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Pactuação das Metas 2018 tem início
com Caravana em Limoeiro

Governador acompanhou, na última sexta-feira (16), a primeira edição do circuito de atividades,
que oferece também serviços pedagógicos, culturais, esportivos e de orientação aos estudantes.

AA creditando na im-
portância do diá-
logo permanente

entre Governo e a co-
munidade escolar para o
desenvolvimento do setor
educacional no Estado, o
governador Paulo Câmara
acompanhou, na última
sexta-feira (16), em Li-
moeiro, no Agreste Se-
tentrional, o início da
Pactuação de Metas 2018
da Secretaria Estadual de
Educação (SEE-PE). Em
sua primeira edição, a
Caravana da Educação, que
pretende mobilizar os pú-
blicos envolvidos através
de um circuito de serviços
pedagógicos e culturais,
esteve na Escola de Refe-
rência em Ensino Médio
(Erem) Professora Jandira
de Andrade Lima (Ceru).
Todas as regiões de Per-
nambuco receberão a ação
com previsão de conclusão
em maio deste ano. As ati-
vidades ainda incluem a
área esportiva e orientações
aos estudantes, durante um
dia inteiro de trabalho. A
solenidade de abertura da
Pactuação de Metas 2018
foi realizada na Escola
Técnica Estadual José Hum-
berto de Moura Cavalcanti,
no bairro Coqueiros.

“Nós estamos, a cada
ano, avançando e melho-
rando nessa área que é tão

importante para o futuro
das gerações, do nosso
Estado. Os professores,
junto com a comunidade
escolar, estão se compro-
metendo com essas metas.
E isso é fundamental dentro
do nosso planejamento para
que a educação continue
avançando e a gente possa
corrigir o que precisa ser
corrigido. Política Pública
se faz assim: com
avaliações todos os anos,
com pactuação de metas e
fazendo o acompanha-
mento permanentemente.
Então, essa é mais uma
oportunidade que temos
para discutir o que está
dando certo e o que pode
melhorar, para que tenha-
mos um ano de 2018 onde a
educação avance e Per-
nambuco continue sendo a
melhor educação pública
do Brasil”, destacou o
Governador.

Tendo como objetivo
aproximar a escola da po-
pulação e fortalecer ainda
mais o protagonismo dos
jovens da Rede Estadual, a
Pactuação de Metas é um
importante momento de
diálogo e interação entre a
Secretaria de Educação e
as escolas, em parceria
com a Secretaria de Plane-
jamento e Gestão do Esta-
do, com foco no apri-
moramento do Índice de

Desenvolvimento da
Educação de Pernambuco
(Idepe). “A Caravana está
começando hoje, aqui na
Regional do Vale do Ca-
pibaribe, a que possui os
melhores resultados do
Estado. Semana que vem, a
gente segue para Timbaúba
e, ao longo das próximas
semanas, nós vamos per-
correr todo o Estado para

pactuar as metas, dialogar
com os estudantes e en-
volver toda a comunidade
escolar. Ainda temos mui-
tos desafios pela frente, mas
com união e trabalho a
gente vai conseguir cumprir
com o nosso planejamento
e oferecer uma educação
cada vez melhor e mais
transformadora em
Pernambuco”, pontuou o

secretário estadual de Edu-
cação, Fred Amâncio. 

Uma série de atividades
da Caravana da Educação
foi realizada, simultanea-
mente, em outras unidades
de ensino de Limoeiro. As
ações estão divididas em
três polos - Esportivo, Cul-
tural e Central - envolvendo
centenas de estudantes da
Rede Estadual. Atividades

como competições espor-
tivas, apresentações de
dança e artes cênicas, doa-
ção de livros, recitais e
atividades de leituras irão
movimentar os polos Es-
portivo e Cultural, locali-
zados na Erem Sebastião
de Vasconcelos Galvão e
na Erem Professora Jandira
de Andrade Lima (Ceru),
respectivamente.

