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Casos de dengue cresceram 
224% nesse começo de ano
O Ministério da Saúde informou que o número de casos de dengue no país aumentaram de 62,9 mil nas primeiras 11 semanas de 2018 
para 229.064 no mesmo período deste ano (até 16 de março). O número de mortes pela doença também cresceu, em 67%, passando.
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Paulo Guedes acredita  que reforma da 
Previdência será resolvida em até 4 meses

Desembargador manda soltar Michel 
Temer a pedido de habeas corpus 

Em evento da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), ele pediu apoio 
para que a proposta de reforma passe no Congresso Nacional.

O desembargador Antonio Ivan Athié, do Tribunal Regional Federal da 
2ª Região, determinou ontem a soltura do ex-presidente Michel Temer. 
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Casos de dengue cresceram 
224% nesse começo de ano

O Ministério da Saúde 
informou ontem, 
que o número de 

casos de dengue no país au-
mentaram de 62,9 mil nas 
primeiras 11 semanas de 
2018 para 229.064 no mes-
mo período deste ano (até 
16 de março). O número de 
mortes pela doença também 
cresceu, em 67%, passando 
de 37 para 62. Metade acon-
teceu no estado de São Pau-
lo, que registrou 31 mortes.

Com isso, a pasta pede 
que o sistema de vigilância de 

estados e municípios e toda a 
população reforcem os cuida-
dos para combater o Aedes 
aegypti,  mosquito transmis-
sor da doença - assim como 
da zika e da chicungunha.

O secretário de Vigilância 
em Saúde do Ministério da 
Saúde, Wanderson Kleber, res-
salta que a melhor forma de 
evitar complicações e mortes 
por dengue é ter o diagnóstico 
cedo, para que o paciente pos-
sa ser tratado rapidamente.

- O Brasil vem de dois 
anos seguidos com baixa 

ocorrência de dengue, por-
tanto é necessário que os 
profissionais de saúde este-
jam atentos a esse aumento 
de casos. Quanto mais cedo 
o paciente for diagnosticado 
e der início ao tratamento, 
menor o risco de agrava-
mento da doença e de evo-
luir para óbito - destaca ele.

Ainda de acordo com o 
secretário, apesar do aumen-
to expressivo no número de 
casos, a situação ainda não é 
considerada uma epidemia. 
No último ano de epidemia no 

país, em 2016, foram registra-
dos 857.344 casos da doença 
no mesmo período - isto é, nas 
11 primeiras semanas do ano.

Contudo, Wanderson Kle-
ber reforça que é preciso in-
tensificar as ações de comba-
te ao  Aedes aegypti  para que 
o número de casos de dengue 
não continue avançando no 
país. Os estados com situação 
mais preocupante são To-
cantins (602,9 casos/100 mil 
hab.), Acre (422,8 casos/100 
mil hab.) e Mato Grosso do Sul 
(368,1 casos/100 mil hab.).

Renan Olaz

Em NY, Adele 
confirma que 
está trabalhando 
em novo álbum

Guedes acredita 
que reforma 
da Previdência 
“será resolvida 
em 3 ou 4 meses”
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Após encerrar a turnê 
de divulgação do disco 
25, a cantora se manteve 
distante dos holofotes, 
cuidado da vida pessoal. 
Tudo mudou neste fim de 
semana, em Nova York.

Adele foi vista curtindo 
a noite da Big Apple em 
uma boate gay, ao lado 
da atriz Jennifer Lawren-
ce. A cantora foi chamada 
ao palco do local e disse: 
“Eu estou aqui em Nova 
York trabalhando”.

A britânica não deu 
detalhes de quando lan-
çará uma nova música 
de trabalho, tampouco o 
novo álbum. Deixou ape-
nas mistério no ar. Há não 
muito tempo, surgiu um 
boato na imprensa espe-
cializada de que Adele lan-
çaria um disco no final de 
2019 ou no início de 2010. 
Só nos resta aguardar.

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse ontem, 
acreditar que, em “três ou 
quatro meses” a questão 
da reforma da Previdência 
estará resolvida. Em evento 
da Frente Nacional de Pre-
feitos (FNP), ele pediu ain-
da ajuda para que o projeto 
passe no Congresso.

“Precisamos de muita 
ajuda, todo mundo tem 
que ajudar. Da mesma 
forma que pediram ao pre-
sidente da Câmara, do Se-
nado, pedimos a vocês que 
nos ajudem, que conver-
sem com os deputados. A 
pauta é boa. Para em três 
ou quatro meses, o pior já 
ter passado”, afirmou.

Guedes afirmou ainda 
que os empregos já estão 
retornando no Brasil, an-
tes mesmo de a reforma 
ter passado. Ele citou ain-
da que, após a reforma da 
Previdência, o governo irá 
investir no pacto federati-
vo e, depois, na reforma 
tributária. “Já está tudo 
pronto”, disse, em relação 
à reforma tributária.

O número de vítimas da 
passagem do ciclone Idai 
por Moçambique, Malauí e 
Zimbábue aumenta diaria-
mente. Pelos últimos dados, 
morreram 446 pessoas em 
Moçambique, 259 no Zim-
bábue e 56 no Malauí. 

Para as agências huma-
nitárias, o desastre em Mo-
çambique tem semelhanças 
com as tragédias humanitá-
rias do Iêmen e da Síria.

Autoridades e agências 
de ajuda temem mais mor-
tes em decorrência do ris-
co de cólera e outras doen-
ças transmitidas pela água 
contaminada que está em 
várias áreas do país.

A inundação criou um 
lago de 125 quilômetros de 
largura, devastando uma área 
antes ocupada por centenas 
de milhares de pessoas.

Nos últimos dias, foram 
feitos esforços para reabrir 
a principal estrada de aces-
so à Beira, área mais afeta-
da pelo desastre. A pista 
foi reaberta no domingo.

Brasil, Alemanha e 
vários países ofereceram 
ajuda para Moçambi-
que. Os alemães doaram 
US$ 1,13 milhão para 
assistência humanitária. 
O Reino Unido também 
repassou dinheiro para 
o país africano.

Desembargador manda soltar Michel Temer
O desembargador An-

tonio Ivan Athié, do Tri-
bunal Regional Federal 
da 2ª Região, determinou 
ontem a soltura do ex-
-presidente Michel Temer. 
Leia a decisão.Athié é re-
lator do habeas corpus 
dos advogados de Temer, 
que contestam o decreto 
de prisão do juiz Marcelo 
Bretas,  da 7ª Vara Federal 
do Rio, responsável pela 
Operação Lava Jato. 

A decisão também in-
clui a liberdade do ex-mi-
nistro Moreira Franco e 
outras cinco pessoas, en-
tre eles o Coronel Lima, 
amigo do ex-presidente.

Athié havia pedido que o 
caso fosse incluído na pauta 
de julgamento do tribunal na 
próxima quarta-feira, para 
que a decisão sobre o habe-
as corpus fosse colegiada. 

Ao conceder a liberdade, 
porém, ele se antecipou.Te-
mer foi preso na quinta-feira, 
22, em investigação que mira 
supostas propinas de R$ 1 
milhão da Engevix no âmbito 
da Operação Descontamina-
ção, desdobramento da Lava 
Jato. Também foram detidos 
preventivamente o ex-minis-
tro Moreira Franco (MDB), 
e outros 8 sob suspeita de 
intermediar as vantagens in-
devidas ao ex-presidente.A 

investigação que pren-
deu Temer e outras oito 
pessoas apura supostos 
crimes de formação de 
cartel e prévio ajustamen-
to de licitações, além do 
pagamento de propina 
a empregados da Eletro-
nuclear. Após decisão do 
Supremo Tribunal Federal, 
o caso foi desmembrado e 
remetido à Justiça Federal 
do Rio de Janeiro.

