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LONDRES

O ex-primeiro-ministro grego
Lucas Papademos declarou
ontem que a Grécia não tem al-
ternativa a não ser cumprir o
rigoroso programa de austeri-
dade exigido por seus credo-
res. Caso contrário, segundo
ele, o país seria obrigado a sair
da zona do euro e isso seria
“catastrófico” para a econo-
mia, provocando inflação e
problemas sociais ainda mais
graves que os atuais.

Em sua primeira entrevista
desde que deixou o cargo, Papa-
demos disse à agência Dow Jones
que a saída da união monetária
acarretaria consequências eco-
nômicas graves, além de implica-
ções profundas para o restante
da zona do euro. Sem entrar em
detalhes, Papademos disse que é
por isso que os governos e as ins-
tituições da Europa estão prepa-
rando planos de contingência pa-
ra essa eventualidade.

“Apesar de ser improvável
que esse cenário se materialize e
de se tratar de algo indesejável
tanto para a Grécia quanto para
os outros países, não se pode dei-
xar de considerar que preparati-
vos estão sendo feitos para fazer
frente às potenciais consequên-
cias da saída da Grécia da zona
do euro”, declarou Papademos.

O também ex-vice-presiden-

te do Banco Central Europeu
continua aconselhando o gover-
no interino instalado em Atenas
desde que deixou o cargo de pri-
meiro-ministro, na quarta-feira
da semana passada. Papademos
deixou o posto de chefe de gover-
no depois do resultado inconclu-
sivo das eleições legislativas de 6
de maio. Novas eleições foram
convocadas para 17 de junho.

Na opinião de Papademos,
muitos gregos não teriam avalia-
do totalmente a gravidade da si-
tuação. “Os líderes políticos eu-

ropeus enviaram uma mensa-
gem clara: a Grécia deve ficar na
zona do euro e o país deve cum-
prir seus compromissos. Portan-
to, o risco de a Grécia deixar o
euro é real e depende efetiva-
mente de o povo grego apoiar a
continuidade da implementa-
ção do programa econômico.”

O ex-premiê citou estimati-
vas segundo as quais o custo de
uma saída da Grécia da união mo-
netária ficaria entre € 500 bi-
lhões e € 1 trilhão, o que refletiria
o impacto sobre mercados, efei-

tos de contágio e danos à econo-
mia real. “Alguns cálculos que vi
sugerem que a inflação acelera-
ria para 30% ou até mesmo 50%,
dependendo do impacto desses
acontecimentos”, acrescentou
Papademos.

Os mercados nos Estados Uni-
dos e no Brasil reagiram negati-
vamente às declarações, feitas
depois do fechamento das bol-
sas na Europa.

Em Paris, o ministro de Finan-
ças francês, Pierre Moscovici,
disse que a saída da Grécia da zo-

na do euro pode levar à uma pro-
pagação “imprevisível” da crise
da dívida, um cenário que a Fran-
ça vai tentar evitar a todo custo.
“Tudo deve ser feito para ajudar
as forças a favor da Europa e do
euro na Grécia” antes das novas
eleições marcadas.”

Já o ministro de Finanças de
Luxemburgo, Luc Frieden, acha
muito difícil a Grécia permane-
cer na zona do euro se os eleito-
res rejeitarem nas próximas elei-
ções as medidas de austeridade e
os termos do pacote de resgate

para o país.
Hoje os líderes da União Euro-

peia se reúnem num jantar infor-
mal em Bruxelas. Analistas não
acreditam que sejam acertadas
medidas decisivas. Existe a ex-
pectativa de que sejam discuti-
das a criação de eurobônus, o au-
mento dos recursos à disposição
do fundo de resgate europeu pa-
ra recapitalização dos bancos e a
introdução de garantias pan-eu-
ropeias para os depósitos das ins-
tituições financeiras. / AGÊNCIAS

INTERNACIONAIS

●O governo do primeiro-ministro
da Itália, Mario Monti, anunciou
ontem uma série de medidas de
estímulo para as micros, peque-
nas e médias empresas, conside-
radas o fundamento da economia
italiana e que sofrem com a re-
cessão desde o fim do ano passa-
do. A informação foi confirmada
pelo diretor-geral do Ministério
do Desenvolvimento Econômico
da Itália, Pietro Celi, em entrevis-
ta exclusiva à ‘Agência Estado’
na capital paulista. Celi acompa-

nha uma missão de 200 empresá-
rios italianos que têm como obje-
tivo aumentar as exportações e
formar parcerias com indústrias
brasileiras.

