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EDITAL DE CONVOCAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAASSEMBLEIA GERAL EXTRAASSEMBLEIA GERAL EXTRAASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ORDINÁRIA DE ORDINÁRIA DE ORDINÁRIA DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DOTITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DOTITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DOTITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO    

AGRONEGÓCIO DAS 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª E 7ª SÉRIES DA 11ª EMISSÃO DA OCTANTE SECURITIZADORA S.A.AGRONEGÓCIO DAS 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª E 7ª SÉRIES DA 11ª EMISSÃO DA OCTANTE SECURITIZADORA S.A.AGRONEGÓCIO DAS 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª E 7ª SÉRIES DA 11ª EMISSÃO DA OCTANTE SECURITIZADORA S.A.AGRONEGÓCIO DAS 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª E 7ª SÉRIES DA 11ª EMISSÃO DA OCTANTE SECURITIZADORA S.A.
A Octante Securitizadora S.A., com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Beatriz, nº 226, inscrita no A Octante Securitizadora S.A., com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Beatriz, nº 226, inscrita no A Octante Securitizadora S.A., com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Beatriz, nº 226, inscrita no A Octante Securitizadora S.A., com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Beatriz, nº 226, inscrita no 
CNPJ/MF nº 12.139.922/0001-63, com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) CNPJ/MF nº 12.139.922/0001-63, com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) CNPJ/MF nº 12.139.922/0001-63, com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) CNPJ/MF nº 12.139.922/0001-63, com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) 
sob o n° 22.390 (“Emissora”), nos termos da Cláusula Treze do sob o n° 22.390 (“Emissora”), nos termos da Cláusula Treze do sob o n° 22.390 (“Emissora”), nos termos da Cláusula Treze do sob o n° 22.390 (“Emissora”), nos termos da Cláusula Treze do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio das 1ª, Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio das 1ª, Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio das 1ª, Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio das 1ª, 
2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Séries da 11ª Emissão de Certi2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Séries da 11ª Emissão de Certi2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Séries da 11ª Emissão de Certi2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Séries da 11ª Emissão de Certififififi cados de Recebíveis do Agronegócio da Octante Securitizadora S.A. cados de Recebíveis do Agronegócio da Octante Securitizadora S.A. cados de Recebíveis do Agronegócio da Octante Securitizadora S.A. cados de Recebíveis do Agronegócio da Octante Securitizadora S.A.    
(“Termo de Securitização”), vem, por meio do presente edital de convocação, (“Termo de Securitização”), vem, por meio do presente edital de convocação, (“Termo de Securitização”), vem, por meio do presente edital de convocação, (“Termo de Securitização”), vem, por meio do presente edital de convocação, CONVOCARCONVOCARCONVOCARCONVOCAR os senhores titulares de certifi cados  os senhores titulares de certifi cados  os senhores titulares de certifi cados  os senhores titulares de certifi cados 
de recebíveis do agronegócio das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Séries da 11ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio de recebíveis do agronegócio das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Séries da 11ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio de recebíveis do agronegócio das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Séries da 11ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio de recebíveis do agronegócio das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Séries da 11ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio 
da Octante Securitizadora S.A. (“CRA”) para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária de Titulares de CRA, que se da Octante Securitizadora S.A. (“CRA”) para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária de Titulares de CRA, que se da Octante Securitizadora S.A. (“CRA”) para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária de Titulares de CRA, que se da Octante Securitizadora S.A. (“CRA”) para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária de Titulares de CRA, que se 
realizará no dia 14 de fevereiro de 2017, às 10:00 horas, na sede da Emissora, localizada na cidade derealizará no dia 14 de fevereiro de 2017, às 10:00 horas, na sede da Emissora, localizada na cidade derealizará no dia 14 de fevereiro de 2017, às 10:00 horas, na sede da Emissora, localizada na cidade derealizará no dia 14 de fevereiro de 2017, às 10:00 horas, na sede da Emissora, localizada na cidade de    São Paulo, Estado São Paulo, Estado São Paulo, Estado São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Rua Beatriz, nº 226, CEP 05445-040, com a ordem do dia prevista abaixo (“Assembleia”). A Assembleia de São Paulo, na Rua Beatriz, nº 226, CEP 05445-040, com a ordem do dia prevista abaixo (“Assembleia”). A Assembleia de São Paulo, na Rua Beatriz, nº 226, CEP 05445-040, com a ordem do dia prevista abaixo (“Assembleia”). A Assembleia de São Paulo, na Rua Beatriz, nº 226, CEP 05445-040, com a ordem do dia prevista abaixo (“Assembleia”). A Assembleia 
instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de titulares de CRA que representem, no mínimo, a maioria dos CRA instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de titulares de CRA que representem, no mínimo, a maioria dos CRA instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de titulares de CRA que representem, no mínimo, a maioria dos CRA instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de titulares de CRA que representem, no mínimo, a maioria dos CRA 
em Circulação. em Circulação. em Circulação. em Circulação. (a)(a)(a)(a) aprovar a cessão da posição contratual da AIG Insurance Company of Canada (“Seguradora”) no âmbito  aprovar a cessão da posição contratual da AIG Insurance Company of Canada (“Seguradora”) no âmbito  aprovar a cessão da posição contratual da AIG Insurance Company of Canada (“Seguradora”) no âmbito  aprovar a cessão da posição contratual da AIG Insurance Company of Canada (“Seguradora”) no âmbito 
do contrato de resseguro celebrado entre a AIG Europe Limited e a Seguradora para ressegurar os riscos derivados da do contrato de resseguro celebrado entre a AIG Europe Limited e a Seguradora para ressegurar os riscos derivados da do contrato de resseguro celebrado entre a AIG Europe Limited e a Seguradora para ressegurar os riscos derivados da do contrato de resseguro celebrado entre a AIG Europe Limited e a Seguradora para ressegurar os riscos derivados da 
