e 70% entre 11% e 20% entre 89% e 80%
entre 71 e 89% entre 21% e 30% entre 79% e 70%
a partir de 90% 50% 50%

Parágrafo Terceiro - As ações preferenciais serão convertidas em ações ordinárias após a ocupação, por locação, de 90% (noventa por cento) do ativo da Companhia.” (d) Alterar 
o número de membros da Diretoria da Companhia para 04 (quatro) Diretores, divididos em Diretores do Grupo A e Diretores do Grupo B, sendo que a representação da Companhia 
se dará por 2 (dois) Diretores conjuntamente, sendo obrigatoriamente um deles do Grupo A e o outro do Grupo B. Deste modo, o artigo 6º do Estatuto Social da Companhia passa 
a vigorar com a seguinte redação: “Art. 6º - A Companhia será administrada por uma Diretoria composta por 04 (quatro) membros, sendo um deles o Diretor Presidente e os demais 
Diretores, sem designação específi ca, divididos em Diretores do Grupo A, formado por 02 (dois) Diretores, sendo um deles o Diretor Presidente, e Diretores do Grupo B, formado 
por 02 (dois) Diretores, eleitos pela Assembléia Geral, com mandato de 03 (três) anos, podendo ser reeleitos. Parágrafo Primeiro - A Diretoria será investida em suas funções 
mediante assinatura de Termo de Posse lavrado no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria, dispensada qualquer caução para garantia de sua gestão. Parágrafo Segundo - Com-
pete aos Diretores, além de cumprir e fazer cumprir o disposto neste Estatuto Social e de dirigir a execução das atividades relacionadas com o planejamento geral da Companhia: 
I. planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades da Companhia; II. executar e fazer executar as deliberações da Assembléia Geral; III. elaborar e acompanhar 
os planos de negócios, operacionais e de investimento da Companhia; IV. elaborar e acompanhar o plano de organização da Companhia e emitir as normas correspondentes; e V. 
coordenar a política de recursos humanos, organizacional, gerencial e operacional da Companhia. Art. 7º - Mesmo após o término do prazo do mandato, os Diretores continuarão 
no exercício de seus cargos, até a eleição e posse da nova Diretoria, eleita pela Assembléia Geral. Art. 8º - Os membros da Diretoria receberão os honorários e participações, 
globais ou individuais, que a Assembléia Geral determinar. Art. 9º - A Diretoria terá os mais amplos poderes para deliberar sobre todo e qualquer assunto relativo aos negócios da 
Companhia, que não seja da competência da Assembléia Geral, como adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, inclusive direitos a eles relativos, contratar empréstimos e 
fi nanciamentos, de qualquer espécie e valor, bem como conceder, em nome da Companhia, fi anças, avais ou qualquer outra modalidade de garantia, em favor de pessoa física ou 
jurídica, mas exclusivamente quando necessário ao desempenho de atividade de seu interesse social. Art. 10º - A representação ativa e passiva da Companhia, em atos e opera-
ções que envolvam a sua responsabilidade, é privativa dos Diretores e será exercida sempre por 02 (dois) Diretores, sendo um deles do Grupo A e o outro do Grupo B, nos limites 
dispostos no Acordo de Acionistas da Companhia. Art. 11º – Nos limites de suas atribuições, os Diretores, mediante a assinatura de 02 (dois) deles, conforme disposto no artigo 
10, acima, poderão constituir procuradores para, individualmente, representar a Companhia e praticar os atos e operações que forem especifi cados nos respectivos instrumentos 
de mandato, que sempre particularizarão os poderes outorgados e o seu prazo de duração. Parágrafo Único - Exceção feita às procurações ad judicia, todas as demais não 
poderão ter validade excedente a 2 (dois) anos.” (e) Eleger os Diretores da Companhia, com mandato unifi cado de 3 (três) anos ou até que venham a tomar posse os novos 
membros a serem eleitos na Assembléia Geral Ordinária que será realizada no ano de 2014, sendo eles: Diretores do Grupo A: Paulo Remy Gillet Neto, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, CRA-SP nº 54.682, RG nº 38.265.568-0 SSP/SP, CPF/MF sob o nº 139.772.102-20, e Francisco Geraldo Caçador, brasileiro, casado, engenheiro, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 953328 SSP/MG, inscrito no CREA/MG sob o nº 12.540, inscrito no CPF/MF sob o nº 182.092.626-53; Diretores do Grupo B: Nilton 
