E8

|

Valor

|

Rio de Janeiro

|

Terça-feira, 28 de março de 2017

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO
SERVIÇO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico – SRP Nº 49/2017
Objeto: Produtos para a saúde. Edital: disponível a partir de 28/03/2017 no
COMPRASNET ou junto ao HUCFF/SLC/PREGÃO, trazendo um CD. Esclarecimentos através do tel. (21) 3938-2207 ou, no que couber, no Serviço de Nefrologia.
Endereço: Rua Prof. Rodolpho Paulo Rocco, 255 - Ilha do Fundão - Rio de
Janeiro/RJ. Abertura da sessão: 07/04/2017 às 10:00 horas.
Maria Lucia Costa de Almeida
Pregoeira

Cachoeira Paulista Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 05.336.882/0001-84
Edital de Convocação de AGO - Apreciação das contas e demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2016 e destinação do lucro - Cachoeira
Paulista Transmissora de Energia S.A. (“Cia”), sociedade anônima de capital aberto, CNPJ/MF nº 05.336.882/0001-84, com sede social na Av. Marechal Câmara 160,
sala 1534, parte, Centro/RJ, CEP 20020-080, por seus Conselheiros infra-assinados,
CONVOCA através do presente edital, todos os seus acionistas para a AGO, a ser
realizada em sua sede social, às 10hs, do dia 29/04/2017, com a seguinte Ordem do
Dia: (i) Apreciação e aprovação das demonstrações financeiras do exercício social
da Cia encerrado em 31/12/2016; e (ii) Deliberação sobre a destinação do lucro com
a fixação dos dividendos a serem distribuídos. RJ, 27/03/2017. p. Cachoeira Paulista Transmissora de Energia S.A. - Juan Ramon Jimenez Mogollon / Angel Javier
Casasseca de Prada / Enrique Fernandez Martinez (Conselho de Administração)
CSU CARDSYSTEM S.A.
CNPJ/MF nº 01.896.779/0001-38 - NIRE nº 35300149769
Companhia Aberta
Edital de Convocação
Na forma das disposições legais e estatutárias, ficam convocados os Senhores Acionistas da CSU CARDSYSTEM S.A. (“Companhia”), a se reunirem em
AGO/E, em 1ª convocação, a se realizar às 09:00 h do dia 25/04/2017, em
sua sede localizada em Barueri/SP, à Rua Piauí, nº 136, a fim de deliberarem
sobre as seguintes matérias: (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em
31/12/2016, deliberar sobre as propostas de destinação do lucro líquido e de
distribuição de dividendos complementares referentes ao exercício de 2016,
e a aprovação dos investimentos/Orçamento de capital para o ano de 2017;
(ii) Definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia e eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal, se sua instalação for requerida pelos acionistas em Assembleia;
(iii) Fixar a remuneração anual e global dos Administradores da Companhia
para o exercício 2017; e (iv) Alterar o Estatuto Social: alteração do Parágrafo
Único do Artigo 23, para adequação do número de votos para compor o quórum qualificado. 1. Encontram-se à disposição dos acionistas para consulta
na sede da Companhia, em horário comercial, e no site de Relações com
Investidores da Companhia (http://www.csu.com.br/ri), bem como no site da
CVM e da BM&FBOVESPA, cópias dos documentos que serão discutidos na
Assembleia acima, incluindo aqueles exigidos pela Instrução CVM
nº 481/2009. Os acionistas interessados em acessar as informações ou sanar
dúvidas relativas às propostas acima poderão contatar a área de Relações
com Investidores da Companhia, por meio do telefone (11) 21063700 ou via
e-mail: ri@csu.com.br; 2. Poderão participar da Assembleia ora convocada os
acionistas titulares de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores,
desde que referidas ações estejam escrituradas em seu nome junto à instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da
Companhia, Banco Itaú S.A., conforme disposição do artigo 126 da Lei
6.404/76. 2.1. Os instrumentos de procuração para representação na referida
Assembleia deverão ser depositados com no mínimo 48 horas de antecedência à data da sua realização, acompanhados dos extratos atualizados da custódia, no seguinte endereço: Rua Piauí, nº 136, Bloco B, 3º andar, Barueri/SP,
aos cuidados da Assessoria Jurídica. 3. O percentual mínimo de participação
no capital social necessário à requisição da adoção de voto múltiplo para
eleição dos membros do Conselho de Administração na Assembleia Geral
Ordinária é de 5% do capital votante, conforme Instrução CVM nº 165/91. A
faculdade para requerer a adoção do processo de voto múltiplo deverá ser
exercida nos termos estabelecidos no § 1º do artigo 141 da Lei nº 6.404/76.
Barueri, 24/03/17. Antonio Kandir - Conselho de Administração.