apólice de seguro dos CRA Sênior (“Contrato de Resseguro”). A cessão da posição contratual da Seguradora no Contrato apólice de seguro dos CRA Sênior (“Contrato de Resseguro”). A cessão da posição contratual da Seguradora no Contrato apólice de seguro dos CRA Sênior (“Contrato de Resseguro”). A cessão da posição contratual da Seguradora no Contrato apólice de seguro dos CRA Sênior (“Contrato de Resseguro”). A cessão da posição contratual da Seguradora no Contrato 
de Resseguro será realizada em favor da Emissora e da Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., de Resseguro será realizada em favor da Emissora e da Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., de Resseguro será realizada em favor da Emissora e da Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., de Resseguro será realizada em favor da Emissora e da Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., 
na qualidade de agente fi duciário dos CRA (“Agente Fiduciário”), como representantes dos titulares dos CRA Sênior, de na qualidade de agente fi duciário dos CRA (“Agente Fiduciário”), como representantes dos titulares dos CRA Sênior, de na qualidade de agente fi duciário dos CRA (“Agente Fiduciário”), como representantes dos titulares dos CRA Sênior, de na qualidade de agente fi duciário dos CRA (“Agente Fiduciário”), como representantes dos titulares dos CRA Sênior, de 
forma a assegurar o pagamento dos CRA Sênior até o limite de cobertura da apólice de seguro, caso a Seguradora, uma forma a assegurar o pagamento dos CRA Sênior até o limite de cobertura da apólice de seguro, caso a Seguradora, uma forma a assegurar o pagamento dos CRA Sênior até o limite de cobertura da apólice de seguro, caso a Seguradora, uma forma a assegurar o pagamento dos CRA Sênior até o limite de cobertura da apólice de seguro, caso a Seguradora, uma 
vez acionada, não consiga honrar com suas obrigações nos termos da apólice de seguro; evez acionada, não consiga honrar com suas obrigações nos termos da apólice de seguro; evez acionada, não consiga honrar com suas obrigações nos termos da apólice de seguro; evez acionada, não consiga honrar com suas obrigações nos termos da apólice de seguro; e (b)  (b)  (b)  (b) autorizar a Emissora e o autorizar a Emissora e o autorizar a Emissora e o autorizar a Emissora e o 
Agente Fiduciário a outorgar anuência na cessão da posição contratual da Seguradora no Contrato de Resseguro, pela Agente Fiduciário a outorgar anuência na cessão da posição contratual da Seguradora no Contrato de Resseguro, pela Agente Fiduciário a outorgar anuência na cessão da posição contratual da Seguradora no Contrato de Resseguro, pela Agente Fiduciário a outorgar anuência na cessão da posição contratual da Seguradora no Contrato de Resseguro, pela 
Seguradora em favor da Emissora e do Agente Fiduciário, na qualidade de representantes dos titulares dos CRA Sênior, nos Seguradora em favor da Emissora e do Agente Fiduciário, na qualidade de representantes dos titulares dos CRA Sênior, nos Seguradora em favor da Emissora e do Agente Fiduciário, na qualidade de representantes dos titulares dos CRA Sênior, nos Seguradora em favor da Emissora e do Agente Fiduciário, na qualidade de representantes dos titulares dos CRA Sênior, nos 
termos e condições do documento a ser apresentado pela AIG Europe Limited e pela Seguradora para tanto. termos e condições do documento a ser apresentado pela AIG Europe Limited e pela Seguradora para tanto. termos e condições do documento a ser apresentado pela AIG Europe Limited e pela Seguradora para tanto. termos e condições do documento a ser apresentado pela AIG Europe Limited e pela Seguradora para tanto. 
Os titulares dos CRA deverão se apresentar no endereço da Emissora acima indicado portando os documentos que Os titulares dos CRA deverão se apresentar no endereço da Emissora acima indicado portando os documentos que Os titulares dos CRA deverão se apresentar no endereço da Emissora acima indicado portando os documentos que Os titulares dos CRA deverão se apresentar no endereço da Emissora acima indicado portando os documentos que 
comprovem sua condição de Titular dos CRA e, os que se fi zerem representar por procuração deverão entregar o comprovem sua condição de Titular dos CRA e, os que se fi zerem representar por procuração deverão entregar o comprovem sua condição de Titular dos CRA e, os que se fi zerem representar por procuração deverão entregar o comprovem sua condição de Titular dos CRA e, os que se fi zerem representar por procuração deverão entregar o 
instrumento de mandato, com poderes específi cos para representação na Assembleia, no mesmo endereço da Emissora instrumento de mandato, com poderes específi cos para representação na Assembleia, no mesmo endereço da Emissora instrumento de mandato, com poderes específi cos para representação na Assembleia, no mesmo endereço da Emissora instrumento de mandato, com poderes específi cos para representação na Assembleia, no mesmo endereço da Emissora 
indicado acima, no momento da referida Assembleia. Por fi m, os que optarem por utilizar o voto a distância deverão indicado acima, no momento da referida Assembleia. Por fi m, os que optarem por utilizar o voto a distância deverão indicado acima, no momento da referida Assembleia. Por fi m, os que optarem por utilizar o voto a distância deverão indicado acima, no momento da referida Assembleia. Por fi m, os que optarem por utilizar o voto a distância deverão 
encaminhar o boletim de voto a distância previsto no Anexo I a presente convocação na forma, no prazo e acompanhado encaminhar o boletim de voto a distância previsto no Anexo I a presente convocação na forma, no prazo e acompanhado encaminhar o boletim de voto a distância previsto no Anexo I a presente convocação na forma, no prazo e acompanhado encaminhar o boletim de voto a distância previsto no Anexo I a presente convocação na forma, no prazo e acompanhado 
da documentação comprobatória todos previstos no Anexo I. Sem prejuízo, em benefício do tempo, os titulares dos CRA da documentação comprobatória todos previstos no Anexo I. Sem prejuízo, em benefício do tempo, os titulares dos CRA da documentação comprobatória todos previstos no Anexo I. Sem prejuízo, em benefício do tempo, os titulares dos CRA da documentação comprobatória todos previstos no Anexo I. Sem prejuízo, em benefício do tempo, os titulares dos CRA 
deverão encaminhar previamente a data de realização da Assembleia os documentos comprobatórios de sua representação deverão encaminhar previamente a data de realização da Assembleia os documentos comprobatórios de sua representação deverão encaminhar previamente a data de realização da Assembleia os documentos comprobatórios de sua representação deverão encaminhar previamente a data de realização da Assembleia os documentos comprobatórios de sua representação 
para o e-mail do Agente Fiduciário em fi duciario@planner.com.br, com cópia para cranufarm@octante.com.br.para o e-mail do Agente Fiduciário em fi duciario@planner.com.br, com cópia para cranufarm@octante.com.br.para o e-mail do Agente Fiduciário em fi duciario@planner.com.br, com cópia para cranufarm@octante.com.br.para o e-mail do Agente Fiduciário em fi duciario@planner.com.br, com cópia para cranufarm@octante.com.br.