PAULO CÂMARA participou das ações no município, destacando avanços na área educacional do Estado
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 ASSOCIAÇÃO DE ORIENTAÇÃO ÀS
 COOPERATIVAS DO NORDESTE - 

ASSOCENE
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N° 01/2018

A ASSOCENE torna público EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 
n° 01/2018 para a seleção e contratação de entidades privadas 
sem fi ns lucrativos, credenciadas pelo MDS, para a implantação 
de tecnologias sociais de acesso à água, no âmbito do Programa 
Cisternas, observadas as disposições legais do edital.
O Edital na íntegra encontra-se disponível no site www.assocene.
org.br e no SICONV.
Informações adicionais: assocene@assocene.org.br – Tel: 81 - 
92416815/992363877/30339633

ADRIANO DA SILVA MARTINS
Presidente da ASSOCENE

(100179)

ATLÂNTICO TERMINAIS S.A.
CNPJ/MF nº 04.538.449/0001-69 - NIRE nº 26.3.0001247-2

Ata da AGO Realizada em 06/12/2017. 1. Data, Hora e Local: 
Realizada no dia 06/12/2017, às 10h, na sede social da sua 
controladora, Localfrio S.A. Armazéns Gerais Frigorífi cos, 
Sociedade por Ações de capital fechado, com sede em São Paulo/
SP, na Av. Francisco Matarazzo, nº 1400, Cj 91, Água Branca, São 
Paulo/SP, inscrita no CNPJ nº 58.317.751/0001-16. 2. Convocação 
e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, 
na forma do disposto no §4º do art. 124, da Lei nº 6.404/76, 
conforme alterada (“Lei das S.A.”), por estarem presentes à 
Assembleia acionistas representando a totalidade do capital 
social da Atlântico Terminais S.A. (“Cia.”), conforme assinaturas 
constantes do Livro de Registro de Presença dos Acionistas, cuja 
certidão segue anexa à presente ata como Anexo I. 3. Mesa: Os 
trabalhos foram presididos pelo Sr. Helio de Athayde Vasone 
e secretariada pelo Sr. Alceu Rodrigues Vasone. 4. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre o registro de renúncia do Diretor Presidente 
da Cia. e sobre a composição do quadro de Diretores da Cia.. 
5. Deliberações: Instalada a Assembleia, após a discussão das 
matérias da ordem do dia, os acionistas presentes, primeiramente 
aprovaram a lavratura desta ata em forma de sumário e, em 
seguida, por unanimidade de votos dos presentes e sem 
quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue: 5.1. 
Registrar a renúncia do membro da Diretoria: Sr. Marcelo Tiacci 
Schmitt, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de 
bens, engenheiro naval, portador da cédula de identidade RG nº 
14.581.661-8 (SSP/SP), CPF/MF nº 127.117.288-70, residente e 
domiciliado em São Paulo/SP, na Av. Barão de Monte Mor, nº 341, 
apto. 222, Real Parque, do cargo de Diretor Presidente, conforme 
carta de renúncia por ele apresentada, datada de 04/12/2017, 
que fi ca arquivada na sede da Cia.. 5.1.1. Os acionistas decidem 
registrar o seu agradecimento aos serviços por ele prestados e às 
suas contribuições à Cia. durante o seu mandato. 5.2. Em razão 
das deliberações acima, a Diretoria da Cia., que terá mandato 
até a realização da AGO da Cia. que aprovar as demonstrações 
fi nanceiras relativas ao exercício social fi ndo em 31/12/2017, 
passa a ser composta pelos seguintes membros: (i) Sr. Evandro 
Camboa Florencio, brasileiro, casado em comunhão parcial 
de bens, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 
20.459.796-1 (SSP/SP), CPF/MF nº 303.107.708-31, residente 
e domiciliado em Praia Grande/SP, na Av Paris, nº562, apto. 
74, Bloco Elaine, Canto do Forte, CEP 11700-080, para o cargo 
de Diretor Jurídico; (iii) Sr. Moisés Oliveira Bezerra, brasileiro, 
casado em comunhão parcial de bens, economista, portador da 
cédula de identidade RG nº 29.485.771-0 (SSP/SP), CPF/MF nº 
286.594.218-09, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na 
Rua Moisés Marx, nº 576, casa 1, Penha, CEP 03507-000, para 
o cargo de Diretor Financeiro. 5.2.1. Até nova deliberação dos 
acionistas, os demais cargos da Diretoria permanecerão vagos. 6. 
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a 
presente assembleia, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e 
achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo, 06/12/2017. 
Mesa: Sr. Helio de Athayde Vasone - Presidente; Alceu Rodrigues 
Vasone - Secretário. Acionistas Presentes: Localfrio S.A. 
Armazéns Gerais Frigorífi cos, (p. Evandro Camboa Florencio 
e Moisés Oliveira Bezerra) e Helio de Athayde Vasone. Confere 
com a original lavrada em livro próprio da Cia. - Livro nº 3; págs. 
47 a 49. São Paulo, 06/12/2017. Mesa: Helio de Athayde Vasone 
- Presidente. Alceu Rodrigues Vasone - Secretário. Acionistas: 
Localfrio S.A. Armazéns Gerais Frigorífi cos - (p. Evandro Camboa 
Florencio e Moisés Oliveira Bezerra). Helio de Athayde Vasone. 
Jucepe nº 20189751118, em 27/02/2018. André Ayres Bezerra da 
Costa - Secretário-Geral.