O inquérito que mira 
Temer e seus aliados tem 
como base as delações 
do empresário José Antu-
nes Sobrinho, ligado à En-
gevix. Temer estava preso 
em uma sala de 46m².



------------------------------- 
CONSÓRCIO CICAL: 
REALIZE SEU SONHO DE 
FORMA SEGURA, CREDI-
TOS PARA CARROS, MO-
TOS E CAMINHÕES, SEM 
JUROS E SEM BUROCRA-
CIA. SIMULACÕES E IN-
FORMACÕES LIGUE (62) 
9 9452- 2980 whatsaap 
CONSULTOR DE VENDAS 
: ANTONIO CRUZ
-------------------------------   
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
CREDITO PARA SEMI 
NOVO r$ 26.470.69 EN-
TRADA +  70 parcelas 
r$ 437,13 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 34.526,99
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 570,16 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------

Veículos
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 001-2019
RESULTADO PRELIMINAR PARA FINS DE RECURSOS

CARGO
Item Descrição do Cargo Número de Cadastro Carga Horária Vencimento Mensal
  Vagas Reserva Semanal R$)
01 Auxiliar Serviços Gerais –  3 3 44h 998,00
 Unidade(s) Hospitalar/Saúde

PONTUAÇÃO PRELIMINAR DOS CANDIDATOS E ORDEM DE PREFERÊNCIA
Inscrição Nome dos Candidatos Pontuação Ordem Preferência Classifi cação
   (Nascimento) Preliminar
036 Maria Helena de Jesus 10,0 20/02/1963 1º Aprovado
020 José Batista de Oliveira 10,0 24/05/1965 2º Aprovado
026 Conceição Pereira Ferreira 10,0 23/10/1966 3º Aprovado
030 Raquel Maria Martins 10,0 15/06/1969 1º Reserva
039 Aparecida de Fatima Oliveira 10,0 12/03/1973 2º Reserva
045 Marcia Alves Otoni Silva 10,0 22/03/1976 3º Reserva
050 Eliton Pereira de Avelar 10,0 13/07/1976 Não Classifi cado
046 Dilma Alves Ottoni Ferreira 10,0 14/08/1978 Não Classifi cado
031 Angela Maria Rosa da Silva 9,5 18/04/1967 Não Classifi cado
042 Marcos Eurípedes Rocha Silva 6,0 06/05/1989 Não Classifi cado
052 Watila Ferreira Lima 0,5 08/10/1973 Não Classifi cado
047 Jessika Rodrigues Franco 0,5 18/08/1996 Não Classifi cado
053 Maria das Dores Silva 0,0 14/07/1975 Não Classifi cado
062 Marilia Fabiana de Lima 0,0 25/03/1987 Não Classifi cado
061 Kellen Guimarães 0,0 13/08/1988 Não Classifi cado
009 Ivanilda Ferreira de Moraes Silva 0,0 02/05/1989 Não Classifi cado
043 Bruna Luane Nunes Pereira Silva 0,0 23/05/1995 Não Classifi cado

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 001-2019
RESULTADO PRELIMINAR PARA FINS DE RECURSO

CARGO
Item Descrição do Cargo Número de Cadastro Carga Horária Vencimento Mensal
  Vagas Reserva Semanal R$)
02 Auxiliar de Serviços Gerais  3 3 44h 998,00
 – Unidade(s) Escolar(es)

PONTUAÇÃO PRELIMINAR DOS CANDIDATOS E ORDEM DE PREFERÊNCIA
Inscrição Nome dos Candidatos Pontuação Ordem Preferência Classifi cação
   (Nascimento)  Preliminar
03 Nilva Neves Ribeiro 10,0 09/09/1960 1º Aprovado
33 Nilda Francisca Alves 10,0 10/04/1965 2º Aprovado
44 Edinalva Felix de Lima Pacheco 10,0 07/12/1972 3º Aprovado
27 Ivonete Marcolino da Cruz 10,0 21/03/1973 1º Reserva
24 Maria Cristina da Silva 10,0 26/02/1974 2º Reserva
12 Suely Sampaio dos Santos 10,0 07/06/1974 3º Reserva
60 Luzinete Aparecida Andrade de Jesus 10,0 21/04/1980 Não Classifi cado
55 Zilvonia Alves Otoni 10,0 10/08/1981 Não Classifi cado
49 Priscila Ferreira Machado 10,0 24/08/1993 Não Classifi cado
18 Sidiane Monteiro Silva Marques 10,0 27/08/1993 Não Classifi cado
05 Divina Batista Rodrigues 10,0 04/06/1994 Não Classifi cado
01 Erika Aparecida Silva 7,5 23/08/1991 Não Classifi cado
02 Patricia Montiel Oliveira 6,0 22/09/1979 Não Classifi cado
14 Maria José Tenório Ferreira 3,5 10/03/1979 Não Classifi cado
32 Milca Barbosa Menezes 3,5 24/09/1994 Não Classifi cado
56 Wallyel Borges dos Santos 2,0 11/09/1990 Não Classifi cado
48 Juliana Alves Soares 2,0 18/01/1995 Não Classifi cado
37 Ariadner Oliveira Sousa 1,5 30/01/1992 Não Classifi cado
54 Dalva Barbosa de Carvalho Silva 0,0 24/06/1959 Não Classifi cado
41 Joana Darc Pimenta 0,0 16/02/1976 Não Classifi cado
57 Sandra Regina Gomes Ricardo 0,0 24/08/1977 Não Classifi cado
19 Katia Vitória Silva 0,0 27/04/1985 Não Classifi cado
59 Loaine Gonçalves de Sousa 0,0 27/02/1988 Não Classifi cado
10 Tatiane Freitas Borges  0,0 09/04/1991 Não Classifi cado
23 Keury Dayane Martins da Silva 0,0 30/09/1992 Não Classifi cado
58 Carla Daniella Ferreira de Oliveira 0,0 24/12/1995 Não Classifi cado

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 001-2019
RESULTADO PRELIMINAR PARA FINS DE RECURSO

CARGO
Item Descrição do Cargo Número de Cadastro Carga Horária Vencimento Mensal
  Vagas Reserva Semanal R$)
03  Auxiliar de Serviços Gerais –  2 2 44h 998,00
 Paço Municipal/Centro Produtor

PONTUAÇÃO PRELIMINAR DOS CANDIDATOS E ORDEM DE PREFERÊNCIA
Inscrição Nome dos Candidatos Pontuação Ordem Preferência Classifi cação
   (Nascimento)  Preliminar
24 Maria Cristina da Silva 10,0 26/02/1974 1º Aprovado
13 Diva Fernandes da Silva 10,0 27/03/1976 2º Aprovado
38 Valmiria Lustosa Dutra 10,0 09/08/1994 1º Reserva
35 Rayssa Ferreira Borges 10,0 09/11/1996 2º Reserva
25 Ana Lúcia Freitas da Silva 9,0 23/03/1983 Não Classifi cado
11 Daiany Aparecida da Silva 7,5 11/05/1989 Não Classifi cado
04 André Luiz Nunes Valadares 6,0 17/09/1980 Não Classifi cado
16 Petric Marinho Araújo 5,5 21/05/1979 Não Classifi cado
51 Eliede da Silva Dias 4,0 12/02/1972 Não Classifi cado
08 Carla Borges da Silva Santos 3,5 11/12/1994 Não Classifi cado
34 Clelia da Silva Evangelista 2,5 02/06/1980 Não Classifi cado
07 Antônio Rones Fernandes Rodrigues 2,5 14/12/1987 Não Classifi cado
29 Maria Zélia de Menezes 2,0 26/10/1959 Não Classifi cado
21 Monya Karla Soares Silva 1,5 09/03/1984 Não Classifi cado
17 Kezia da Silva Franco 0,0 22/04/1987 Não Classifi cado
28 Adelaine Rocha Marques 0,0 24/11/1988 Não Classifi cado
06 Célia Maria da Silva 0,0 28/12/1991 Não Classifi cado
40 Raiene Maria Cardoso Medeiros 0,0 01/09/1994 Não Classifi cado
22 Rayane Aparecida Gonçalves 0,0 10/06/1995 Não Classifi cado
15 Ana Cristina Sampaio 0,0 17/07/1995 Não Classifi cado 5410
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CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A
CNPJ (MF) 02.156.313/0001-69