MAIORES DETALHES SOBRE A PROPOSTA DA EMISSORA PARA DISCUSSÃO NA ASSEMBLEIA ENCONTRAM-MAIORES DETALHES SOBRE A PROPOSTA DA EMISSORA PARA DISCUSSÃO NA ASSEMBLEIA ENCONTRAM-MAIORES DETALHES SOBRE A PROPOSTA DA EMISSORA PARA DISCUSSÃO NA ASSEMBLEIA ENCONTRAM-MAIORES DETALHES SOBRE A PROPOSTA DA EMISSORA PARA DISCUSSÃO NA ASSEMBLEIA ENCONTRAM-
SE DISPONÍVEIS NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO MANTIDO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES SE DISPONÍVEIS NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO MANTIDO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES SE DISPONÍVEIS NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO MANTIDO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES SE DISPONÍVEIS NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO MANTIDO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 
((((INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET): WWW.OCTANTE.COM.BR - NESTE WEBSITE CLICAR EM “CRA”, DEPOIS “EMISSÕES” E ): WWW.OCTANTE.COM.BR - NESTE WEBSITE CLICAR EM “CRA”, DEPOIS “EMISSÕES” E ): WWW.OCTANTE.COM.BR - NESTE WEBSITE CLICAR EM “CRA”, DEPOIS “EMISSÕES” E ): WWW.OCTANTE.COM.BR - NESTE WEBSITE CLICAR EM “CRA”, DEPOIS “EMISSÕES” E 
POSTERIORMENTE CLICAR EM “PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO” NO ÍCONE “NUFARM – R$ 141.331.000,00 POSTERIORMENTE CLICAR EM “PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO” NO ÍCONE “NUFARM – R$ 141.331.000,00 POSTERIORMENTE CLICAR EM “PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO” NO ÍCONE “NUFARM – R$ 141.331.000,00 POSTERIORMENTE CLICAR EM “PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO” NO ÍCONE “NUFARM – R$ 141.331.000,00 
- JULHO 2016”; WWW.CVM.GOV.BR – NESTE - JULHO 2016”; WWW.CVM.GOV.BR – NESTE - JULHO 2016”; WWW.CVM.GOV.BR – NESTE - JULHO 2016”; WWW.CVM.GOV.BR – NESTE WEBSITE, WEBSITE, WEBSITE, WEBSITE, NO CANTO ESQUERDO, CLICAR EM “INFORMAÇÕES NO CANTO ESQUERDO, CLICAR EM “INFORMAÇÕES NO CANTO ESQUERDO, CLICAR EM “INFORMAÇÕES NO CANTO ESQUERDO, CLICAR EM “INFORMAÇÕES 
DE REGULADOS”, DEPOIS SELECIONAR “COMPANHIA” E CLICAR NA SEQUÊNCIA EM “CONSULTA A DE REGULADOS”, DEPOIS SELECIONAR “COMPANHIA” E CLICAR NA SEQUÊNCIA EM “CONSULTA A DE REGULADOS”, DEPOIS SELECIONAR “COMPANHIA” E CLICAR NA SEQUÊNCIA EM “CONSULTA A DE REGULADOS”, DEPOIS SELECIONAR “COMPANHIA” E CLICAR NA SEQUÊNCIA EM “CONSULTA A 
INFORMAÇÕES DE COMPANHIAS” E “DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES DE COMPANHIAS”. NESTE CAMINHO, INFORMAÇÕES DE COMPANHIAS” E “DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES DE COMPANHIAS”. NESTE CAMINHO, INFORMAÇÕES DE COMPANHIAS” E “DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES DE COMPANHIAS”. NESTE CAMINHO, INFORMAÇÕES DE COMPANHIAS” E “DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES DE COMPANHIAS”. NESTE CAMINHO, 
A PÁGINA OFERECERÁ UM CAMPO DE BUSCA CHAMADO “1 – CONSULTA POR PARTE DE NOME OU CNPJ A PÁGINA OFERECERÁ UM CAMPO DE BUSCA CHAMADO “1 – CONSULTA POR PARTE DE NOME OU CNPJ A PÁGINA OFERECERÁ UM CAMPO DE BUSCA CHAMADO “1 – CONSULTA POR PARTE DE NOME OU CNPJ A PÁGINA OFERECERÁ UM CAMPO DE BUSCA CHAMADO “1 – CONSULTA POR PARTE DE NOME OU CNPJ 
DE COMPANHIAS ABERTAS”, ASSIM, NESTE CAMPO, BUSCAR POR “OCTANTE SECURITIZADORA” E DE COMPANHIAS ABERTAS”, ASSIM, NESTE CAMPO, BUSCAR POR “OCTANTE SECURITIZADORA” E DE COMPANHIAS ABERTAS”, ASSIM, NESTE CAMPO, BUSCAR POR “OCTANTE SECURITIZADORA” E DE COMPANHIAS ABERTAS”, ASSIM, NESTE CAMPO, BUSCAR POR “OCTANTE SECURITIZADORA” E 
POSTERIORMENTE, APÓS SELECIONADO O RESULTADO, CLICAR EM “ASSEMBLEIA”. POR FIM, NO QUADRO POSTERIORMENTE, APÓS SELECIONADO O RESULTADO, CLICAR EM “ASSEMBLEIA”. POR FIM, NO QUADRO POSTERIORMENTE, APÓS SELECIONADO O RESULTADO, CLICAR EM “ASSEMBLEIA”. POR FIM, NO QUADRO POSTERIORMENTE, APÓS SELECIONADO O RESULTADO, CLICAR EM “ASSEMBLEIA”. POR FIM, NO QUADRO 
COM ASSUNTO “PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DOS TITULARES DE CRA DA 1ª COM ASSUNTO “PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DOS TITULARES DE CRA DA 1ª COM ASSUNTO “PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DOS TITULARES DE CRA DA 1ª COM ASSUNTO “PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DOS TITULARES DE CRA DA 1ª 
SÉRIE DA 11ª EMISSÃO DE CRA DA OCTANTE SECURITIZADORA S.A.”, CLICAR EM “DOWNLOAD”. A SÉRIE DA 11ª EMISSÃO DE CRA DA OCTANTE SECURITIZADORA S.A.”, CLICAR EM “DOWNLOAD”. A SÉRIE DA 11ª EMISSÃO DE CRA DA OCTANTE SECURITIZADORA S.A.”, CLICAR EM “DOWNLOAD”. A SÉRIE DA 11ª EMISSÃO DE CRA DA OCTANTE SECURITIZADORA S.A.”, CLICAR EM “DOWNLOAD”. A 