Celi não informou o montante
total da ajuda às empresas em
créditos do governo, que são rela-
tivos a dívidas que a administra-
ção pública têm com os empresá-
rios. O jornal econômico ‘Il Sole
24Ore’, de Milão, e a agência ita-
liana ‘Ansa’ relatam que o mon-
tante ficará entre € 20 bilhões e
€ 30 bilhões.

Segundo a ‘Ansa’, quatro de-
cretos foram publicados na ma-
nhã de ontem e os pagamentos
às empresas serão feitos até o
final deste ano. /ANDRÉ LACHINI

OCDE projeta crescimento
em queda para o mundo

ERIC VIDAL/REUTERS

Itália lança pacote
de € 20 bi para dar
liquidez às empresas

Ex-premiê admite risco real de Grécia deixar euro
Para Papademos, muitos gregos não avaliaram a gravidade da situação e nas próximas eleições é previso apoiar a adoção do programa econômico

Alerta. Lucas Papademos continua aconselhando o governo interino após ter deixado o cargo

PARIS

Os Estados Unidos e o Japão es-
tão liderando uma frágil recupe-
ração econômica entre os países
desenvolvidos que ainda pode
sair do curso se a zona do euro

não conseguir conter a crise de
crescimento, afirmou ontem a
Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico
(OCDE).

Em seu panorama econômico,
a OCDE prevê que o crescimen-

to vai desacelerar para 3,4% nes-
te ano ante 3,6% em 2011, até que
em 2013 acelerará para 4,2%, de
acordo com suas últimas estima-
tivas de novembro.

O crescimento nos 34 mem-
bros da organização, em geral os
mais ricos do mundo, vai desace-
lerar neste ano para 1,6%, ante
1,8% em 2011, e então alcançará
2,2% em 2013, também em linha
com as estimativas anteriores.

“Vemos uma recuperação len-
ta do crescimento nos Estados
Unidos comandada principal-
mente pela demanda privada,
certa recuperação no Japão e
crescimento moderado a forte
em economias emergentes”, dis-
se o economista-chefe da
OCDE, Pier Carlo Padoan.

Brasil. Para a OCDE, o período
de fraco crescimento do Brasil

parece estar chegando ao fim,
mas ainda existem riscos na for-
ma de inflação, crédito e compe-
titividade. “A atividade está pro-
jetada para aumentar rapida-
mente e, então, se desacelerar
gradualmente para taxas em li-
nha com a tendência, puxada pe-
lo consumo privado e o investi-
mento”, afirmou a instituição.

Segundo a OCDE, o Produto
Interno Bruto (PIB) do Brasil vai

crescer 3,2% neste ano, a mesma
taxa prevista no relatório publi-
cado em novembro. A organiza-
ção elevou a previsão de expan-
são em 2013 de 3,9% para 4,2% e
disse que a inflação deverá dimi-
nuir para 4,9% neste ano e au-
mentar para 5,3% em 2013.
/AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS
Companhia Aberta

C.N.P.J./M.F. n°: 61.856.571/0001-17 - N.I.R.E.: 35.300.045.611
Extrato da Ata da Reunião Extraordinária de Diretoria

Ao segundo dia do mês de maio do ano de dois mil e doze, às 09:00 horas, na sala de 
reuniões do edifício sede da Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS, na Rua Olimpíadas, 
205, 10° andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reuniram-se sob a presidência do 
Sr. Luis Augusto Domenech, Presidente da Companhia, os Srs. Roberto Collares Lage, 
Leonardo Serra Netto Lerner, Carlos Eduardo de Freitas Bréscia, José Carlos Broisler Oliver, 
Marcus Vinicius Vaz Bonini e Sérgio Luiz da Silva, respectivamente, Diretores de Finanças e 
de Relações com Investidores; Jurídico; Assuntos Regulatórios e Institucionais; Operações; 
 Expansão, Marketing e Relacionamento; e DiretorVice-Presidente e Comercial, Planejamento 
e Suprimento de Gás da Companhia. Aberta a sessão, o Senhor Presidente fez a apresentação 
do único item constante da Ordem do Dia: Alteração de Endereço -  Unidade São José dos 
Campos. Examinado e debatido o assunto em pauta, os Diretores aprovaram a mudança de 
endereço da filial inscrita no CNPJ n° 61.856.571/0009-74, da Rua Dr. João Batista Soares 
Queiroz Junior, nº 1125, Jd. das Indústrias, CEP 12240-000, São José dos Campos - SP, para 
a Rua Paraibuna, n° 1234, Bairro São Dimas, CEP 12245-021, São José dos  Campos/SP. 
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião e determinou 
a lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos 
os presentes, membros da Diretoria da Companhia de Gás São Paulo - COMGÁS. São Paulo, 
02 de maio de 2012. Extraído do original da Ata de Reunião de Diretoria realizada em 
24 de abril de 2012.  Leonardo Serra Netto Lerner - Diretor Jurídico. JUCESP nº 200.547/12-4 
em 17/05/2012. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Companhia de Gás de São Paulo
COMGÁS
Companhia Aberta