NIRE 52300014531

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 11/01/2019, LA-
VRADA EM FORMA DE SUMÁRIO NOS TERMOS DO ART. 130, PARÁGRAFO 1º DA 
LEI 6.404/76, PARA ALTERAR A CLÁUSULA DA DIRETORIA, INFORMAR O NOVO 
ENDEREÇO DA COMPANHIA E ALTERAR O PRAZO DO MANDATO DOS MEMBROS 
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I - DATA, HORA E LOCAL: Às 10:30 horas do dia onze de janeiro de dois mil e de-
zenove, reuniram-se os acionistas em Assembleia Geral Extraordinária, na sede social 
da Companhia CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A, com ato de constituição 
devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG sob o nº 
52300014531, inscrita no CNPJ sob o no02.156.313/0001-69, sito à Rua 34, esquina 
com Rua 15, n° 29, Qd. H-16 Lt. 01 e 02,Setor Marista, Goiânia– Goiás, CEP 74.150-220.

II - PRESENÇA: A assembleia foi instalada com a presença da acionista VM INVESTI-
MENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A, situada à Rua 34, nº 29, sala 103, Setor Marista, 
Goiânia (GO), CEP 74.150-220, devidamente registrada na Junta Comercial do Esta-
do de Goiás sob n° NIRE 52300016479, em sessão de 01/11/2013, com inscrição no 
CNPJ sob o n° 14.016.130/0001-27, na qualidade de acionista detentora da totalidade 
do capital social, neste ato representada por seus Diretores WILTON JOSÉ MACHADO, 
brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade n° 507.424-
1185551 SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob n° 301.127.101-15, residente e domiciliado à 
Rua 12, número 1382, ap. 2100, Torre Cesar, Goiânia/GO, CEP 74.230-042, e EDGAR 
DE ALMEIDA E SILVA JÚNIOR, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, Engenheiro Civil, natural de Goiânia/GO, nascido aos 15/07/1962, filho de Edgar 
de Almeida e Silva e Maria Marlene Santana e Silva, inscrito no CREA GO/TO sob o 
nº 4.928/D, portador da CI/RG nº 1.218.112 2ª via, expedida pela SSP/GO e do CPF 
nº 36021237153, residente e domiciliado na Rua Aspilia, esquina com Rua Pau Cetim, 
Qd. E3, Lote 09, S/N, Residencial Alphaville Flamboyant, CEP 74.884-547, Goiânia/GO.

III - MESA: Dispensadas as formalidades de convocação por estar presente a acionista 
detentora da totalidade do capital social, nos termos do §4º do art. 124 da Lei das S/As, 
cujos diretores declararam que tomaram prévio conhecimento da matéria que seria de-
batida. Assumiu a Presidência dos trabalhos o Sr. WILTON JOSÉ MACHADO, que con-
vidou a mim EDGAR DE ALMEIDA E SILVA JÚNIOR, para secretariá-lo, o que aceitei.

IV - ORDEM DO DIA: Iniciados os trabalhos foi lida a ordem do dia, que já era do conhe-
cimento de todos os presentes, qual seja: (i) alterar a cláusula da Diretoria no Estatuto 
Social da Companhia, aumentando o número de diretores e estabelecendo os pode-
res; (ii) alterar o prazo do mandato dos conselheiros do Conselho de Administração da 
Companhia; (iii) alterar o endereço da Companhia; (iv) consolidar o Estatuto Social da 
Companhia.

V - DELIBERAÇÕES: Após a discussão de toda a ORDEM DO DIA, postas as matérias 
em votação, restou deliberado em sede de Assembleia Geral Extraordinária o quanto 
segue:

5.1. Os acionistas resolvem aumentar de 02 para 04 os diretores da Companhia, bem 
como incluir e definir atribuições específicas para cada Diretoria que passarão a ser as 
seguintes: 01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) Diretor Vice Presidente, 01 (um) Diretor 
Comercial e 01 (um) Diretor Operacional. De consequência, APROVAM a alteração na 
redação dos artigos 19 ao 27 do Estatuto Social que passarão a vigorar com a seguinte 
redação:

SEÇÃO II

DIRETORIA

Artigo 19 - A Diretoria será composta por 04 (quatro) diretores, sendo 01 (um) Diretor 
Presidente, 01 (um) Diretor Vice Presidente, 01 (um) Diretor Comercial e 01 (um) Diretor 
de Operações, todos eleitos pelo Conselho de Administração e por ele destituíveis a 
qualquer tempo.

Parágrafo 1º - O prazo de mandato de cada Diretor é de 3 (três) anos, estendendo-se 
até a Assembleia Geral Ordinária subsequente ao término de seu mandato, permitida 
a reeleição.

Parágrafo 2º - Os Diretores disporão dos poderes necessários e convenientes para con-
duzir a gestão dos negócios e assuntos da Companhia, na forma da Lei e do presente 
Estatuto Social.

Parágrafo 3º - Os Diretores tomarão posse mediante a assinatura do termo respectivo, 
lavrado em livro próprio.
Parágrafo 4º - A Diretoria se reunirá extraordinariamente, sempre que necessário, me-
diante a convocação realizada pelo Diretor Presidente, seu substituto ou pela maioria 
de seus membros, por escrito, através de carta ou e-mail, com antecedência mínima 
de 5 (cinco) dias úteis, indicando os assuntos a serem tratados. A convocação será 
dispensada com relação a uma reunião a que comparecerem, ou na qual estiverem 
representados, todos os membros da Diretoria.

Artigo 20 - Nas ausências e impedimentos de qualquer dos Diretores, caberá ao Diretor 
Presidente a indicação de seu substituto, entre os demais Diretores.

Parágrafo Único – Em suas ausências o Diretor Presidente poderá ser substituído pelo 
Diretor Vice Presidente ou indicar, dentre os demais Diretores, seu substituto em caso de 
ausências temporárias e impedimentos.

Artigo 21 - Ocorrendo vacância no cargo de Diretor, caberá ao Conselho de Administra-
ção eleger o substituto que exercerá o cargo pelo período remanescente do mandato.