EMISSORA SUGERE A LEITURA DA PROPOSTA PREVIAMENTE A PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA OU AO EMISSORA SUGERE A LEITURA DA PROPOSTA PREVIAMENTE A PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA OU AO EMISSORA SUGERE A LEITURA DA PROPOSTA PREVIAMENTE A PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA OU AO EMISSORA SUGERE A LEITURA DA PROPOSTA PREVIAMENTE A PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA OU AO 
ENVIO DE BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA, CONFORME O CASO.ENVIO DE BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA, CONFORME O CASO.ENVIO DE BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA, CONFORME O CASO.ENVIO DE BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA, CONFORME O CASO.

São Paulo, 13 de janeiro de 2017.São Paulo, 13 de janeiro de 2017.São Paulo, 13 de janeiro de 2017.São Paulo, 13 de janeiro de 2017.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

OCTANTE SECURITIZADORA S.A.OCTANTE SECURITIZADORA S.A.OCTANTE SECURITIZADORA S.A.OCTANTE SECURITIZADORA S.A.
p. Guilherme Antonio Muriano da Silva - Diretor de Relação com Investidoresp. Guilherme Antonio Muriano da Silva - Diretor de Relação com Investidoresp. Guilherme Antonio Muriano da Silva - Diretor de Relação com Investidoresp. Guilherme Antonio Muriano da Silva - Diretor de Relação com Investidores

ANEXO I AO EDITAL DE CONVOCAÇÃOANEXO I AO EDITAL DE CONVOCAÇÃOANEXO I AO EDITAL DE CONVOCAÇÃOANEXO I AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO
BOLETIM DE VOTO À DISTÂNCIABOLETIM DE VOTO À DISTÂNCIABOLETIM DE VOTO À DISTÂNCIABOLETIM DE VOTO À DISTÂNCIA

1. NOME/RAZÃO SOCIAL e endereço de e-mail:1. NOME/RAZÃO SOCIAL e endereço de e-mail:1. NOME/RAZÃO SOCIAL e endereço de e-mail:1. NOME/RAZÃO SOCIAL e endereço de e-mail:
2. CPF/CNPJ:2. CPF/CNPJ:2. CPF/CNPJ:2. CPF/CNPJ:
3. Orientações de preenchimento:3. Orientações de preenchimento:3. Orientações de preenchimento:3. Orientações de preenchimento:
Caso opte por exercer o seu direito de voto à distância, nos termos da Instrução CVM nº 481, o titular de Certifi cado Caso opte por exercer o seu direito de voto à distância, nos termos da Instrução CVM nº 481, o titular de Certifi cado Caso opte por exercer o seu direito de voto à distância, nos termos da Instrução CVM nº 481, o titular de Certifi cado Caso opte por exercer o seu direito de voto à distância, nos termos da Instrução CVM nº 481, o titular de Certifi cado 
de Recebíveis do Agronegócio (CRA) deverá preencher o presente Boletim de Voto à Distância (“Boletim”), que de Recebíveis do Agronegócio (CRA) deverá preencher o presente Boletim de Voto à Distância (“Boletim”), que de Recebíveis do Agronegócio (CRA) deverá preencher o presente Boletim de Voto à Distância (“Boletim”), que de Recebíveis do Agronegócio (CRA) deverá preencher o presente Boletim de Voto à Distância (“Boletim”), que 
somente será considerado válido e os votos aqui proferidos contabilizados no quórum da assembleia geral, se somente será considerado válido e os votos aqui proferidos contabilizados no quórum da assembleia geral, se somente será considerado válido e os votos aqui proferidos contabilizados no quórum da assembleia geral, se somente será considerado válido e os votos aqui proferidos contabilizados no quórum da assembleia geral, se 
observadas as seguintes instruções:observadas as seguintes instruções:observadas as seguintes instruções:observadas as seguintes instruções:
• Todos os campos deverão estar devidamente preenchidos;• Todos os campos deverão estar devidamente preenchidos;• Todos os campos deverão estar devidamente preenchidos;• Todos os campos deverão estar devidamente preenchidos;
• Todas as páginas deverão ser rubricadas; e • Todas as páginas deverão ser rubricadas; e • Todas as páginas deverão ser rubricadas; e • Todas as páginas deverão ser rubricadas; e 
• A última página deverá ser assinada pelo titular de CRA ou seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso e nos • A última página deverá ser assinada pelo titular de CRA ou seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso e nos • A última página deverá ser assinada pelo titular de CRA ou seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso e nos • A última página deverá ser assinada pelo titular de CRA ou seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso e nos 