Edital de Convocação para
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
O Conselho de Administração da Mills Estruturas e Serviços de Engenharia
S.A. (“Companhia”) convoca seus acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizar em primeira convocação
no dia 27 de abril de 2017, às 15h, na sede da Companhia, localizada na
Estrada do Guerenguê 1.381, Taquara, Jacarepaguá, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, a fim de deliberar sobre as matérias contidas
na ordem do dia abaixo. Ordem do Dia: I. Em Assembleia Geral Ordinária: 1.
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório
da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, acompanhados
do parecer dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal; 2.
Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia; e 3. Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de
2017. II. Em Assembleia Geral Extraordinária: 1. Deliberar sobre a alteração
dos seguintes artigos do Estatuto Social da Companhia, na forma prevista
na Proposta da Administração: (i) alterar o artigo 5º de forma a refletir o capital social atualizado da Companhia, de R$688.318.462,91, representado por
175.586.442 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal;
(ii) alterar o artigo 15, a fim de prever número mínimo de reuniões do Conselho
de Administração por ano, bem como os respectivos parágrafos 2º e 3º, de
modo a regular a forma de convocação e a participação remota de membros
do Conselho de Administração em reuniões do órgão; (iii) alterar o artigo 16
de forma a explicitar a competência do Conselho de Administração para a
aprovação de seus regimentos internos; (iv) alterar o artigo 17 a fim de realizar: (1) ajuste a redação do item “b”; e (2) detalhamento das hipóteses aplicáveis à alçada do Conselho de Administração em relação ao item “j”; (v) alterar
o art. 28, parágrafos 5º e 7º, de modo a regular a forma de convocação e a participação remota de membros do Conselho Fiscal em reuniões do órgão; (vi)
alterar o art. 30, §1º, alínea b; e seus parágrafos 2º e 3º, para fins de ajustes
de redação. Observações Gerais: 1. Em observância ao Artigo 133 da Lei nº
6.404/76 e à Instrução CVM 481/09, encontram-se à disposição dos senhores
acionistas na sede e no website da Companhia (www.mills.com.br), no website da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), no website da Comissão
de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e no website do jornal Valor Econômico (www.valor.com.br/valor-ri), cópias do Relatório da Administração e das
Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2016, acompanhados do parecer dos auditores independentes
e do parecer do Conselho Fiscal, os quais foram publicados no jornal “Valor
Econômico” em edição de 21 de março de 2017 e no Diário Oficial do Estado
do Rio de Janeiro em edição de 21 de março de 2017, bem como os demais
documentos e informações exigidos pela Instrução CVM 481/09. 2. Observado o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76, solicita-se aos acionistas
que se fizerem representar por procuração a entrega na sede da Companhia
de mandato e dos documentos que comprovam os poderes do respectivo
representante legal, dentro do prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas
antes da data marcada para a realização da Assembleia. 3. Para participar
da Assembleia, os acionistas deverão exibir documento de identidade/documentos societários e comprovante de titularidade das ações da Companhia
emitido nos 5 (cinco) dias anteriores à data de realização da Assembleia pela
instituição depositária. 4. Recomendamos aos acionistas chegarem ao local
com 1 (uma) hora de antecedência, para o devido cadastramento e ingresso
no local da Assembleia. 5. Observando o procedimento previsto na Instrução
CVM nº 481/09, “Capítulo III-A”, introduzido pela Instrução CVM nº 561/15,
os acionistas poderão exercer o voto por meio de preenchimento e entrega
do boletim de voto à distância disponibilizado pela Companhia na página da
CVM e, também, em sua própria página na rede mundial de computadores.
Rio de Janeiro, 27 de março de 2017.
Andres Cristian Nacht
Presidente do Conselho de Administração