(100173)

ALTO JAURU ENERGÉTICA S.A.
CNPJ/MF n.º 01.395.648/0001-77 NIRE 26.300.017.911

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas para a ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA que se realizará no dia 29 do mês de 
março do corrente ano de 2018, às 10h, em primeira convocação, 
na sede social da Companhia, localizada na Avenida Engenheiro 
Domingos Ferreira, n.° 2.589, sala 801, parte, Bairro de Boa 
Viagem, Cep. n.° 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado de 
Pernambuco, para apreciar e deliberar acerca da proposta de 
alienação do veículo de placa OBL 6046, de propriedade da fi lial 
da Companhia. Recife/PE, 20 de março de 2018. Pedro Pontual 
Marletti, Diretor Jurídico.

(100180)

COMPANHIA EDITORA DE
PERNAMBUCO – CEPE

CNPJ – 10.921.252/0001-07

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos que se acham à disposição dos senhores Acionistas 
da Companhia Editora de Pernambuco – CEPE, em sua sede 
social, à Rua Coelho Leite, nº 530, Santo Amaro, Cep 50.100-140, 
nesta cidade do Recife, todos os documentos de que trata o Art. 
133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 
31/12/2017. Recife, 16 de março de 2018. Luiz Ricardo Leite de 
Castro Leitão - Diretor Presidente.

COMPANHIA EDITORA DE
PERNAMBUCO – CEPE

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA EDITORA DE 

PERNAMBUCO – CEPE, REALIZADA EM 05 DE JANEIRO 
DE 2018, EM SUA SEDE SOCIAL SITUADA À RUA COELHO 

LEITE, N. 530, SANTO AMARO, RECIFE - PE.

MESA DIRETORA: Nilton da Mota Silveira Filho, Presidente e 
Luiz Ricardo Leite de Castro Leitão, Secretário. QUORUM: Mais 
de 2/3 do capital social votante. DELIBERAÇÃO: Eleição dos 
membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da Companhia 
para mandato de um ano, que são os seguintes: Nilton da Mota 
Silveira Filho, Luiz Ricardo Leite de Castro Leitão, Sileno Souza 
Guedes, Ennio Lins Benning e Milton Coêlho da Silva Neto para 
membros do Conselho de Administração; André Wilson de Queiroz 
Campos, Ana Beatriz Freire Paes de Andrade e Maria Antonieta 
da Rocha Cruz para membros efetivos do Conselho Fiscal; Ana 
Stela Medeiros de Azevedo Telles, Ana Valéria Santos do Amaral 
e Maria do Carmo Silva Coelho, para membros suplentes do 
Conselho Fiscal. Arquivamento JUCEPE: em 15/03/2018, sob o 
nº 20189900199. O inteiro teor da ata objeto do presente extrato 
se encontra à disposição dos interessados na sede social da 
Companhia. Recife, 16 de março de 2018. a) Luiz Ricardo Leite de 
Castro Leitão - Secretário

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE 

SANEAMENTO – COMPESA
CNPJ 09.769.035/0001-64

NIRE 26300040271

AVISO AOS ACIONISTAS E CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLEIA GERAL 

A Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA 
CONVOCA todos os seus acionistas a participar da Assembleia 
Geral Ordinária a se realizar no dia 28 (vinte e oito) de março de 
2018 (dois mil e dezoito), às 11:00h, na sede social da Companhia, 
situada nesta cidade do Recife, Estado de Pernambuco, na 
Avenida Cruz Cabugá, nº. 1387, no bairro de Santo Amaro, para 
deliberação sobre a seguinte ordem do dia: i) tomada de contas 
dos administradores e exames das demonstrações fi nanceiras 
relativas ao exercício social de 2017; ii) distribuição de Juros 
Sobre Capital Próprio – JCP; iii) deliberar sobre a destinação 
do lucro líquido do mesmo exercício. A COMPESA informa que 
se encontram, em sua sede social, à disposição dos acionistas, 
os seguintes documentos, correlatos à referida Assembleia: 
a) relatório da administração sobre os negócios sociais e os 
principais fatos administrativos do exercício fi ndo; e b) as cópias 
das demonstrações fi nanceiras.