Artigo 22 - Compete ao Diretor Presidente e ao Diretor Vice Presidente:

(a) a prática de todos os atos necessários ao funcionamento da Companhia, exceto os 
que, por Lei ou por este Estatuto Social, sejam atribuídos à Assembleia Geral ou ao 
Conselho de Administração, conforme o caso, representando a Companhia ativa e pas-
sivamente, em juízo ou fora dele;

(b) elaborar o relatório anual da administração, as demonstrações financeiras e a propos-
ta de destinação de resultado do exercício, a serem submetidas à Assembleia Geral e ao 
Conselho de Administração;

(c) garantir aos acionistas o acesso a quaisquer informações da Companhia, tais como 
contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas de opções de 
aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Compa-
nhia;

(d) criar ou extinguir cargos, admitir e demitir empregados e fixar os níveis de remunera-
ção destes

(e) escolher e destituir os auditores independentes

(f) constituir, em nome da sociedade, procuradores para o exercício de qualquer ato que 
envolva os interesses sociais

(g) transigir, renunciar, desistir, fazer acordos, firmar compromissos, contrair obrigações 
ou fazer aplicação de recursos

(h) representar a Companhia ativa e passivamente, em processos administrativos ou judi-
ciais, podendo, para tanto, outorgar procuração a advogados para propositura e defesa 
de ações judiciais e procedimentos administrativos, bem como transigir, desistir, confes-
sar e renunciar direitos

(i) abrir, movimentar e encerrar contas bancárias e realizar aplicações financeiras, opera-
ções de créditos ou empréstimos bancários

(j) prestar garantias, fianças, endosso ou aval em nome da sociedade em negócios do 
interesse desta ou a favor de coligadas e empresas do mesmo grupo econômico

(k) sacar, aceitar e endossar letras de câmbio; emitir, endossar e aceitar duplicatas; emitir 
e endossar notas promissórias

(l) receber e dar quitação

(m) comprar e vender, permutar, transacionar, ceder ou transferir, arrendar, subarrendar, 
locar, sublocar e outras quaisquer aquisições e alienações de bens móveis e imóveis

(n) representar a sociedade junto a quaisquer repartições públicas federais, estaduais e 
municipais e respectivas autarquias, sociedades de economia mista e estabelecimento 
de crédito, podendo assinar termos de responsabilidade

(o) assinar todos e quaisquer documentos de responsabilidade da sociedade

(p) convocar e presidir as reuniões da Diretoria, se presentes os dois a reunião será 
presidida pelo Diretor Presidente

(q) definir o âmbito de responsabilidade e coordenar a atuação dos Diretores

(r) exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administra-
ção

Artigo 23 -  Compete ao Diretor Comercial, além das atividades que lhe sejam atribuídas 
pelo Diretor Presidente ou pelo Diretor Vice Presidente:

(a) planejar, gerir, identificar, viabilizar  e coordenar o desenvolvimento de novos negócios 
e serviços pela Companhia;

(b) coordenar o relacionamento com clientes, fornecedores e autarquias;

(c) fazer cumprir a visão e missão da Companhia, traçando objetivos e metas a serem 
alcançados, sendo responsável por alinhar a área e equipe com os objetivos e posicio-
namento estratégico da Companhia;

(d) implantar e garantir a execução das políticas de comercialização e de marketing para 
a Companhia;

(e) prospectar novas áreas de atuação para a Companhia;

(f) coordenar a atuação de sua área com a das demais Diretorias;

(g) exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administra-
ção;

Artigo 24 - Compete ao Diretor de Operações, além das atividades que lhe sejam atribu-
ídas pelo Diretor Presidente:

(a) organizar, coordenar e supervisionar as atividades técnicas e operacionais ativas da 
Companhia;

(b) garantir o perfeito funcionamento da infraestrutura e serviços gerais da Companhia;

(c) acompanhar a qualidade e evolução das obras executadas ou contratadas pela Com-
panhia;

(d) gerenciar o fornecimento de insumos para as atividades de operação da Companhia, 
incluindo, sem limitação, mão de obra, material e equipamentos;

(e) planejar a expectativa de demanda para as obras realizadas pela Companhia, incluin-
do orçamento e custos dos empreendimentos;

(f) planejamento, orçamento e custos de empreendimentos, suprimentos e obras;

(g) coordenar a atuação de sua área com a das demais Diretorias;

Artigo 25 - É facultado à Companhia nomear procuradores, devendo o instrumento res-
pectivo ser assinado ou pelo Diretor Presidente ou pelo Diretor Vice Presidente.

Parágrafo Único - As procurações deverão especificar os poderes conferidos.

Artigo 26 - Com as exceções constantes neste Estatuto, a Companhia se obriga pela 
assinatura isolada de:

(a) Do Diretor Presidente ou do Diretor Vice Presidente; ou

(b) 1 (um) procurador com poderes específicos conferidos na forma do Artigo 24 deste 
Estatuto.

Artigo 27 - Os Diretores farão jus a uma retirada mensal a título de pró-labore, em mon-
tante a ser estabelecido mediante deliberação do Conselho de Administração.

5.3. Os acionistas decidem aumentar de 01 (um) ano para 03 (três) anos o prazo de 
mandato dos membros do Conselho de Administração da Companhia, de consequência 
aprovam alteração na redação do artigo 14 do Estatuto Social que passa a vigorar com 
a seguinte redação:

Artigo 14 - O Conselho de Administração será composto por no mínimo 3 (três) e no 
máximo 5 (cinco) membros, eleitos pela Assembleia Geral para o exercício da função e 
por ela destituíveis a qualquer tempo. Um dos membros do Conselho de Administração 
será designado Presidente.

Parágrafo 1º - O prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração é de 
03 (três) anos, unificado para todos os membros, estendendo-se até a Assembleia Geral 
Ordinária subsequente ao término de seus mandatos, permitida a reeleição.

Parágrafo 2º - Os membros do Conselho de Administração tomarão posse mediante as-
sinatura do termo respectivo, lavrado em livro próprio, e permanecerão em seus cargos 
até a posse de seus sucessores.

Parágrafo 3º - Na ausência ou impedimento temporário do Presidente, a presidência 
do Conselho de Administração será exercida pelo membro escolhido pela maioria dos 
Acionistas. No caso de ausência permanente de pelo menos 2 (dois) Conselheiros as 
reuniões do Conselho ficarão suspensas até a convocação de uma Assembleia Geral 
Extraordinária para eleger os novos membros.

5.4. Os acionistas aprovam a alteração do endereço da sede da Companhia que pas-
sará a ser na Avenida Caiapó, nº. 1723, Qd. 85, Lt. 131 E, Bairro Santa Genoveva, 
Goiânia – GO, CEP 74.672-400, e de consequência alteração na redação do artigo 2º do 
Estatuto Social que passa a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na 
Avenida Caiapó, nº. 1723, Qd. 85, Lt. 131 E, Bairro Santa Genoveva, Goiânia – Go, CEP 
74.672-400.

Parágrafo 1º - A Companhia mantém as seguintes filiais:

Filial 1 - Localizada na Rua 104 Sul SE 1, 25, sala 104 – Plano Diretor Sul, Palmas/TO, 
CEP 77.020-014, inscrita no CNPJ sob nº 02.156.313/0002-40, devidamente registrada 
na Junta Comercial do Tocantins sob o nº 17900047695 em 03/04/2001, cujo capital 
social destacado é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Filial 2 - Localizada na Rua Fl26, Qd. 10, Lt. 27A, Nova Marabá, Pará, CEP 68.509-090, 
inscrita no CNPJ sob n° 02.156.313/0010-50, devidamente registrada na Junta Comer-
cial do Estado do Pará sob o n° 15900368716 em 25/01/2012, cujo capital social desta-
cado é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Parágrafo 2º - A Companhia, mediante ato de sua Diretoria, pode abrir, manter, fechar 
e alterar o endereço de filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território 
brasileiro ou no exterior.

5.5. Diante das alterações realizadas, fica provada a CONSOLIDAÇÃO do Estatuto So-
cial da Companhia que passa a fazer parte integrante desta ata como ANEXO I.