termos da legislação vigente.É imprescindível que os itens 1 e 2 acima sejam preenchidos com o nome completo ou termos da legislação vigente.É imprescindível que os itens 1 e 2 acima sejam preenchidos com o nome completo ou termos da legislação vigente.É imprescindível que os itens 1 e 2 acima sejam preenchidos com o nome completo ou termos da legislação vigente.É imprescindível que os itens 1 e 2 acima sejam preenchidos com o nome completo ou 
denominação social do titular de CRA e o número do Cadastro no Ministério da Fazenda, seja de pessoa jurídica denominação social do titular de CRA e o número do Cadastro no Ministério da Fazenda, seja de pessoa jurídica denominação social do titular de CRA e o número do Cadastro no Ministério da Fazenda, seja de pessoa jurídica denominação social do titular de CRA e o número do Cadastro no Ministério da Fazenda, seja de pessoa jurídica 
(CNPJ) ou de pessoa física (CPF), além de um endereço de e-mail para eventual contato.O presente Boletim poderá (CNPJ) ou de pessoa física (CPF), além de um endereço de e-mail para eventual contato.O presente Boletim poderá (CNPJ) ou de pessoa física (CPF), além de um endereço de e-mail para eventual contato.O presente Boletim poderá (CNPJ) ou de pessoa física (CPF), além de um endereço de e-mail para eventual contato.O presente Boletim poderá 
ser impresso e preenchido manualmente. A via para impressão do Boletim encontra-se disponível nas páginas da ser impresso e preenchido manualmente. A via para impressão do Boletim encontra-se disponível nas páginas da ser impresso e preenchido manualmente. A via para impressão do Boletim encontra-se disponível nas páginas da ser impresso e preenchido manualmente. A via para impressão do Boletim encontra-se disponível nas páginas da 
Emissora e da CVM mantidas na rede mundial de computadores (Emissora e da CVM mantidas na rede mundial de computadores (Emissora e da CVM mantidas na rede mundial de computadores (Emissora e da CVM mantidas na rede mundial de computadores (internetinternetinternetinternet) nos seguintes endereços eletrônicos: ) nos seguintes endereços eletrônicos: ) nos seguintes endereços eletrônicos: ) nos seguintes endereços eletrônicos: 
http://www.octante.com.br - neste website clicar em “CRA”, depois “Emissões” e posteriormente clicar em “Boletim http://www.octante.com.br - neste website clicar em “CRA”, depois “Emissões” e posteriormente clicar em “Boletim http://www.octante.com.br - neste website clicar em “CRA”, depois “Emissões” e posteriormente clicar em “Boletim http://www.octante.com.br - neste website clicar em “CRA”, depois “Emissões” e posteriormente clicar em “Boletim 
de voto” no ícone “Nufarm – R$ 141.331.000,00 - Julho 2016”; www.cvm.gov.br – neste de voto” no ícone “Nufarm – R$ 141.331.000,00 - Julho 2016”; www.cvm.gov.br – neste de voto” no ícone “Nufarm – R$ 141.331.000,00 - Julho 2016”; www.cvm.gov.br – neste de voto” no ícone “Nufarm – R$ 141.331.000,00 - Julho 2016”; www.cvm.gov.br – neste website, website, website, website, no canto esquerdo, no canto esquerdo, no canto esquerdo, no canto esquerdo, 
clicar em “Informações de Regulados”, depois selecionar “Companhia” e clicar na sequência em “Consulta a clicar em “Informações de Regulados”, depois selecionar “Companhia” e clicar na sequência em “Consulta a clicar em “Informações de Regulados”, depois selecionar “Companhia” e clicar na sequência em “Consulta a clicar em “Informações de Regulados”, depois selecionar “Companhia” e clicar na sequência em “Consulta a 
Informações de Companhias” e “Documentos e Informações de Companhias”. Neste caminho, a página oferecerá Informações de Companhias” e “Documentos e Informações de Companhias”. Neste caminho, a página oferecerá Informações de Companhias” e “Documentos e Informações de Companhias”. Neste caminho, a página oferecerá Informações de Companhias” e “Documentos e Informações de Companhias”. Neste caminho, a página oferecerá 
um campo de busca chamado “1 – Consulta por parte de nome ou CNPJ de Companhias Abertas”, assim, neste um campo de busca chamado “1 – Consulta por parte de nome ou CNPJ de Companhias Abertas”, assim, neste um campo de busca chamado “1 – Consulta por parte de nome ou CNPJ de Companhias Abertas”, assim, neste um campo de busca chamado “1 – Consulta por parte de nome ou CNPJ de Companhias Abertas”, assim, neste 
campo, buscar por “Octante Securitizadora” e posteriormente, após selecionado o resultado, clicar em “Assembleia”. campo, buscar por “Octante Securitizadora” e posteriormente, após selecionado o resultado, clicar em “Assembleia”. campo, buscar por “Octante Securitizadora” e posteriormente, após selecionado o resultado, clicar em “Assembleia”. campo, buscar por “Octante Securitizadora” e posteriormente, após selecionado o resultado, clicar em “Assembleia”. 