9º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - RJ
Adilson Alves Mendes
REGISTRADOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO
ADILSON ALVES MENDES, OFICIAL DO 9o OFÍCIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS, da Comarca da Capital, cumprindo o disposto no artigo 26, parágrafo 4o da Lei 9514/97, vem intimar SÉRGIO LUIZ DE ARRUDA LOROZA,
artista, identidade n° 6218807 do DETRAN/RJ e CPF n° 905.288.597-49 e
sua mulher BEATRIZ HELENA CHAVES RENNO LOROZA, terapeuta ocupacional, identidade n° 072838675 do DETRAN/RJ e CPF n° 940.999.607-49,
brasileiros, casados pelo regime da comunhão parcial de bens na vigência da
Lei 6515/77, residente nesta cidade, a comparecer neste Serviço Registral
situado na Avenida Nilo Peçanha n° 12, 6o andar, para que no prazo de 15
(quinze) dias da publicação do terceiro e último edital, purgar a mora em favor
do BANCO BRADESCO S/A, CNPJ: 60.746.948/0001-12, referente ao Instrumento Particular de 04/05/2015, que tem como objeto o imóvel situado na
Estrada dos Bandeirantes n° 6265 - apartamento 418. Decorrido este prazo,
sem a purgação da mora, o Oficial deste Serviço Registral certificando este
fato promoverá, a vista da prova do pagamento, pela fiduciária do imposto de
transmissão inter vivos, a averbação na matrícula do imóvel, da consolidação
da propriedade em nome da fiduciária. Rio de Janeiro, 10 de março de 2017.
ADILSON ALVES MENDES. OFICIAL.