II – Continuam por inalteradas as demais cláusulas e disposições do Contrato Social 
Original e posteriores alterações que não foram modificadas pela presente alteração 
contratual, motivo pelo qual restou deliberado APROVAR neste ato a consolidação do 
Estatuto Social da Companhia, o qual, lido e rubricado pelos componentes da mesa, 
passa a fazer parte do presente instrumento como ANEXO I.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente deixou livre a pala-
vra para quaisquer outras manifestações. Como não existiu manifestação, foi suspensa 
a assembleia para lavratura da presente ata no livro próprio. Após lida em voz alta e 
aprovada em todos os seus termos, deu o Presidente por encerrada a assembleia, la-
vrando-se a presente ata em uma única via, sendo assinada e rubricada em todas as 
suas folhas pelos membros da mesa que presidiu e assinada pela totalidade dos presen-
tes. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Mesa:

WILTON JOSÉ MACHADO
Presidente
EDGAR DE ALMEIDA E SILVA JÚNIOR
Secretário

Acionista
VM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
Representada por Wilton José Machado e Edgar de Almeida e Silva Júnior

ANEXO I

ESTATUTO SOCIAL DA

CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 02.156.313/0001-69
NIRE 52300014531

CAPÍTULO I
NOME, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

Artigo 1º - Esta sociedade anônima de capital fechado denomina-se CONSTRUTORA 
CENTRAL DO BRASIL S.A., e será regida por este Estatuto Social e disposições legais 
que lhe forem aplicáveis.

Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na 
Avenida Caiapó, nº. 1723, Qd. 85, Lt. 131 E, Bairro Santa Genoveva, Goiânia – Go, CEP 
74.672-400.

Parágrafo Primeiro - A Companhia mantém as seguintes filiais:

Filial 1 - Localizada na Rua 104 Sul SE 1, 25, sala 104 – Plano Diretor Sul, Palmas/TO, 
CEP 77.020-014, inscrita no CNPJ sob nº 02.156.313/0002-40, devidamente registrada 
na Junta Comercial do Tocantins sob o nº 17900047695 em 03/04/2001, cujo capital 
social destacado é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Filial 2 - Localizada na Rua Fl26, Qd. 10, Lt. 27A, Nova Marabá, Pará, CEP 68.509-090, 
inscrita no CNPJ sob n° 02.156.313/0010-50, devidamente registrada na Junta Comer-
cial do Estado do Pará sob o n° 15900368716 em 25/01/2012, cujo capital social desta-
cado é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Parágrafo Segundo - A Companhia, mediante ato de sua Diretoria, pode abrir, manter, 
fechar e alterar o endereço de filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do terri-
tório brasileiro ou no exterior.

Artigo 3º - A Companhia tem como objeto social as atividades de (I) construção civil, ter-
raplenagem, pavimentação e saneamento básico; (II) elaboração de projetos de enge-
nharia civil, assessoria e consultoria técnica; (III) concessionária de serviços públicos; 
(IV) locação de veículos e equipamentos em geral; (V) planejamento, administração e 
operação de empreendimentos comerciais e de prestação de serviços; (VI) planejamen-
to, administração e operação de estacionamentos públicos e privados.

Parágrafo Único - A Companhia poderá exercer as atividades de seu objeto social no 
país ou no exterior, seja diretamente ou através de subsidiárias, ou através de participa-
ção no capital de outras sociedades.

Artigo 4º - A Companhia iniciou suas atividades em 16 de junho de 1986 e tem prazo 
indeterminado de duração.

CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL E AÇÕES

Artigo 5º - O Capital Social é de R$ 45.500,00 (quarenta e cinco milhões e quinhentos mil 
reais), dividido em 45.500.000 (quarenta e cinco milhões e quinhentos mil) de ações or-
dinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo a propriedade das ações comprovada 
pela inscrição do nome dos acionistas no livro de “Registro de Ações Nominativas”. 

Parágrafo 1º- O capital social será representado por ações ordinárias, e cada ação ordinária 
dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

Parágrafo 2º – É facultado à Companhia criar e/ou emitir, em decorrência de subscrição ou 
desdobramento, ações preferenciais, em um ou mais classes, mesmo que mais favorecidas 
do que as anteriormente existentes, fixando-lhes as respectivas preferências, vantagens, 
condições de resgate, amortização ou conversão.

Parágrafo 3º- Os acionistas terão preferência na subscrição de novas ações da Companhia, 
nos termos do art. 171 da Lei nº 6.404/76 (conforme alterada). O prazo para exercício do 
direito de preferência será de 30 (trinta) dias.

CAPÍTULO III
ÓRGÃOS PERMANENTES DA COMPANHIA

Artigo 6º - São órgãos permanentes da Companhia:

(a) a Assembleia Geral;
(b) o Conselho de Administração; e
(c) a Diretoria.

CAPÍTULO IV

ASSEMBLEIA GERAL

Artigo 7º - A Assembleia Geral tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao obje-
to da Companhia e tomar as deliberações que julgar convenientes à sua defesa e desenvol-
vimento.

Parágrafo 1º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, 1 (uma) vez por ano, nos 
quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para deliberar sobre as 
matérias que lhe são atribuídas por lei e, extraordinariamente, sempre que os interesses 
sociais o exigirem, bem como nos casos previstos em lei e neste Estatuto.

Parágrafo 2º- A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente do Conselho de Admi-
nistração, na forma da lei. As Assembleias Gerais serão consideradas validamente instala-
das (i) em primeira convocação, com a presença de acionistas detentores de, no mínimo, 
3/4(três quartos) das ações ordinárias; ou (ii) em segunda convocação, com acionistas de-
tentores de, no mínimo, 2/3(dois terços) das ações ordinárias.

Parágrafo 3º - Independentemente das formalidades de convocação para Assembleia Geral, 
será considerada regularmente convocada a Assembleia na qual comparecerem todos os 
acionistas da Companhia.

Artigo 8º-  Só poderão tomar parte da Assembleia Geral os acionistas que estejam inscritos 
no Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia.

Parágrafo Único - O acionista poderá fazer representar-se nas Assembleias Gerais por pro-
curador, respeitadas as disposições da lei.

Artigo 9º - Depois de assinarem o Livro de Presença, os acionistas escolherão o Presidente 
e o Secretário, os quais dirigirão os trabalhos da Assembleia Geral.

Artigo 10 - Todas as deliberações da Assembleia Geral serão aprovadas por votos de acio-
nistas detentores de ações equivalentes a, no mínimo, 50,1% (cinquenta vírgula um por 
cento) das ações ordinárias. Além das demais atribuições estabelecidas em lei, é de compe-
tência exclusiva da Assembleia Geral deliberar sobre as matérias abaixo relacionadas:

(a) Qualquer alteração nos direitos, preferências, vantagens, poderes ou restrições atribuí-
das às ações da Companhia, ou criação de classes de ações;

(b) Aprovação das demonstrações financeiras anuais da Companhia;

(c) A cessão de uso, alienação, transferência ou licenciamento, fora do curso normal dos 
negócios da Companhia, de marcas, expressões, slogans, logotipos, licenças, software e 
qualquer outro tipo de propriedade intelectual que pertençam à Companhia ou a sociedades 
controladas pela Companhia;

(d) Definição e modificação da política de dividendos da Companhia;

(e) Liquidação, dissolução, pedido de autofalência ou de recuperação judicial ou extrajudicial 
da Companhia;

(f) Quaisquer reduções, com devolução de capital aos acionistas, ou aumentos do capital 
social da Companhia;

(g) Resgate, amortização ou recompra de ou negociação com ações ou de quaisquer valores 
mobiliários conversíveis em ações de emissão da Companhia;

(h) Qualquer grupamento, bonificação, desdobramento ou conversão de ações da Compa-
nhia; 

(i) Reorganizações societárias, inclusive fusões, incorporações, cisões, aquisição envolven-
do a Companhia ou suas controladas, exceto pelas operações exclusivamente internas, 
assim entendidas como aquelas que envolvam a Companhia de um lado e suas subsidiárias 
integralmente controladas de outro;

Artigo 11 - A manifestação de voto favorável de representante da Companhia com relação 
a qualquer deliberação sobre as matérias acima relacionadas em assembleias gerais e em 
outros órgãos societários das sociedades controladas pela Companhia, direta ou indireta-
mente, dependerá de aprovação da Assembleia Geral, na forma exposta no Artigo 10 acima.