C.N.P.J./M.F. nº: 61.856.571/0001-17 - N.I.R.E.: 35.300.045.611
Ata da Reunião do Conselho de Administração

Ao vigésimo sétimo dia do mês de abril do ano de dois mil e doze às 15:00 horas, na sede 
social da Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS, localizada na Rua Olimpíadas, 205, 
10º andar, na Capital do Estado de São Paulo, na forma do disposto no artigo 23 do Estatuto 
Social da Companhia, foi realizada Reunião do Conselho de Administração da Companhia de 
Gás de São Paulo - COMGÁS, com participação dos Srs. Luis Augusto Domenech, Roberto 
Schloesser Júnior, Alexandre Cerqueira da Silva, Fernando José Ferreira Mouta, Sergio 
Fialdini Neto e Jurandilson Carvalho Fernandes, membros do Conselho de Administração da 
Companhia. Os Srs. Alexandre Cerqueira da Silva, Fernando José Ferreira Mouta e Sergio 
Fialdini Neto participaram via teleconferência, em conformidade com os parágrafos 3º e 4º do 
artigo 24 do Estatuto Social da Companhia. Ainda, participaram como convidados, os Srs. 
Roberto Collares Lage, Leonardo Serra Netto Lerner, Luiz Roberto Tibério e Edson Moro, 
respectivamente, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, Diretor Jurídico, 
Superintendente de Controladoria e Planejamento Financeiro e Superintendente de SSMQ. 
Ordem do dia: (I) Apresentações sobre os resultados financeiros da Companhia acumulados 
até março de 2012 e os assuntos relevantes relacionados à Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente (SSM); (II) Eleição dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia e; 
(III) Eleição da Diretoria da Companhia; Deliberações: (I) O Sr. Secretário, convidou os Srs. 
Edson Moro e Luiz Roberto Tibério para conduzirem as apresentações referidas no item (I) da 
Ordem do Dia, tendo os membros do Conselho de Administração analisado e debatido os 
assuntos apresentados, solicitando que o material relativo às referidas apresentações fosse 
anexado à presente ata; (II) os conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos, para um 
mandato de 01 (um) ano, nos termos do parágrafo 3o, do artigo 29 do Estatuto Social da 
Companhia, a eleição, para compor o Comitê de Auditoria, dos Srs. Fernando Fleury Salek, 
brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 22635-1 CRE, 
inscrito no CPF/MF sob nº 028.253.437-73, residente e domiciliado na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial à Avenida República do Chile, 
nº 330, 25º andar, Torre Oeste e Fernando de Filippo, brasileiro, solteiro, engenheiro 
mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 07670918-7 DETRAN-RJ, inscrito no 
CPF/MF sob nº 003.581.687-24, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, com endereço comercial à Avenida das Américas, 4200, Bloco 6, 5º andar; 
e (III) os conselheiros aprovaram, por maioria de votos, a recondução da atual Diretoria 
Estatutária da Companhia, para um novo mandato de 2 (dois) anos, nos termos do artigo 31 
do Estatuto Social da Companhia, elegendo os Srs. Luis Augusto Domenech, argentino, 
casado, administrador, portador do Registro Nacional de Estrangeiro R.N.E nº V394946-4, 
CIMCRE/CGPMAF, inscrito no CPF/MF sob nº 231.211.178-07, no cargo de Diretor 
Presidente; Sérgio Luiz da Silva, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador 
da cédula de identidade RG nº M-2.100.941, SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob 
nº 401.833.436-20, no cargo de Diretor Vice-Presidente e Comercial, Planejamento e 
Suprimento de Gás; Roberto Collares Lage, brasileiro, casado, economista, portador da 
cédula de identidade RG nº 18.559, CRE/RJ, e inscrito no CPF/MF sob nº 402.711.967-34, no 
cargo de Diretor de Finanças e Relações com Investidores; José Carlos Broisler Oliver, 
brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 7.565.525, 
SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 011.574.848-24, no cargo de Diretor de Operações; 
Carlos Eduardo de Freitas Brescia, brasileiro, casado, engenheiro eletrotécnico, portador da 
cédula de identidade RG nº 5.649.636, SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 003.434.598-17, 
no cargo de Diretor de Assuntos Regulatórios e Institucionais; Leonardo Serra Netto Lerner, 
brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 4.628.398, SSP/SP, e 
inscrito no CPF/MF sob nº 565.884.888-15, no cargo de Diretor Jurídico; e Marcus Vinicius 
Vaz Bonini, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG 
nº 13.242.798-9, SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 065.834.458-75, no cargo de Diretor 
de Expansão, Marketing e Relacionamento, todos com endereço comercial na Rua 
Olimpíadas, 205, Vila Olímpia, São Paulo, SP. Os Diretores ora eleitos declararam, para fins 
do disposto no §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estar incursos em qualquer dos 
crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil e tomarão posse em 
seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Atas de 
Reuniões de Diretoria. O Conselheiro Luis Augusto Domenech absteve-se de votar. 
Encerramento, Lavratura e Assinatura: Em seguida, o Sr. Secretário passou a palavra ao 
Sr. Nelson Luiz Costa Silva, Presidente do Conselho de Administração da Companhia, que, 
não havendo mais nada a tratar relativamente à ordem do dia deu por encerrada a reunião, 
ocasião em que determinou a lavratura da presente Ata que, depois de lida e achada 
conforme, foi assinada por todos os membros presentes da Companhia. São Paulo, 27 de abril 
de 2012. Declaro que o presente Extrato confere com o original da ata de Reunião do 
Conselho de Administração de 27 de abril de 2012, transcrita em livro próprio. Daniel Seixas 
Gomide - Secretário. JUCESP nº 200.548/12-8 em 17/05/2012. Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral.