Bertuchi, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 149.144, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.292.880-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 195.514.838-
47; e Gabriel Monteiro, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.723.581-2 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 605.677.839-87, todos residentes 
e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua George Eastman, nº 280, Vila Tramontano, CEP 05690-000, os quais, estando presente, assi-
naram os respectivos termos de posse no livro de registro de atas de reuniões da diretoria. Na oportunidade, restou comprovado o preenchimento, pelos Diretores eleitos, das 
condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76; (f) Alterar o quorum de deliberação de determinadas matérias para 70% (setenta por cento), 
com a conseqüente alteração do parágrafo único do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia. Deste modo o artigo 14 passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 14 - Exceto 
conforme disposto em lei e no Parágrafo Único deste artigo, as deliberações em Assembléia Geral serão tomadas por maioria absoluta de votos, não computados os votos em 
branco. Parágrafo Único – As matérias relacionadas abaixo, dependerão, como condição de validade, da aprovação de Acionistas que representam ao menos 70% (setenta por 
cento) das Ações com direito a voto de emissão da Companhia: (i) aumento ou redução do capital social; (ii) criação de órgãos ou modifi cação da estrutura organizacional da 
Companhia; (iii) alteração dos poderes da administração e de representação da Companhia; (iv) pedido recuperação judicial ou extrajudicial ou falência; (v) todas as matérias 
previstas no artigo 136 da Lei das Sociedades por Ações, exceto conforme a previsão do parágrafo terceiro do artigo 4º, acima; (vi) emissão de quaisquer títulos ou valores mobi-
liários pela Companhia; (vii) abertura de capital e listagem das ações da Companhia (ou qualquer controlada ou coligada) em bolsa de valores; (viii) alienação ou oneração de 
imóveis; e (ix) contratação, pela Companhia, de qualquer tipo de obrigação em valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).” (g) Consolidar o novo Estatuto Social, 
conforme “Anexo III”, já efetuadas todas as alterações acima mencionadas; e (h) Autorizar a Diretoria a realizar todos os atos complementares do registro e publicidade da presente 
ata, bem como a tomar, com os mais amplos poderes, todas as providências que se tornarem necessárias para o cabal cumprimento do que ora fi cou resolvido e do mais que seja 
determinado pelas leis que regem a matéria, em especial aqueles atos perante a Secretara da Receita Federal e Junta Comercial do Distrito Federal – JCDF. 7. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme 
disposto no artigo 130, Parágrafo 1º, da Lei n0 6.404/76, que, juntamente com o projeto deste Estatuto, foi lida e aprovada, sendo assinada por todos os presentes. Assinaturas: 
Mesa: Paulo Remy Gillet Neto – Presidente; Nilton Bertuchi - Secretário; Acionistas: WTorre S.A. (neste ato representada pelos Srs. Walter Torre Junior e Paulo Remy Gillet Neto); e 
WTorre Properties S.A. (neste ato representada pelos Srs. Nilton Bertuchi e Paulo Remy Gillet Neto). A presente Ata confere com a original lavrada em livro próprio. Distrito Federal, 
12 de agosto de 2011. (ass.) Mesa: Paulo Remy Gillet Neto – Presidente; Nilton Bertuchi – Secretário. Visto do Advogado: Jacques Levy Eskenazi – OAB/SP nº 200.635 – CPF/
MF nº 166.941.418-31.  Testemunhas: 1. Roberta Queiroz Telles, RG 22.966.237-7 SSP/SP, CPF 280.832.238-08. 2. Hector Braz Tome, RG 48.155.109-8, CPF 410.808.718-61. 
Junta Comercial do Distrito Federal. Certifi co o registro em 04/11/2011 sob o nº 20110745680. Luiz Fernando P. de Figueiredo – Secretário Geral.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 nov. 2011, Economia, p. B4.