Artigo 12 - O eventual exercício, por qualquer dos acionistas, do direito de voto nas Assem-
bleias Gerais da Companhia em desacordo com as disposições estabelecidas em acordos 
de acionistas registrados pela Companhia obrigará o presidente da Assembleia Geral a não 
computar o voto proferido pelo acionista com infração ao disposto no seu respectivo acordo 
de acionista.

CAPÍTULO V

ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

Artigo 13 - A Companhia será gerida e administrada inicialmente por um Conselho de Admi-
nistração e uma Diretoria. A remuneração global do Conselho de Administração e da Dire-
toria será fixada pela Assembleia Geral, e dividida entre seus membros conforme vier a ser 
deliberado pelo Conselho de Administração.

SEÇÃO I

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Artigo 14 - O Conselho de Administração será composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 
5 (cinco) membros, eleitos pela Assembleia Geral para o exercício da função e por ela des-
tituíveis a qualquer tempo. Um dos membros do Conselho de Administração será designado 
Presidente.

Parágrafo 1º - O prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração é de 03 
(três) anos, unificado para todos os membros, estendendo-se até a Assembleia Geral Ordi-
nária subsequente ao término de seus mandatos, permitida a reeleição.

Parágrafo 2º - Os membros do Conselho de Administração tomarão posse mediante assi-
natura do termo respectivo, lavrado em livro próprio, e permanecerão em seus cargos até a 
posse de seus sucessores.

Parágrafo 3º - Na ausência ou impedimento temporário do Presidente, a presidência do 
Conselho de Administração será exercida pelo membro escolhido pela maioria dos Acio-
nistas. No caso de ausência permanente de pelo menos 2 (dois) Conselheiros as reuniões 
do Conselho ficarão suspensas até a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária 
para eleger os novos membros.

Artigo 15 - O Conselho de Administração se reunirá, ordinariamente, uma vez por ano e, 
extraordinariamente, sempre que necessário, mediante a convocação realizada pelo Pre-
sidente, seu substituto ou pela maioria de seus membros, por escrito, através de carta ou 
e-mail, com antecedência mínima de 8 (oito) dias, indicando os assuntos a serem tratados. 
A convocação será dispensada com relação a uma reunião a que comparecerem, ou na qual 
estiverem representados, todos os membros do Conselho de Administração.

Artigo 16 - As reuniões do Conselho de Administração somente serão instaladas com a pre-
sença da totalidade de seus membros em primeira convocação e, em segunda convocação, 
com a presença de ao menos 2 (dois) membros. A segunda convocação deverá ter a mesma 
ordem do dia da primeira e deverá ser realizada em, no mínimo, 5 (cinco) dias após a data 
da primeira convocação. A segunda convocação deverá ser realizada necessariamente por 
meio de carta enviada com aviso de recebimento para o endereço constante do termo de 
posse ou por protocolo assinado pessoalmente pelo respectivo conselheiro.

Artigo 17 - Os conselheiros poderão participar de qualquer reunião do Conselho de Adminis-
tração através de teleconferência, videoconferência ou telepresença, desde que assinem a 
ata respectiva ao final da reunião, ainda que via documento digitalizado, e poderão se fazer 
representar para esse fim, por meio de carta ou correio eletrônico enviado a qualquer outro 
conselheiro, contendo seus respectivos votos com relação a todas as matérias a serem dis-
cutidas em tal reunião. Os conselheiros que participarem de uma reunião e enviarem seus 
votos na forma acima serão considerados, para todos os fins, como presentes à reunião. Os 
conselheiros poderão se fazer acompanhar por assessores para a deliberação de matérias 
específicas.

Artigo 18 - As deliberações sobre as matérias abaixo relacionadas competirão ao Conselho 
de Administração:

(a) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, aprovando as diretrizes, políticas 
empresariais e objetivos básicos, para todas as áreas principais de atuação da Companhia; 

(b) eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar-lhes as respectivas atribuições e 
remunerações, observado o limite geral estabelecido pela Assembleia Geral;

(c) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papeis da Com-
panhia e solicitar informações sobre quaisquer atos celebrados, ou em via de celebração, 
pela Companhia;

(d) manifestar-se previamente sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;
(e) submeter à Assembleia Geral o destino a ser dado ao resultado do exercício;

(f) convocar a Assembleia Geral Ordinária e, quando julgar conveniente, a Assembleia Geral 
Extraordinária;
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(g)  aprovar quaisquer negócios ou contratos entre a Companhia e/ou qualquer de seus 
controladas (exceto aquelas integralmente controladas), administradores e/ou acionistas 
(incluindo os sócios, diretos ou indiretos, dos acionistas da Companhia);

(h)  aprovar a criação, subscrição, aquisição, transferência, oneração e/ou alienação, 
pela Companhia, a qualquer título ou forma, em qualquer valor, de ações, quotas e/ou 
quaisquer valores mobiliários de emissão de qualquer sociedade controlada pela Com-
panhia ou a ela coligada, salvo nos casos de operações que envolvam apenas a Compa-
nhia e empresas por ela integralmente controladas ou de operações de endividamento.

(i)  deliberar sobre a participação da Companhia em outras sociedades, bem como sobre 
quaisquer participações em outros empreendimentos, inclusive através de consórcio ou 
sociedade em conta de participação;

(j)  deliberar sobre a concessão de garantias, de qualquer valor, a quaisquer terceiros que 
não sejam empresas controladas pela Companhia;

k)  aprovar a aquisição, alienação ou oneração, a qualquer título, de qualquer bem ou 
direito, em valor superior a R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), sendo que 
em valor inferior a este a aprovação poderá ser feita pela diretoria;

(l)  aprovar a contratação pela Companhia de operação de endividamento em valor su-
perior a R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), sendo que em valor inferior a 
este a aprovação poderá ser feita pela diretoria;

(m)  deliberar sobre a emissão de ações e bônus de subscrição, dentro do limite do capi-
tal autorizado da Companhia;

(n)  decidir sobre qualquer alteração dos atos constitutivos das suas subsidiárias;

(o)  exercer as demais atribuições legais conferidas em Assembleia Geral ou por este 
Estatuto; 

(p)  resolver os casos omissos neste Estatuto e exercer outras atribuições que a lei ou 
este Estatuto não confiram a outro órgão da Companhia.

Parágrafo Único – A manifestação de voto favorável de representante da Companhia 
com relação a qualquer deliberação sobre as matérias acima relacionadas, em Assem-
bleias Gerais e em outros órgãos societários das sociedades controladas pela Compa-
nhia, direta ou indiretamente, dependerá de aprovação do Conselho de Administração 
da Companhia.

SEÇÃO II

DIRETORIA

Artigo 19 - A Diretoria será composta por 04 (quatro) diretores, sendo 01 (um) Diretor 
Presidente, 01 (um) Diretor Vice Presidente, 01 (um) Diretor Comercial e 01 (um) Diretor 
de Operações, todos eleitos pelo Conselho de Administração e por ele destituíveis a 
qualquer tempo.

Parágrafo 1º - O prazo de mandato de cada Diretor é de 3 (três) anos, estendendo-se 
até a Assembleia Geral Ordinária subsequente ao término de seu mandato, permitida 
a reeleição.