Treelog S.A. - Logística e Distribuição
CNPJ/MF nº 61.438.248/0001-23 - NIRE 35.300.125.959

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Março de 2012
Data, Hora e Local: Aos 31 de março de 2012, às 09:30 horas, na sede social da Treelog S.A. - Logística e Distribuição (“Companhia”),
situada na Rua Dr. Kenkiti Shimomoto, nº 1678, Jardim Belmonte, Osasco/SP. Presença: Acionista representando a totalidade do capital
social. Mesa: Presidente - Marcelo Vaz Bonini; Secretário - Manoel Bizarria Guilherme Neto. Convocação: Dispensada nos termos do
Art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76. Ordem do Dia: Nos termos do artigo 12, III do Estatuto Social da Companhia (1) Discutir e aprovar a
alienação da totalidade da participação societária titulada pela Companhia no capital social da Entrega Fácil Logística Integrada Ltda.,
sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.204.079/0001-59, com sede na Rua Dr. Kenkiti Shimomoto, nº 1678,
Galpão Parte B, Jardim Belmonte, Osasco/SP (“Entrega Fácil”); e (2) deliberar acerca das demais providências da competência da
assembleia geral extraordinária a serem adotadas com relação às matérias da Ordem do Dia acima referidas. Deliberações: Após exame
e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, a única Acionista deliberara sem quaisquer restrições: (1) Aprovar a proposta de
alienação da totalidade da participação societária titulada pela Companhia no capital social da Entrega Fácil consistentes em 3.945.354
(três milhões, novecentas e quarenta e cinco mil e trezentas e cinquenta e quatro) quotas, pelo valor nominal de R$1,00 (um Real) cada
uma, totalizando R$3.945.354,00 (três milhões, novecentos e quarenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e quatro Reais); e (2) Autorizar 
a Diretoria da Companhia a praticar todos os demais atos e adotar as providências que se fizerem necessárias à realização e
concretização das deliberações acima aprovadas, incluindo, mas não se limitando a celebração do competente contrato de compra e
venda de participação societária, bem como todos e quaisquer documentos necessários para a realização destas operações, dentre
outros atos que se façam necessários. Lavratura da Ata: Autorizada a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do Art. 130, §1º,
da Lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e ninguém desejando manifestar-se, encerrou-se a presente assembleia,
cuja ata vai assinada pela acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. Osasco, 31 de março de 2012. Presidente
da Mesa: Marcelo Vaz Bonini; Secretário da Mesa: Manoel Bizarria Guilherme Neto. Acionista: DGB Logística Distribuição Geográfica do
Brasil Ltda. (Douglas Duran e Marcelo Vaz Bonini). Certifico ser a presente transcrição fiel da Ata lavrada no livro próprio. Manoel  Bizarria
Guilherme Neto - Secretário. Visto da advogada: Tatiane Zornoff Vieira - OAB/SP nº 250.197. JUCESP nº 188.265/12-0 em 04/05/2012.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2012