Afluente Geração de Energia Elétrica S.A.
CNPJ/MF nº 07.620.094/0001-40 – NIRE 33.300.285.911
Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Afluente Geração de Energia Elétrica S.A.,
a se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, na sede da Companhia
situada na Praia do Flamengo, 78, 4º andar, Flamengo, Rio de Janeiro, RJ, às 16:00 horas
do dia 28 de abril de 2017, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Assembleia Geral Ordinária: 1. Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores,
exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao
exercício social encerrado em 31/12/2016, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores
Independentes; 2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2016
e a distribuição de dividendos; e 3. Comunicar a alteração dos jornais de publicação da
sociedade, conforme art. 289, § 3º da Lei das S.A.. Assembleia Geral Extraordinária:
1. Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; 2. Alteração
da sede da Companhia e consequente adequação do Estatuto Social. Conforme disposto
no artigo 141 da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 165/91, com a redação alterada
pela Instrução CVM nº 282/98, o percentual mínimo de participação no capital votante da
Companhia para requerer a adoção do processo de voto múltiplo na eleição dos membros
do Conselho de Administração é de 5% (cinco por cento). Poderão participar da Assembleia
Geral os Senhores Acionistas com inscrição de seus nomes nos livros próprios da Companhia ou representados por procuradores que atendam aos requisitos legais. Os acionistas
deverão apresentar os documentos e comprovantes de que trata o art. 126 da já referida
Lei nº 6.404/76. Na hipótese de acionista pessoa jurídica, deverão ser apresentados os
documentos que comprovem a sua representação legal. A representação por procuração
deverá obedecer rigorosamente às determinações do parágrafo 1º do aludido art. 126. Nos
termos da Lei 6.404/76 e, ainda, de acordo com o artigo 6º e seguintes da Instrução CVM nº
481/2009, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, na BM&FBovespa S/A – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e através do sistema
eletrônico na página da Comissão de Valores Mobiliários na rede mundial de computadores
(www.cvm.gov.br), todos os documentos pertinentes às matérias que serão deliberadas na
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Rio de Janeiro, 28 de março de 2017.
Alessandra Marinheiro – Presidente do Conselho de Administração
(28, 29 e 30/03/2017)
CR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 07.820.907/0001-46 - NIRE Nº 33.3.0027764-1
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos os acionistas da CR2 Empreendimentos Imobiliários S/A
(“Companhia”) a se reunirem, em primeira convocação, no dia 25/04/2017,
às 11:00 horas, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”),
na sede social da Companhia, situada na Rua da Alfândega, nº 90,
grupo 602, Rio de Janeiro, RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: i) Tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016; ii) Fixar o número
de membros do Conselho de Administração; iii) Eleger os membros que
comporão o Conselho de Administração; e iv) Fixar a remuneração global
dos Administradores. Em Assembleia Geral Extraordinária: i) Deliberar
sobre o aumento do Capital Social da Companhia, dentro do limite do
capital autorizado, no montante de R$ 312.473,85 (trezentos e doze mil,
quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos), sem alteração
da quantidade de ações emitidas, mediante a incorporação da Reserva
de Opções Outorgadas; ii) Deliberar sobre a redução do Capital Social da
Companhia, no montante de R$ 47.303.564,43 (quarenta e sete milhões,
trezentos e três mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três
centavos), sem alteração da quantidade de ações emitidas, para absorver
o prejuízo acumulado no exercício de 2016; iii) Sendo aprovadas as
matérias dos itens “i” e/ou “ii” acima, aprovar a alteração do caput do artigo
5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir a modificação do Capital
Social da Companhia; iv) Deliberar sobre a alteração do número mínimo
de membros da Diretoria da Companhia; v) Sendo aprovada a matéria
do item “iv” acima, aprovar a alteração do artigo 20 do Estatuto Social da
Companhia, para refletir a redução do número mínimo de membros da
Diretoria. Nos termos do Artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, pedese ao acionista que desejar participar da AGOE que deposite na Companhia,
com antecedência mínima de 2 (dois) dias contados da data de realização
da AGOE: i) comprovante expedido pelo Itaú Unibanco S.A., das ações
escriturais de sua titularidade ou em custódia, e/ou o extrato contendo
a respectiva participação acionária; ii) se desejar ser representado por
procurador, instrumento de mandato, devidamente regularizado, com firma
reconhecida, outorgado há menos de 1 (um) ano da data da AGOE e os
documentos que comprovem os poderes do(s) signatário(s) do instrumento
de mandato, em caso de acionista pessoa jurídica. O acionista ou seu
representante legal deverá comparecer à AGOE munido de documentos
que comprovem sua identidade. Nos termos do Artigo 3º da Instrução CVM
nº 165/91, com redação dada pela Instrução CVM nº 282/98, o percentual
mínimo do Capital Social votante necessário à requisição da adoção do
voto múltiplo é de 5%, e o respectivo pedido deverá ser formulado, por
escrito, com ao menos 48 horas de antecedência da AGOE. Permanece
à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, no seu portal de
Relações com Investidores (www.cr2.com.br/ri), bem como nos sites da
CVM e da BM&FBOVESPA, toda a documentação pertinente às matérias
que serão deliberadas na AGOE. Rio de Janeiro, 24 de março de 2017.
Eduardo Valentim de Araujo. Presidente do Conselho de Administração.

AVISO DE 1º e 2º LEILÃO
Eu, WILKERSON MACHADO DOS SANTOS, Leiloeiro Público, devidamente
autorizado pelo Juízo da 8ª Vara Federal Criminal / RJ., nos autos nº 050956160.2016.4.02.5101, venderei nos dias 03/04/2017 e 10/04/2017, às 13:00 horas,
na Avenida Venezuela, 134, 10º andar, Saúde, Rio de Janeiro / RJ, os bens: 01
- Automóvel Volkswagen Crossfox, Placa MRQ–4910 / ES, 2007/2008, chassi
9BWKB05Z584087091, Renavam 00941334210, cor prata, combustível Álcool/
Gasolina. Avaliação: R$ 25.000,00. Localização do Bem: Rua Lourival Cavichini
nº 274, Centro, Bom Jesus do Itabapoana / RJ; 02 - Automóvel Honda Civic,
Placa MQM–8806 / ES, 2005/2006, chassi 93HES15506Z106182, Renavam
00869563718, cor cinza, combustível Gasolina. Avaliação: R$ 27.000,00 (vinte e
sete mil reais). Localização do Bem: Praça Astolfo Lobo, s/nº (Edifício Galiano
Pimentel), Apto. 502, Bom Jesus do Norte / ES. Pagamentos: Arrematação à
vista, 5% de comissão ao Leiloeiro e custas de cartório. Edital na integra publicado
no e-DJF2R em 16/03/2017.