Parágrafo 2º - Os Diretores disporão dos poderes necessários e convenientes para con-
duzir a gestão dos negócios e assuntos da Companhia, na forma da Lei e do presente 
Estatuto Social.

Parágrafo 3º - Os Diretores tomarão posse mediante a assinatura do termo respectivo, 
lavrado em livro próprio.

Parágrafo 4º - A Diretoria se reunirá extraordinariamente, sempre que necessário, me-
diante a convocação realizada pelo Diretor Presidente, seu substituto ou pela maioria 
de seus membros, por escrito, através de carta ou e-mail, com antecedência mínima 
de 5 (cinco) dias úteis, indicando os assuntos a serem tratados. A convocação será 
dispensada com relação a uma reunião a que comparecerem, ou na qual estiverem 
representados, todos os membros da Diretoria.

Artigo 20 - Nas ausências e impedimentos de qualquer dos Diretores, caberá ao Diretor 
Presidente a indicação de seu substituto, entre os demais Diretores.

Parágrafo Único – Em suas ausências o Diretor Presidente poderá ser substituído pelo 
Diretor Vice Presidente ou indicar, dentre os demais Diretores, seu substituto em caso 
de ausências temporárias e impedimentos.

Artigo 21 - Ocorrendo vacância no cargo de Diretor, caberá ao Conselho de Administra-
ção eleger o substituto que exercerá o cargo pelo período remanescente do mandato.

Artigo 22 - Compete ao Diretor Presidente e ao Diretor Vice Presidente:

(a)  a prática de todos os atos necessários ao funcionamento da Companhia, exceto 
os que, por Lei ou por este Estatuto Social, sejam atribuídos à Assembleia Geral ou 
ao Conselho de Administração, conforme o caso, representando a Companhia ativa e 
passivamente, em juízo ou fora dele;

(b) elaborar o relatório anual da administração, as demonstrações financeiras e a pro-
posta de destinação de resultado do exercício, a serem submetidas à Assembleia Geral 
e ao Conselho de Administração;

(c)  garantir aos acionistas o acesso a quaisquer informações da Companhia, tais como 
contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas de opções de 
aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Compa-
nhia;

(d)  criar ou extinguir cargos, admitir e demitir empregados e fixar os níveis de remunera-
ção destes

(e)  escolher e destituir os auditores independentes

(f)  constituir, em nome da sociedade, procuradores para o exercício de qualquer ato que 
envolva os interesses sociais

(g)  transigir, renunciar, desistir, fazer acordos, firmar compromissos, contrair obrigações 
ou fazer aplicação de recursos

(h)  representar a Companhia ativa e passivamente, em processos administrativos ou 
judiciais, podendo, para tanto, outorgar procuração a advogados para propositura e de-
fesa de ações judiciais e procedimentos administrativos, bem como transigir, desistir, 
confessar e renunciar direitos

(i)  abrir, movimentar e encerrar contas bancárias e realizar aplicações financeiras, ope-
rações de créditos ou empréstimos bancários

(j)  prestar garantias, fianças, endosso ou aval em nome da sociedade em negócios do 
interesse desta ou a favor de coligadas e empresas do mesmo grupo econômico

(k)  sacar, aceitar e endossar letras de câmbio; emitir, endossar e aceitar duplicatas; 
emitir e endossar notas promissórias

(l) receber e dar quitação

(m)  comprar e vender, permutar, transacionar, ceder ou transferir, arrendar, subarrendar, 
locar, sublocar e outras quaisquer aquisições e alienações de bens móveis e imóveis

(n)  representar a sociedade junto a quaisquer repartições públicas federais, estaduais e 
municipais e respectivas autarquias, sociedades de economia mista e estabelecimento 
de crédito, podendo assinar termos de responsabilidade

(o)  assinar todos e quaisquer documentos de responsabilidade da sociedade

(p)  convocar e presidir as reuniões da Diretoria, se presentes os dois a reunião será 
presidida pelo Diretor Presidente

(q)  definir o âmbito de responsabilidade e coordenar a atuação dos Diretores

(r)  exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administra-
ção

Artigo 23 -  Compete ao Diretor Comercial, além das atividades que lhe sejam atribuídas 
pelo Diretor Presidente ou pelo Diretor Vice Presidente:

(a)  planejar, gerir, identificar, viabilizar  e coordenar o desenvolvimento de novos negó-
cios e serviços pela Companhia;

(b)  coordenar o relacionamento com clientes, fornecedores e autarquias;

(c)  fazer cumprir a visão e missão da Companhia, traçando objetivos e metas a serem 
alcançados, sendo responsável por alinhar a área e equipe com os objetivos e posicio-
namento estratégico da Companhia;

(d)  implantar e garantir a execução das políticas de comercialização e de marketing para 
a Companhia;

(e)  prospectar novas áreas de atuação para a Companhia;

(f)  coordenar a atuação de sua área com a das demais Diretorias;

(g)  exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administra-
ção;

Artigo 24 - Compete ao Diretor de Operações, além das atividades que lhe sejam atribu-
ídas pelo Diretor Presidente:

(a)  organizar, coordenar e supervisionar as atividades técnicas e operacionais ativas da 
Companhia;

(b)  garantir o perfeito funcionamento da infraestrutura e serviços gerais da Companhia;

(c)  acompanhar a qualidade e evolução das obras executadas ou contratadas pela Com-
panhia;
(d)  gerenciar o fornecimento de insumos para as atividades de operação da Companhia, 
incluindo, sem limitação, mão de obra, material e equipamentos;

(e)  planejar a expectativa de demanda para as obras realizadas pela Companhia, in-

cluindo orçamento e custos dos empreendimentos;

(f)  planejamento, orçamento e custos de empreendimentos, suprimentos e obras;

(g)  coordenar a atuação de sua área com a das demais Diretorias;

Artigo 25 - É facultado à Companhia nomear procuradores, devendo o instrumento res-
pectivo ser assinado ou pelo Diretor Presidente ou pelo Diretor Vice Presidente.

Parágrafo Único - As procurações deverão especificar os poderes conferidos.

Artigo 26 - Com as exceções constantes neste Estatuto, a Companhia se obriga pela 
assinatura isolada de:

(h)  Do Diretor Presidente ou do Diretor Vice Presidente; ou

(i)  1 (um) procurador com poderes específicos conferidos na forma do Artigo 24 deste 
Estatuto.

Artigo 27- Os Diretores farão jus a uma retirada mensal a título de pró-labore, em mon-
tante a ser estabelecido mediante deliberação do Conselho de Administração.

CAPÍTULO VI
CONSELHO FISCAL

Artigo 28 - O Conselho Fiscal, composto de 3 (três) membros e seus suplentes, eleitos 
pela Assembleia Geral, funcionará de forma não permanente, na forma da lei.

Artigo 29 - O mandato do Conselho Fiscal será de 1 (um) ano, permitida a reeleição, sen-
do que a eleição deverá acontecer sempre por ocasião da Assembleia Geral Ordinária.

Artigo 30 - Os membros do Conselho Fiscal terão a remuneração que lhes for estabele-
cida pela Assembleia que os eleger, observado, a respeito, o que dispuser a lei.

CAPÍTULO VII
EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Artigo 31 - O exercício social terá duração de um ano e terminará no último dia do mês 
de dezembro de cada ano.

Artigo 32 - Ao fim de cada exercício social, será levantado o balanço patrimonial e prepa-
radas as demais demonstrações financeiras exigidas por lei, as quais serão submetidas 
à auditoria a ser conduzida por auditores independentes registrados na Comissão de 
Valores Mobiliários.