Recife, 19 de março de 2018.
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO – 

COMPESA
JOÃO BOSCO DE ALMEIDA – Presidente do Conselho de 

Administração
(F)

J&A GESTORA DE BENS LTDA – ME
A empresa J&A GESTORA DE BENS LTDA – ME registrada sob 
nº de CNPJ Nº 18.587.785/0001-06, tem o valor de R$ 550.000,00 
como capital social, informa que fará uma redução em seu capital 
social, devido a a desincorporação do imóvel sito na Praça 
Domingos Giovanetti, nº 77, Apto. 701, Edifício Cecília Meireles, 
Bairro da Madalena, Recife, PE, CEP 50.710-440, incorporado 
em seu capital no valor de R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e 
oito reais). Pela desincorporação acima descrita, o capital social 
passa a ter o valor total de R$ 392.000,00 (trezentos e noventa 
e dois reais).

(100178)

PAULISTA PRAIA HOTEL S. A. – CNPJ Nº. 
00.338.915/0001-01. AVISO AOS ACIONISTAS Acham-se a 
disposição dos Srs. Acionistas na sede social da companhia, 
os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei no. 6.404/76, 
relativos ao exercício social fi ndo em 31/12/2017. Recife/PE, 
15/03/2018. René Feijó de Pontes Neto – Presidente.

(100123)

RBE PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ (MF) 08.000.514/0001-59

NIRE 26300014114
ATA, NA FORMA DE SUMÁRIO, DA ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 
2017 (ART. 130, §1º - LEI Nº 6.404/76).
DATA, HORA LOCAL: Aos 20 (vinte) dias do mês de outubro de 
2017 (dois mil e dezessete), às 15:30 (quinze e trinta) horas e 
minutos, na sede social, à Av. Boa Viagem, nº 4398, apto. 1901, 
bairro de Boa Viagem, nesta Cidade do Recife. CONVOCAÇÃO: 
Dispensada, independente de aviso, em face da presença da 
totalidade dos acionistas, de acordo com registro no livro próprio, 
conforme permissivo previsto no parágrafo 4º do artigo 124, da 
Lei nº 6.404/76. MESA DIRETIVA: Presidente: Gustavo José 
da Silveira Araujo Mota, e Secretária: Renata Maria Lopes de 
Macedo. DELIBERAÇÕES: A matéria da ordem do dia foi posta 
em discussão e votação, tendo os acionistas presentes, por 
unanimidade, tomado as seguintes deliberações:

1 – Eleger para os cargos de Diretor Presidente e Diretor Vice-
Presidente da Companhia, para um mandato de 03 (três) anos a 
contar desta data, respectivamente: o Sr. Gustavo José da Silveira 
Araujo Mota, brasileiro, empresário, solteiro, portador da cédula 
de identidade RG nº 1.762.244 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 333.761.824-34, residente e domiciliado na Av. Boa Viagem, 
nº 4398, apto. 1901, bairro de Boa Viagem, Recife/PE; e, a Sra. 
Renata Maria Lopes de Macedo, brasileira, solteira, assistente 
social, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2.860.844 SSP/
PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 459.937.004-59, residente e 
domiciliado na Av. Boa Viagem, nº 4398, apto. 1901, bairro de Boa 
Viagem, Recife/PE
A seguir, os Diretores eleitos foram declarados empossados 
pelo Sr. Presidente, tendo os mesmos assinados o termo de 
posse lavrado no livro próprio. Os Diretores reeleitos declaram 
expressamente, sob as penas da lei, que não estão inclusos em 
nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer 
atividade mercantil.
2 – Ratifi car todos os atos praticados pelos Diretores ora eleitos 
desde a data do término do mandato inicial dos mesmos até a data 
da formalização de sua reeleição.
DOCUMENTOS – Fica expressamente declarado que todos os 
documentos referidos nesta ata foram numerados e autenticados 
pela mesa, fi cando arquivados na Sociedade.
ENCERRAMENTO – E como não houvesse nada mais a tratar, 
o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer 
uso e, como ninguém se manifestasse, declarou suspensos os 
trabalhos para lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi lida a 
presente ata, aprovada e assinada por todos os presentes, para 
os fi ns de direito, sendo a mesma cópia fi el e transcrita no livro 
próprio de número 001 e folha 032.