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E NOTIFICAÇÃO
LEI N° 9.514/97
1° Leilão: 07/04/2017 às 12:30hs
2° Leilão: 17/04/2017 às 12:30hs
Local: Av. José Silva de Azevedo Neto, nº 200, bloco 06 (Ed. Forest), sala 122.
Barra da Tijuca/RJ
BIANCA SOARES PAIS DE CARVALHO, Leiloeira Pública Oficial, registro Jucerja n°
156, devidamente autorizada por CONIPAR – CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES
E PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 06.306.531/0001-93, venderá
na forma do art. 27 da Lei 9.514/97, em leilão público no dia, horário e local acima
referidos, o imóvel situado na Rua Juiz Goulart Monteiro nº 07 (Residencial
Petra), Apt. 1.205, Jardim Icaraí, Niterói/RJ, com fração ideal de 0,01267 e direito
à 02 (duas) vagas de garagem, melhor descrito na matrícula nº 30.364 do Cartório do
8° Ofício de Niterói, objeto do Instrumento Particular em Garantia, assinada em 31/
10/2012, tendo como Credora Fiduciária a comitente acima, e como Fiduciantes
Devedores LEONARDO FERNANDES GUARANÁ GUIA e LUANA VAZ AFONSO
GUARANÁ GUIA, inscritos no CPF sob os nºs 078.531.437-70 e 089.876.747-46,
respectivamente. O referido imóvel encontra-se registrado em nome de CONIPAR –
CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA., conforme
CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE averbada em 10/03/2017 (Av.8) na matrícula
mencionada acima. O imóvel será vendido na forma da Lei 9.514/97 no estado em
que se encontra, por preço não inferior a R$ 543.686,00 em 1° Leilão. Em 2º Leilão
o imóvel será vendido pela melhor oferta, respeitando o disposto no §2° do art. 27 da
Lei 9.514/97 e cláusula 9.1 (c) do contrato acima mencionado. Eventuais recursos
judiciais necessários para desocupação serão suportados pelo arrematante. A
comissão da Leiloeira será paga pelo arrematante na razão de 5% (cinco por cento)
sobre o valor da venda do bem arrematado, bem como as despesas efetuadas com
os leilões e relativas a escritura, registros de imóveis, ITBI e demais impostos. A
venda será feita com pagamento à vista. Os débitos de IPTU (R$ 15.743,71),
condomínio (R$ 6.112,25) e taxa de incêndio (R$ 130,97), já estarão incluídos no
valor de 2º leilão. Ficam desde já notificados do presente leilão, os fiduciantes
devedores. Rio de Janeiro, 24 de março de 2017. (ass.) Bianca Soares Pais de
Carvalho – Leiloeira Pública Oficial.