Por fi m, no quadro com assunto “Boletim de voto à distância para Assembleia dos Titulares de CRA da 1ª Série da Por fi m, no quadro com assunto “Boletim de voto à distância para Assembleia dos Titulares de CRA da 1ª Série da Por fi m, no quadro com assunto “Boletim de voto à distância para Assembleia dos Titulares de CRA da 1ª Série da Por fi m, no quadro com assunto “Boletim de voto à distância para Assembleia dos Titulares de CRA da 1ª Série da 
11ª Emissão de CRA da Octante Securitizadora S.A.”, clicar em “download”.11ª Emissão de CRA da Octante Securitizadora S.A.”, clicar em “download”.11ª Emissão de CRA da Octante Securitizadora S.A.”, clicar em “download”.11ª Emissão de CRA da Octante Securitizadora S.A.”, clicar em “download”.
4. Orientações de entrega4. Orientações de entrega4. Orientações de entrega4. Orientações de entrega    e endereço postal e eletrônico para envio do Boletim caso o Titular de e endereço postal e eletrônico para envio do Boletim caso o Titular de e endereço postal e eletrônico para envio do Boletim caso o Titular de e endereço postal e eletrônico para envio do Boletim caso o Titular de 
CRA deseje entregar o documento diretamente à Emissora:CRA deseje entregar o documento diretamente à Emissora:CRA deseje entregar o documento diretamente à Emissora:CRA deseje entregar o documento diretamente à Emissora:
O titular de CRA que optar por exercer o seu direito de voto à distância deverá: (i) preencher 1 (uma) via do presente O titular de CRA que optar por exercer o seu direito de voto à distância deverá: (i) preencher 1 (uma) via do presente O titular de CRA que optar por exercer o seu direito de voto à distância deverá: (i) preencher 1 (uma) via do presente O titular de CRA que optar por exercer o seu direito de voto à distância deverá: (i) preencher 1 (uma) via do presente 
Boletim e entregá-lo devidamente assinado e rubricado diretamente à Emissora, no endereço Boletim e entregá-lo devidamente assinado e rubricado diretamente à Emissora, no endereço Boletim e entregá-lo devidamente assinado e rubricado diretamente à Emissora, no endereço Boletim e entregá-lo devidamente assinado e rubricado diretamente à Emissora, no endereço Rua Beatriz, 226, Rua Beatriz, 226, Rua Beatriz, 226, Rua Beatriz, 226, 
Alto de Pinheiros, CEP 05445-040 – São Paulo SPAlto de Pinheiros, CEP 05445-040 – São Paulo SPAlto de Pinheiros, CEP 05445-040 – São Paulo SPAlto de Pinheiros, CEP 05445-040 – São Paulo SP, com a cópia autenticada dos documentos previstos no , com a cópia autenticada dos documentos previstos no , com a cópia autenticada dos documentos previstos no , com a cópia autenticada dos documentos previstos no 
quadro abaixo (“Documentos de Representação”), podendo, para tanto, utilizar correio postal ou correio eletrônico; quadro abaixo (“Documentos de Representação”), podendo, para tanto, utilizar correio postal ou correio eletrônico; quadro abaixo (“Documentos de Representação”), podendo, para tanto, utilizar correio postal ou correio eletrônico; quadro abaixo (“Documentos de Representação”), podendo, para tanto, utilizar correio postal ou correio eletrônico; 
ou (ii) enviar instruções de preenchimento do Boletim ao escriturador dos CRA indicado no campo “5” abaixo ou (ii) enviar instruções de preenchimento do Boletim ao escriturador dos CRA indicado no campo “5” abaixo ou (ii) enviar instruções de preenchimento do Boletim ao escriturador dos CRA indicado no campo “5” abaixo ou (ii) enviar instruções de preenchimento do Boletim ao escriturador dos CRA indicado no campo “5” abaixo 
(“Escriturador”).O titular de CRA que optar por exercer o seu direito de voto à distância por intermédio do Escriturador (“Escriturador”).O titular de CRA que optar por exercer o seu direito de voto à distância por intermédio do Escriturador (“Escriturador”).O titular de CRA que optar por exercer o seu direito de voto à distância por intermédio do Escriturador (“Escriturador”).O titular de CRA que optar por exercer o seu direito de voto à distância por intermédio do Escriturador 
deverá transmitir as suas instruções de voto observando as regras determinadas pelo Escriturador. O titular de CRA deverá transmitir as suas instruções de voto observando as regras determinadas pelo Escriturador. O titular de CRA deverá transmitir as suas instruções de voto observando as regras determinadas pelo Escriturador. O titular de CRA deverá transmitir as suas instruções de voto observando as regras determinadas pelo Escriturador. O titular de CRA 
deverá entrar em contato com o Escriturador para verifi car os procedimentos por ele estabelecido para emissão das deverá entrar em contato com o Escriturador para verifi car os procedimentos por ele estabelecido para emissão das deverá entrar em contato com o Escriturador para verifi car os procedimentos por ele estabelecido para emissão das deverá entrar em contato com o Escriturador para verifi car os procedimentos por ele estabelecido para emissão das 
instruções de voto via Boletim, bem como os documentos e informações exigidos para tanto. Na hipótese da utilização instruções de voto via Boletim, bem como os documentos e informações exigidos para tanto. Na hipótese da utilização instruções de voto via Boletim, bem como os documentos e informações exigidos para tanto. Na hipótese da utilização instruções de voto via Boletim, bem como os documentos e informações exigidos para tanto. Na hipótese da utilização 
de correio eletrônico, o Boletim e os Documentos de Representação deverão ser enviados à Emissora por meio do de correio eletrônico, o Boletim e os Documentos de Representação deverão ser enviados à Emissora por meio do de correio eletrônico, o Boletim e os Documentos de Representação deverão ser enviados à Emissora por meio do de correio eletrônico, o Boletim e os Documentos de Representação deverão ser enviados à Emissora por meio do 