Recife, 20 de outubro de 2017.
GUSTAVO JOSÉ DA SILVEIRA ARAUJO MOTA

PRESIDENTE
RENATA MARIA LOPES DE MACEDO

SECRETÁRIA
(100176)

FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA 
EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-

FINANCEIRA 
EXERCÍCIO 2017 - Nome e CNPJ da OS: FUNDAÇÃO 
MANOEL DA SILVA ALMEIDA - 09.767.633/0001-02 - Nome 
do parceiro público: Estado de Pernambuco - Secretaria 
Estadual de Saúde - Resumo do objeto do contrato de 
gestão 003/2010: Operacionalização da gestão e execução de 
ações e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento 
- Escritor Paulo Cavalcanti - UPA CAXANGÁ - Valor 
estipulado no contrato de gestão: R$17.678.840,40 - Data 
de assinatura e de término do contrato de gestão: 01 de 
Abril de 2010 à 01 de Abril de 2020. 

Meta Quantitativa Pactuada Resultado Alcançado 
1- Atingir o percentual de 85% 
da meta pactuada    = 130.524 
Atendimentos 

135.960 Atendimentos 
Médicos 

Meta Qualitativa Pactuada Resultado Alcançado 
1- Acolhimento e Classificação 
de Risco 100% dos 
Atendimentos 

1- 100% Atingido 

2- Escala Médica 100% 
completa 2- 100% Completa 

3- Serviço de atenção ao 
usuário/ resolução de queixas 
80% mês 

3- 100% Resolvidas 

4- Atingir 98% de cep válidos, 
compatível com o código IBGE 

4- 100% Válidos e 
Compatíveis 

  
Resumo Financeiro 

do Exercício Valor (R$) 

Dr. Luiz Alberto 
de Araujo 

Superintendente 

Despesa Total do 
Exercício  R$ 16.409.343,26 

Valor repassado no 
Exercício R$ 17.562.309,30 

Saldo do Contrato de 
Gestão no Exercício R$   1.152.966,04 

FONTE: RELATÓRIO ANUAL ENVIADO A SES 
Josenilda Almeida Mergulhão Giovannini - Coordenadora Geral 

(100177)

SUATA SERVIÇO UNIFICADO DE ARMAZENAGEM 
E TERMINAL ALFANDEGADO S.A.

CNPJ: 03.928.105/0001-01 - NIRE: 26.3.000.1399-1
Ata da AGO Realizada em 06/12/2017. 1. Data, Hora e Local: 
Realizada no dia 06/12/2017, às 11h, na sede social da Localfrio 
S.A. Armazéns Gerais Frigorífi cos, S.A. de capital fechado, com 
sede em São Paulo/SP, na Av. Francisco Matarazzo, nº 1400, Cj 91, 
Água Branca, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ nº 58.317.751/0001-
16, controladora de sua acionista majoritária Atlântico Terminais 
S.A. 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de 
editais de convocação, na forma do disposto no §4º do art. 124, 
da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), por estarem 
presentes à Assembleia acionistas representando a totalidade 
do capital social da Suata - Serviço Unifi cado de Armazenagem 
e Terminal Alfandegado S.A. (“Cia.”), conforme assinaturas 
constantes do Livro de Registro de Presença dos Acionistas, cuja 
certidão segue anexa à presente ata como Anexo I. 3. Mesa: 
Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Helio de Athayde Vasone 
e secretariada pelo Sr. Alceu Rodrigues Vasone. 4. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre o registro de renúncia do Diretor Presidente 
da Cia. e sobre a composição do quadro de Diretores da Cia.. 
5. Deliberações: Instalada a Assembleia, após a discussão das 
matérias da ordem do dia, os acionistas presentes, primeiramente 
aprovaram a lavratura desta ata em forma de sumário e, em 
seguida, por unanimidade de votos dos presentes e sem 
quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue: 5.1. 
Registrar a renúncia do membro da Diretoria: Sr. Marcelo Tiacci 
Schmitt, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de 
bens, engenheiro naval, portador da cédula de identidade RG nº 
14.581.661-8 (SSP/SP), CPF/MF nº 127.117.288-70, residente e 
domiciliado em São Paulo/SP, na Av. Barão de Monte Mor, nº 341, 
apto. 222, Real Parque, do cargo de Diretor Presidente, conforme 
carta de renúncia por ele apresentada, datada de 04/12/2017, 
que fi ca arquivada na sede da Cia.. 5.1.1. Os acionistas decidem 
registrar o seu agradecimento aos serviços por ele prestados e às 
suas contribuições à Cia. durante o seu mandato. 5.2. Em razão 
das deliberações acima, a Diretoria da Cia., que terá mandato 
até a realização da AGO da Cia. que aprovar as demonstrações 
fi nanceiras relativas ao exercício social fi ndo em 31/12/2017, 
passa a ser composta pelos seguintes membros: (i) Sr. Evandro 