Objeto: Aquisição de 02 (dois) veículos, nas características técnicas descritas no anexo I do Edital. O edital, está
disponível, gratuitamente, através do "site" da Câmara Municipal de Indaiatuba na internet
www.camaraindaiatuba.sp.gov.br. Os envelopes deverão ser entregues no Departamento de Compras, localizado
na Rua Humaitá, nº 1.167, bairro Centro, na cidade de Indaiatuba/SP, CEP 13339-140, até as 10:00 horas do dia
12/06/2012, sendo que a abertura dos mesmos será às 10:30 horas do mesmo dia, na sala de reuniões,
localizada na Câmara Municipal de Indaiatuba. Informações através do telefone (19) 3885-7700 - ramal 7731.

Indaiatuba, 09 de maio de 2012.
Alexandre Pereira Artem - Presidente da Copel - Comissão Permanente de Licitações

Urbanizadora Municipal S.A. - URBAM
CNPJ - Nº 45.693.777/0001-17

Extrato de Edital
EDITAL de Tomada de Preços nº 009/2012; Processo Nº 181/2012; Objeto: Contratação de empresa
especializada para execução de cabine primária. Encerramento (entrega de envelopes): dia 11.06.2012
às 09h30min. O Edital poderá ser retirado no site www.urbam.com.br, ou na Sede da URBAM à Rua
Ricardo Edwards, nº 100 - Vila Industrial - SJCampos, nos horários das 08h00min às 12h00min e
13h00min às 17h00min.

Diretor Presidente - Alfredo de Freitas de Almeida

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Obras
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap

AVISO DE ADIAMENTO
Comunicamos aos interessados na concorrência de pré-qualificação
internacional nº 001/2012-ASCAL/PRES – primeira etapa para execução
de drenagem pluvial nas faixas 01/02 Norte, 10/11 Norte e faixa 13 
Sul – Programa Águas do DF – que a mesma fica adiada sine die, por 
Conveniência Administrativa, tendo em vista o Despacho Singular 
nº 404/2012 – CRR do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, 
datado de 21 de maio de 2012. Data da última publicação no DODF de 11 
de maio de 2012, página 34.

Brasília, 21 de maio de 2012.
Paulo Jayme Barbosa Ferreira

Assessor

AVISO DE PROSSEGUIMENTO
Comunicamos aos interessados que o prosseguimento para retificação
e novo julgamento do Pregão Presencial nº 015/2012–ASCAL/PRES fica
designado para o dia 25 de maio de 2012, às 15 horas, a ser realizado na
Sala de Licitações da ASCAL/PRES, sita no Setor de Áreas Públicas, Lote 
“B”, Bloco “A”, 1º Andar – Conjunto Sede da Companhia em Brasília-DF. 
Para maiores informações, ligar para o telefax (61) 3403-2321/ 2322.

Brasília, 21 de maio de 2012.
PAULO JAYME BARBOSA FERREIRA 

Assessor

Toda sexta no Estadão.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua da Consolação, 753 - Centro - 01301-910 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3017-9300 - Fax: (11) 3231-1745 - http://www.cremesp.org.br

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Conselheiro Corregedor, nos termos do Artigo 32 do Código de Processo 

Ético Profissional, NOTIFICA a Sra. Lurdes de Assis Lopes que foi designa-

do o próximo dia 16/06/2012, às 09h15min, para o Julgamento do Processo 

Ético-Profissional nº 8510-047/09, facultados os dispostos nos artigos 33 e 

34 do Código de Processo Ético-Profissional.

São Paulo, 23 de maio de 2012.