seguinte endereço eletrônico mantido na rede mundial de computadores (seguinte endereço eletrônico mantido na rede mundial de computadores (seguinte endereço eletrônico mantido na rede mundial de computadores (seguinte endereço eletrônico mantido na rede mundial de computadores (internetinternetinternetinternet): cranufarm@octante.com.br): cranufarm@octante.com.br): cranufarm@octante.com.br): cranufarm@octante.com.br
 Pessoa  Pessoa Pessoa  Pessoa Pessoa  Pessoa Pessoa  Pessoa
 Física  Jurídica Física  Jurídica Física  Jurídica Física  Jurídica
Documento de identidade com foto do titular de CRA ou de seu representante legal Documento de identidade com foto do titular de CRA ou de seu representante legal Documento de identidade com foto do titular de CRA ou de seu representante legal Documento de identidade com foto do titular de CRA ou de seu representante legal     
Contrato Social ou Estatuto Social consolidado e atualizado N/A Contrato Social ou Estatuto Social consolidado e atualizado N/A Contrato Social ou Estatuto Social consolidado e atualizado N/A Contrato Social ou Estatuto Social consolidado e atualizado N/A 
Documento que comprove os poderes de representação N/A Documento que comprove os poderes de representação N/A Documento que comprove os poderes de representação N/A Documento que comprove os poderes de representação N/A 
Nos termos da Instrução CVM nº 481, a Emissora comunicará ao titular de CRA o recebimento da documentação e Nos termos da Instrução CVM nº 481, a Emissora comunicará ao titular de CRA o recebimento da documentação e Nos termos da Instrução CVM nº 481, a Emissora comunicará ao titular de CRA o recebimento da documentação e Nos termos da Instrução CVM nº 481, a Emissora comunicará ao titular de CRA o recebimento da documentação e 
sua aceitação ou necessidade de retifi cação. Caso a Emissora verifi que que o Boletim não foi integralmente preenchido sua aceitação ou necessidade de retifi cação. Caso a Emissora verifi que que o Boletim não foi integralmente preenchido sua aceitação ou necessidade de retifi cação. Caso a Emissora verifi que que o Boletim não foi integralmente preenchido sua aceitação ou necessidade de retifi cação. Caso a Emissora verifi que que o Boletim não foi integralmente preenchido 
ou devidamente acompanhado dos Documentos de Representação descritos acima, o Boletim será desconsiderado ou devidamente acompanhado dos Documentos de Representação descritos acima, o Boletim será desconsiderado ou devidamente acompanhado dos Documentos de Representação descritos acima, o Boletim será desconsiderado ou devidamente acompanhado dos Documentos de Representação descritos acima, o Boletim será desconsiderado 
e o titular de CRA informado da necessidade de retifi cação por meio do endereço de e-mail indicado no Boletim.O e o titular de CRA informado da necessidade de retifi cação por meio do endereço de e-mail indicado no Boletim.O e o titular de CRA informado da necessidade de retifi cação por meio do endereço de e-mail indicado no Boletim.O e o titular de CRA informado da necessidade de retifi cação por meio do endereço de e-mail indicado no Boletim.O 
titular de CRA deverá encaminhar o Boletim e os Documentos de Representação para a Emissora em até 10 dias antes titular de CRA deverá encaminhar o Boletim e os Documentos de Representação para a Emissora em até 10 dias antes titular de CRA deverá encaminhar o Boletim e os Documentos de Representação para a Emissora em até 10 dias antes titular de CRA deverá encaminhar o Boletim e os Documentos de Representação para a Emissora em até 10 dias antes 
da data de realização da Assembleia, ou seja, até 02 de dezembro de 2016. Caso o titular de CRA envie vias digitalizadas da data de realização da Assembleia, ou seja, até 02 de dezembro de 2016. Caso o titular de CRA envie vias digitalizadas da data de realização da Assembleia, ou seja, até 02 de dezembro de 2016. Caso o titular de CRA envie vias digitalizadas da data de realização da Assembleia, ou seja, até 02 de dezembro de 2016. Caso o titular de CRA envie vias digitalizadas 
do Boletim e dos Documentos de Representação para o endereço eletrônico da Emissora indicado acima, o protocolo do Boletim e dos Documentos de Representação para o endereço eletrônico da Emissora indicado acima, o protocolo do Boletim e dos Documentos de Representação para o endereço eletrônico da Emissora indicado acima, o protocolo do Boletim e dos Documentos de Representação para o endereço eletrônico da Emissora indicado acima, o protocolo 
na Emissora das respectivas vias físicas do Boletim e dos Documentos de Representação deverá ser realizado perante na Emissora das respectivas vias físicas do Boletim e dos Documentos de Representação deverá ser realizado perante na Emissora das respectivas vias físicas do Boletim e dos Documentos de Representação deverá ser realizado perante na Emissora das respectivas vias físicas do Boletim e dos Documentos de Representação deverá ser realizado perante 
a Emissora, no endereço Rua Beatriz, 226, Alto de Pinheiros, CEP 05445-040 – São Paulo SP, até 05 de dezembro de a Emissora, no endereço Rua Beatriz, 226, Alto de Pinheiros, CEP 05445-040 – São Paulo SP, até 05 de dezembro de a Emissora, no endereço Rua Beatriz, 226, Alto de Pinheiros, CEP 05445-040 – São Paulo SP, até 05 de dezembro de a Emissora, no endereço Rua Beatriz, 226, Alto de Pinheiros, CEP 05445-040 – São Paulo SP, até 05 de dezembro de 
2016201620162016. . . . Eventuais boletins recepcionados pela Emissora após essa data ou sem a sua confi rmação de que eles estão Eventuais boletins recepcionados pela Emissora após essa data ou sem a sua confi rmação de que eles estão Eventuais boletins recepcionados pela Emissora após essa data ou sem a sua confi rmação de que eles estão Eventuais boletins recepcionados pela Emissora após essa data ou sem a sua confi rmação de que eles estão 
de acordo com o solicitado serão desconsiderados.de acordo com o solicitado serão desconsiderados.de acordo com o solicitado serão desconsiderados.de acordo com o solicitado serão desconsiderados.