Camboa Florencio, brasileiro, casado em comunhão parcial 
de bens, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 
20.459.796-1 (SSP/SP), CPF/MF nº 303.107.708-31, residente 
e domiciliado em Praia Grande/SP, na Av Paris, nº562, apto. 
74, Bloco Elaine, Canto do Forte, CEP 11700-800 para o cargo 
de Diretor Jurídico; (iii) Sr. Moisés Oliveira Bezerra, brasileiro, 
casado em comunhão parcial de bens, economista, portador da 
cédula de identidade RG nº 29.485.771-0 (SSP/SP), CPF/MF nº 
286.594.218-09, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na 
Rua Moisés Marx, nº 576, casa 1, Penha, CEP 03507-000, para 
o cargo de Diretor Financeiro. 5.2.1. Até nova deliberação dos 
acionistas, os demais cargos da Diretoria permanecerão vagos. 6. 
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a 
presente assembleia, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e 
achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo, 06/12/2017. 
Mesa: Sr. Helio de Athayde Vasone - Presidente; Alceu Rodrigues 
Vasone - Secretário. Acionistas Presentes: Atlântico Terminais 
S.A., (p. Evandro Camboa Florencio e Moisés Oliveira Bezerra) 
e Helio de Athayde Vasone. Confere com a original lavrada em 
livro próprio da Cia. - Livro nº 3, Págs. 95 a 97. São Paulo, 
06/12/2017. Mesa: Helio de Athayde Vasone - Presidente. Alceu 
Rodrigues Vasone - Secretário. Acionistas: Atlântico Terminais S/A 
- (p. Evandro Camboa Florencio e Moisés Oliveira Bezerra). Helio 
de Athayde Vasone. Arquivada na JUCEPE nº 20189712570 em 
28/02/2018. André Ayres Bezerra da Costa - Secretário Geral.

(100175)

SUATA SERVIÇO UNIFICADO DE ARMAZENAGEM 
E TERMINAL ALFANDEGADO S.A.

CNPJ: 03.928.105/0001-01 - NIRE: 26.3.000.1399-1
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 06/11/2017