Parágrafo 1º - O Conselho de Administração poderá determinar o levantamento de ba-
lanço semestral ou em períodos menores, e aprovar a distribuição de dividendos e/ou 
juros sobre capital próprio com base nos lucros apurados nesse balanço, respeitado o 
disposto no artigo 204 da Lei n. 6.404/76 (conforme alterada).

Parágrafo 2º - A qualquer tempo, o Conselho de Administração também poderá delibe-
rar a distribuição de dividendos intermediários e/ou juros sobre capital próprio, à conta 
de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou 
semestral.

Parágrafo 3º - Os dividendos intermediários e os juros sobre capital próprio serão sem-
pre considerados como antecipação de dividendo mínimo obrigatório.

Artigo 33 - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, 
eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda.

Parágrafo 1º - Do lucro líquido verificado na forma da lei, serão deduzidos 5% (cinco 
por cento) para a constituição da reserva legal que não excederá 20% (vinte por cento) 
do capital social.

Parágrafo 2º - Do saldo do lucro líquido do exercício, obtido após a dedução de que trata 
o Parágrafo 1º deste Artigo e ajustado na forma do artigo 202 da Lei n. 6.404/76 (confor-
me alterada), destinar-se-á 25% (vinte e cinco por cento) para pagamento do dividendo 
obrigatório a todos os seus acionistas.

Artigo 34 – Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3 
(três) anos, contado da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e 
reverterão em favor da Companhia.

CAPÍTULO VIII
ACORDOS DE ACIONISTAS

Artigo 35 - Eventuais acordos de acionistas devidamente arquivados na sede da Compa-
nhia que, dentre outras disposições, estabeleçam cláusulas e condições para compra, 
venda, transferência e oneração de ações de emissão da Companhia, preferência para 
adquiri-las, exercício do direito de voto, ou poder de controle, serão respeitados pela 
Companhia, por sua Administração e pelo Presidente das Assembleias Gerais.

Parágrafo Único - As obrigações e responsabilidades resultantes de tais acordos serão 
válidas e obrigarão terceiros tão logo tais acordos tenham sido devidamente averbados 
nos livros de registro da Companhia. Os administradores da Companhia zelarão pela 
observância desses acordos e o Presidente da Assembleia Geral ou das reuniões do 
Conselho de Administração, conforme o caso, deverão agir de acordo com o estabe-
lecido em lei.

CAPÍTULO IX

DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO, EXTINÇÃO E REEMBOLSO

Artigo 36 - Observado o disposto em eventuais acordos de acionistas devidamente ar-
quivados na sede da Companhia, esta entrará em dissolução, liquidação e extinção nos 
casos previstos em lei, ou em virtude de deliberação da Assembleia Geral.

Parágrafo Único – O modo de liquidação será determinado em Assembleia Geral que 
elegerá também o liquidante.

Artigo 37 – O reembolso aos acionistas dissidentes nos casos previstos em lei deverá 
ser feito com base no patrimônio líquido apurado em balanço realizado dentro de 60 
(sessenta) dias a contar da data da assembleia que deu origem à dissidência. Nesse 
balanço será considerado o ativo e o passivo da sociedade e levadas em conta as re-
servas ou lucros em suspenso, as provisões, inclusive para tributos, as reavaliações, 
depreciações e demais ajustes de direito. Os imóveis deverão ser avaliados por 3 (três) 
avaliadores idôneos escolhidos pela Assembleia Geral em lista de 5 (cinco) apresentada 
pela diretoria.

Parágrafo Único - Calculado o patrimônio líquido segundo regras expostas no artigo an-
terior, será conhecido o valor de cada ação, cujo montante deverá ser pago em 36 (trinta 
e seis) parcelas iguais, mensais e consecutivas, acrescidas da mesma remuneração 
da caderneta de poupança, devendo ser emitidas notas promissórias vinculadas a um 
contrato de compra e venda das ações.

CAPÍTULO X

DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 38 - Em caso de abertura do capital a Companhia deverá aderir a segmento espe-
cial de bolsa de valores ou de entidade mantenedora de mercado de balcão organizado 
que assegure, no mínimo, níveis diferenciados de práticas de governança corporativa.

Artigo 39 – Todas as controvérsias, oriundas diretamente do presente Estatuto Social 
ou relativas à Companhia deverão ser submetidas à arbitragem, de caráter vinculante 
entre os acionistas. Anteriormente à instauração do procedimento arbitral, os acionistas 
deverão se reunir para tentar resolver tais divergências, dentro do espírito de boa-fé que 
os inspira. Caso tais divergências não sejam dirimidas pelos acionistas em até 30 (trinta) 
dias contados da data da notificação escrita enviada por qualquer dos acionistas para 
a tentativa de conciliação, as controvérsias que porventura surgirem na interpretação 
ou aplicação deste Estatuto Social serão resolvidas por meio de arbitragem de acordo 
com o Regulamento de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil – Canadá (“CCBC”), 
observando-se que: (i) o idioma da arbitragem será o português; (ii) o local da arbitragem 
será a cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (iii) a arbitragem será conduzida por 3 
(três) árbitros, sendo que um árbitro será nomeado pela parte que requerer a arbitragem 
quando da submissão do pedido de arbitragem, outro pela parte em face de quem a 
arbitragem for requerida quando da submissão da resposta ao pedido de arbitragem, 
Os 2 (dois) árbitros nomeados, de comum acordo e no prazo de 10 (dez) dias a contar 
do recebimento de notificação a ser enviada pela CCBC, nomearão o terceiro árbitro, 
que irá atuar como presidente do Tribunal Arbitral. Findo o período de 10 (dez) dias, 
caso os árbitros nomeados pelas partes não cheguem a um acordo sobre a nomeação 
do terceiro árbitro, que deverá atuar como presidente, tal terceiro árbitro será nomea-
do pelo Presidente da CCBC. Quando houver múltiplas partes, como requerentes ou 
como requeridas, os múltiplos requerentes ou os múltiplos requeridos devem designar 
conjuntamente um árbitro; e (iv) a lei substantiva a ser aplicada ao mérito da arbitragem 
será a da República Federativa do Brasil. A lei substantiva da República Federativa do 
Brasil também deverá governar o compromisso de arbitragem estabelecido neste Artigo.

Parágrafo 1º - As decisões arbitrais serão definitivas e vincularão as partes para todos 
os efeitos, não estando sujeitas à homologação ou a qualquer recurso perante o Poder 
Judiciário.

Parágrafo 2º - A sentença arbitral fixará os encargos da arbitragem e decidirá qual das 
partes arcará com o seu pagamento, ou em que proporção serão repartidos entre as 
partes. Em qualquer hipótese, cada parte arcará com os honorários contratualmente 
ajustados com seus respectivos patronos.

Parágrafo 3º - As partes deverão manter sigilo sobre toda e qualquer informação refe-
rente à arbitragem.

Parágrafo 4º - Sem prejuízo da validade do compromisso estabelecido neste Artigo, as 
partes elegem, com a exclusão de quaisquer outros, o foro de São Paulo, Estado de São 
Paulo, se e quando necessário, para fins exclusivos de: (a) execução de obrigações que 
comportem, desde logo, execução judicial; e (b) obtenção de medidas coercitivas ou 
procedimentos acautelatórios como garantia à eficácia do procedimento arbitral. O ajui-
zamento de qualquer medida nos termos previstos nesta cláusula não importa em renún-
cia ao compromisso estabelecido neste Artigo ou à plena jurisdição do Tribunal Arbitral.

A consolidação do Estatuto Social fica neste ato aprovada pela integralidade do acio-
nista.

VM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
Representada por Wilton José Machado e Edgar de Almeida e Silva Júnior
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------------------------------- 
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------

APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------

APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------

ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------

Imóveis