LOG-IN – LOGÍSTICA INTERMODAL S.A.
CNPJ/MF nº 42.278.291/0001-24 - NIRE 3.330.026.074-9
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AGO/E. Convocamos os senhores acionistas da
LOG-IN – LOGÍSTICA INTERMODAL S.A. (“Cia.”), nos termos do art. 124 da Lei
nº 6.404,/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e dos arts. 3º e 5º da Instrução
CVM nº 481/2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481”) a se reunirem em
AGO/E, no dia 27/04/2017, às 15h, na sede da Cia., localizada na Av. General Justo,
nº 375, 6º andar, Centro, RJ, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias
constantes da ordem do dia: Em AGO: i) Tomar as contas dos administradores,
discutir e votar pela aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício
social findo em 31/12/2016, incluindo o relatório da administração e o parecer dos
auditores independentes; ii) Apreciar a destinação do resultado do exercício social
findo em 31/12/2016; iii) Eleger os membros titulares e suplentes do Conselho
de Administração, com mandato até a AGO a ser realizada em 2019; iv) Eleger
os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal para o exercício de 2017;
e v) Fixar a remuneração anual global dos administradores. Em AGE: i) Aprovar
a reforma e a consolidação do Estatuto Social da Cia. Instruções gerais: Os
acionistas deverão apresentar, com, no mínimo, 48 horas de antecedência, além
do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a
representação legal, conforme o caso: (i) comprovante expedido pela instituição
escrituradora, no máximo, 5 dias antes da data de realização da Assembleia
Geral; (ii) instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante;
e/ou (iii) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações
nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo
órgão competente. Referida documentação deverá ser entregue nesta Cidade, na
Av. General Justo, nº 375, 6º andar, Centro. Em atenção ao disposto na Instrução
CVM nº 165, de 11/12/1991, alterada pela Instrução CVM nº 282, de 26/06/1998,
informamos que o percentual mínimo de participação no capital votante necessário
à requisição da adoção do voto múltiplo é de 5% . A faculdade para requerer a
adoção do voto múltiplo poderá ser exercida pelos acionistas até 48 antes da
realização da assembleia, nos termos estabelecidos no § 1º, do art. 141, da Lei
nº 6.404/76. Permanecem à disposição dos acionistas, na sede da Cia., na página
de Relações com Investidores da Log-In (http://www.loginlogistica.com.br/ri), na
página da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br), toda a documentação pertinente
às matérias que serão deliberadas na AGO/E, nos termos do art. 6º da Instrução
CVM nº 481/09. RJ, 28/03/2017. Eduardo de Salles Bartolomeo - Presidente do
Conselho de Administração.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Ronaldo Milan, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 266, com escritório na Rua. Quatá, n° 733, Vila Olímpia, em São Paulo/SP, devidamente autorizado
pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede na praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100,
Torre Olavo Setúbal, São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Compra e Venda de bem imóvel, contrato nº 10123365604, datado de
25/05/2012, com força de escritura pública, registrado na matrícula do imóvel (Matrículas nº 1239 do Cartório de Registro de Imóveis de Mangaratiba/RJ)
nos termos do artigo 61 e parágrafos da lei 4380/64, com as alterações introduzidas pela lei nº 5049/66 e lei nº 9514/97, no qual figura como Fiduciante
ADILSON BERNARDO, brasileiro, médico, portador da carteira de identidade do SSP/SP, n° 8137598, expedida em 08/02/1964, inscrita no
CPF:190.726.199-00, casado pelo regime da comunhão parcial de bens e sua mulher VALERIA DA ROCHA SILVEIRA BERNARDO, brasileira,
casada, fonoaudióloga, portadora da carteira de identidade do n° 098356272, do IFP/RJ expedida em 18/03/1991, inscrita no CPF: SOB O N°
037.584.697-24, residentes domiciliados em Angra dos Reis/RJ, levará a PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, em
PRIMEIRO LEILÃO dia 06 de abril de 2017 às 15:30 horas, na Rua Quatá, nº 733 – Vl. Olímpia, em São Paulo-SP, com lance mínimo igual ou superior a
R$ 395.358,98 (trezentos e noventa e cinco mil e trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos) imóvel abaixo descrito, com a
propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário. Imóvel: Casa com 274,18m². Rua Dunas, n° 38, tipo 2, localizada na via de circulação interna “D”
integrante do empreendimento Residencial Condomínio Mar Azul, loteamento “Sahy Residencial Rsort – Mangaratiba - RJ. Casa n° 38l, área privativa
coberta com (principal) 85,12m², área de uso comum de divisão proporcional coberta 0,76m², área total 85,88m², área privativa descoberta de 93,30m²,
área de uso comum descoberta 95,00m², área descoberta total 188,30m², área total (coberta e descoberta) 274,18m² Obs.: Ocupado. Desocupação por
conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Matrículas nº 1239 do Cartório de Registro de Imóveis de Mangaratiba/RJ. Caso não haja
licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 20 de abril de 2017, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com
lance mínimo igual ou superior a R$ 338.975,26 (trezentos e trinta e oito mil e novecentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos). A venda
será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O arrematante deverá efetuar o pagamento somente à vista. O
arrematante pagará no ato o preço total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. Os interessados devem
consultar o edital completo e as condições de pagamento e venda dos imóveis disponível no site: www.milanleiloes.com.br. As demais condições
obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de
1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. Informações: Tel.: (11) 3845-5599 - www.milanleiloes.com.br