Dr. Krikor Boyaciyan

Diretor Corregedor

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
14ª Vara Cível Central da Capital-SP 

Processo nº 583.00.2012.116112-4 - O Dr. Ronnie Herbert 
Barros Soares, Juiz de Direito da 14ª Vara Cível da Capital/SP, 
na forma da Lei, etc... Faz saber que TS-3 MORUMBI DE-
SENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. ajuizou AÇÃO DE 
PROTESTO JUDICIAL contra CARLOS ALBERTO FER-
NANDES FILGUEIRAS, ÁLVARO LUIZ DEVECZ, RUY PAC-
CA DE ALBUQUERQUE e J. FILGUEIRAS EMPREENDI-
MENTOS E NEGÓCIOS LTDA., alegando, em síntese, que os 
requeridos promoveram contra a requerente notificação judicial 
sob nº 583.00.2011.191942-7, perante a 4ª Vara Cível Central 
da Capital-SP, que constitui ato emulativo destinado a distor-
cer a realidade dos fatos que envolveram diversas negocia-
ções entre os requeridos e terceiros na administração da em-
presa TUAMA INCORPORADORA LTDA. Na inicial a autora 
descreve as diversas ações que envolveram as partes, arro-
lando as decisões que lhe foram favoráveis, negando a veraci-
dade dos fatos que serviram de base à notificação promovida 
pelos réus. A autora alega que os negócios jurídicos que ense-
jaram a transferência do imóvel matriculado sob nº 117.262, do 
18º CRI da Capital (atualmente integrante da matrícula nº 
193.066), foram realizados sem vícios e de boa-fé. A publica-
ção do edital tem por objetivo dar conhecimento da existência 
da ação a terceiros. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos, será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. São Paulo, 14 de maio de 2012. 

Editora Abril S.A. 
CNPJ/MF nº 02.183.757/0001-93 - NIRE 35.300.173.619

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Março de 2012
Data, Hora e Local: Aos 31 de março de 2012, às 10:30 horas, na sede social da Editora Abril S.A. (“Companhia”), situada na Avenida
Otaviano  Alves de Lima, 4400, Nossa Senhora do Ó, na Capital do Estado de São Paulo. Presença: Acionista representando a
totalidade do capital social. Mesa: Presidente - Arnaldo Figueiredo Tibyriçá; Secretário - Manoel  Bizarria Guilherme Neto.
Convocação: Dispensada nos termos do Art. 124, § 4º, da Lei 6404/76. Ordem do Dia: Nos termos do artigo 24, VI do Estatuto Social
da Companhia (1) Discutir e aprovar a aquisição da totalidade da participação societária titulada pela Treelog S.A. - Logística e
Distribuição no capital social da Entrega Fácil Logística Integrada Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 06.204.079/0001-59, com sede na Rua Dr. Kenkiti Shimomoto, nº 1.678, Galpão Parte B, Jardim Belmonte, Osasco/SP (“Entrega
Fácil”); e (2) deliberar acerca das demais providências da competência da assembleia geral extraordinária a serem adotadas com
relação às matérias da Ordem do Dia acima referidas. Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do 
Dia, os Acionistas  deliberaram sem quaisquer restrições: (1) Aprovar a aquisição da totalidade da participação societária titulada pela 
Treelog S.A. - Logística e Distribuição no capital social da Entrega Fácil consistentes em 3.945.354 (três milhões, novecentas e quarenta 
e cinco mil e trezentas e cinquenta e quatro) quotas, pelo valor nominal de R$1,00 (um Real) cada uma, totalizando R$3.945.354,00 
(três milhões, novecentos e quarenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e quatro Reais); e (2) Autorizar a Diretoria da Companhia a 
praticar todos os demais atos e adotar as providências que se fizerem necessárias à realização e concretização das deliberações acima 
aprovadas, incluindo, mas não se limitando a celebração do competente contrato de compra e venda de participação societária,
bem como todos e quaisquer documentos necessários para a realização destas operações, dentre outros atos que se façam
necessários. Lavratura da Ata: Autorizada a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do Art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e ninguém desejando manifestar-se, encerrou-se a presente assembleia, cuja ata vai
assinada pelos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. São Paulo, 31 de março de 2012. Presidente da
Mesa: Arnaldo Figueiredo Tibyriçá; Secretário da Mesa: Manoel Bizarria Guilherme Neto. Acionistas: Abril S.A. (Douglas Duran e
Arnaldo Figueiredo Tibyriçá), Beigetree Participações S.A., Douglas Duran, Marcio Ogliara e Arnaldo Figueiredo Tibyriçá. Certifico ser
a presente transcrição fiel da Ata lavrada no livro próprio. Manoel Bizarria Guilherme Neto - Secretário.  Visto da advogada: 
Tatiane Zornoff Vieira - OAB/SP nº 250.197. JUCESP nº 195.283/12-0 em 09/05/2012. Gisela Simiema Ceschin -  Secretária  Geral.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 maio 2012, Economia & Negócios, p. B14.