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 06/11/2017, às 11:00 horas, 
na sede social da Localfrio S.A. Armazéns Gerais Frigorífi cos, 
sociedade por ações de capital fechado, com sede na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco Matarazzo, 
nº 1400, Cj 91, Água Branca, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 58.317.751/0001-16, controladora de sua acionista 
majoritária Atlântico Terminais S.A.. 2. Convocação e Presença: 
Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do 
disposto no parágrafo 4º do art. 124, da Lei nº 6.404/76, conforme 
alterada (“Lei das S.A.”), por estarem presentes à Assembleia 
acionistas representando a totalidade do capital social da Suata 
- Serviço Unifi cado de Armazenagem e Terminal Alfandegado 
S.A. (“Companhia”), conforme assinaturas constantes do Livro de 
Registro de Presença dos Acionistas, cuja certidão segue anexa à 
presente ata como Anexo I. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos 
pelo Sr. Helio de Athayde Vasone e secretariada pelo Sr. Alceu 
Rodrigues Vasone. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a eleição de 
Diretor Presidente e sobre a composição do quadro de Diretores 
da Companhia. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia, após a 
discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas presentes, 
primeiramente aprovaram a lavratura desta ata em forma de 
sumário e, em seguida, por unanimidade de votos dos presentes e 
sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue: 
5.1. Aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas 
ou restrições, a eleição do Diretor Presidente da Companhia, com 
mandato que se inicia nesta data e encerrar-se-á na Assembleia 
Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações fi nanceiras 
da Companhia relativas ao exercício social fi ndo em 31/12/2017, 
qual seja: (i) Sr. Marcelo Tiacci Schmitt, brasileiro, casado em 
regime de comunhão parcial de bens, engenheiro naval, portador 
da cédula de identidade RG nº 14.581.661-8 (SSP/SP), inscrito 
no CPF/MF sob nº 127.117.288-70, residente e domiciliado na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Barão 
de Monte Mor, nº 341, apto. 222, Real Parque, para o cargo 
de Diretor Presidente. 5.2. Em razão das deliberações acima, 
a Diretoria da Companhia, que terá mandato até a realização 
da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as 
demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social fi ndo em 
31/12/2017, passa a ser composta pelos seguintes membros: 
(i) Sr. Marcelo Tiacci Schmitt, brasileiro, casado em regime de 
comunhão parcial de bens, engenheiro naval, portador da cédula 
de identidade RG nº 14.581.661-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF 
sob nº 127.117.288-70, residente e domiciliado na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Barão de Monte Mor, nº 
341, apto. 222, Real Parque, CEP 05687-010, para o cargo de 
Diretor Presidente. (ii) Sr. Evandro Camboa Florencio, brasileiro, 
casado em comunhão parcial de bens, advogado, portador da 
cédula de identidade RG nº 20.459.796-1 (SSP/SP), inscrito no 
CPF/MF sob nº 303.107.708-31, residente e domiciliado na Cidade 
de Praia Grande, Estado de São Paulo, na Av Paris, nº562, apto. 
74, Bloco Elaine, Canto do Forte, CEP 11700-080, para o cargo 
de Diretor Jurídico; (iii) Sr. Moisés Oliveira Bezerra, brasileiro, 
casado em comunhão parcial de bens, economista, portador 
da cédula de identidade RG nº 29.485.771-0 (SSP/SP), inscrito 
no CPF/MF sob nº 286.594.218-09, residente e domiciliado na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Moisés 
Marx, nº 576, casa 1, Penha, CEP 03507-000, para o cargo de 
Diretor Financeiro. 5.2.1. Até nova deliberação dos acionistas, os 
demais cargos da Diretoria permanecerão vagos. 5.3. O membro 
da Diretoria ora eleito tomou posse de seu cargo mediante 
assinatura do termo de posse lavrado no livro de registro de atas 
das Reuniões da Diretoria da Sociedade, declarando, nos termos 
e para os fi ns do § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, que não 
está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra 
a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena 
criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos. Declarou, ainda, sua total e irrestrita concordância com 
todos os termos e condições do Estatuto Social da Sociedade 
inclusive com a cláusula compromissória nele prevista, nos 
termos do Artigo 4º da Lei nº 9.307/96. 5.4. Consignar que os 
membros da Diretoria da Companhia, compareceram à presente 
Assembleia Geral e renunciaram expressamente ao recebimento 
de remuneração individual anual referente ao exercício de 2017. 6. 
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a 
presente assembleia, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e 
achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo, 06/11/2017. 
Mesa: Sr. Helio de Athayde Vasone - Presidente; Alceu Rodrigues 
Vasone - Secretário. Acionistas Presentes: Atlântico Terminais 
S.A., (p. Evandro Camboa Florencio e Moisés Oliveira Bezerra) e 
Helio de Athayde Vasone. Confere com a original lavrada em livro 
próprio da Companhia - Livro nº 3, Páginas 91 a 94. São Paulo, 
06/11/2017. Mesa: Helio de Athayde Vasone - Presidente, Alceu 
Rodrigues Vasone - Secretário. Acionistas: Atlântico Terminais 
S/A (p. Evandro Camboa Florencio e Moisés Oliveira Bezerra), 
Helio de Athayde Vasone. Jucepe sob nº 20178004723 em 
20/02/2018. André Ayres Bezerra da Costa -Secretário Geral.
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