5. Instituição contratada pela Emissora para prestar o serviço de escrituração dos CRA:5. Instituição contratada pela Emissora para prestar o serviço de escrituração dos CRA:5. Instituição contratada pela Emissora para prestar o serviço de escrituração dos CRA:5. Instituição contratada pela Emissora para prestar o serviço de escrituração dos CRA:
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.900, 10º andar. São Paulo – SPEndereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.900, 10º andar. São Paulo – SPEndereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.900, 10º andar. São Paulo – SPEndereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.900, 10º andar. São Paulo – SP
Endereço eletrônico: afi gueiredo@plannercorretora.com.brEndereço eletrônico: afi gueiredo@plannercorretora.com.brEndereço eletrônico: afi gueiredo@plannercorretora.com.brEndereço eletrônico: afi gueiredo@plannercorretora.com.br
Telefone: (11) 2172-2635Telefone: (11) 2172-2635Telefone: (11) 2172-2635Telefone: (11) 2172-2635
Pessoa para contato:Pessoa para contato:Pessoa para contato:Pessoa para contato:    afi gueiredo@plannercorretora.com.brafi gueiredo@plannercorretora.com.brafi gueiredo@plannercorretora.com.brafi gueiredo@plannercorretora.com.br

MANIFESTAÇÃO DE VOTOMANIFESTAÇÃO DE VOTOMANIFESTAÇÃO DE VOTOMANIFESTAÇÃO DE VOTO
6. Descrição de Deliberação 16. Descrição de Deliberação 16. Descrição de Deliberação 16. Descrição de Deliberação 1
Aprovar a cessão da posição contratual da AIG Insurance Company of Canada (“Seguradora”) no âmbito do contrato Aprovar a cessão da posição contratual da AIG Insurance Company of Canada (“Seguradora”) no âmbito do contrato Aprovar a cessão da posição contratual da AIG Insurance Company of Canada (“Seguradora”) no âmbito do contrato Aprovar a cessão da posição contratual da AIG Insurance Company of Canada (“Seguradora”) no âmbito do contrato 
de resseguro celebrado entre a AIG Europe Limited e a Seguradora para ressegurar os riscos derivados da apólice de de resseguro celebrado entre a AIG Europe Limited e a Seguradora para ressegurar os riscos derivados da apólice de de resseguro celebrado entre a AIG Europe Limited e a Seguradora para ressegurar os riscos derivados da apólice de de resseguro celebrado entre a AIG Europe Limited e a Seguradora para ressegurar os riscos derivados da apólice de 
seguro dos CRA Sênior (“Contrato de Resseguro”). A cessão da posição contratual da Seguradora no Contrato de seguro dos CRA Sênior (“Contrato de Resseguro”). A cessão da posição contratual da Seguradora no Contrato de seguro dos CRA Sênior (“Contrato de Resseguro”). A cessão da posição contratual da Seguradora no Contrato de seguro dos CRA Sênior (“Contrato de Resseguro”). A cessão da posição contratual da Seguradora no Contrato de 
Resseguro será realizada em favor da Emissora e da Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Resseguro será realizada em favor da Emissora e da Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Resseguro será realizada em favor da Emissora e da Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Resseguro será realizada em favor da Emissora e da Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
Ltda., na qualidade de agente fi duciário dos CRA (“Agente Fiduciário”), como representantes dos titulares dos CRA Ltda., na qualidade de agente fi duciário dos CRA (“Agente Fiduciário”), como representantes dos titulares dos CRA Ltda., na qualidade de agente fi duciário dos CRA (“Agente Fiduciário”), como representantes dos titulares dos CRA Ltda., na qualidade de agente fi duciário dos CRA (“Agente Fiduciário”), como representantes dos titulares dos CRA 
Sênior, de forma a assegurar o pagamento dos CRA Sênior até o limite de cobertura da apólice de seguro, caso a Sênior, de forma a assegurar o pagamento dos CRA Sênior até o limite de cobertura da apólice de seguro, caso a Sênior, de forma a assegurar o pagamento dos CRA Sênior até o limite de cobertura da apólice de seguro, caso a Sênior, de forma a assegurar o pagamento dos CRA Sênior até o limite de cobertura da apólice de seguro, caso a 
Seguradora, uma vez acionada, não consiga honrar com suas obrigações nos termos da apólice de seguro.Seguradora, uma vez acionada, não consiga honrar com suas obrigações nos termos da apólice de seguro.Seguradora, uma vez acionada, não consiga honrar com suas obrigações nos termos da apólice de seguro.Seguradora, uma vez acionada, não consiga honrar com suas obrigações nos termos da apólice de seguro.
[ ] Aprovo   [ ] Rejeito   [ ] Abstenção[ ] Aprovo   [ ] Rejeito   [ ] Abstenção[ ] Aprovo   [ ] Rejeito   [ ] Abstenção[ ] Aprovo   [ ] Rejeito   [ ] Abstenção    
7. Descrição de Deliberação 27. Descrição de Deliberação 27. Descrição de Deliberação 27. Descrição de Deliberação 2
Autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a outorgar anuência na cessão da posição contratual da Seguradora no Autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a outorgar anuência na cessão da posição contratual da Seguradora no Autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a outorgar anuência na cessão da posição contratual da Seguradora no Autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a outorgar anuência na cessão da posição contratual da Seguradora no 
Contrato de Resseguro, pela Seguradora em favor da Emissora e do Agente Fiduciário, na qualidade de representantes Contrato de Resseguro, pela Seguradora em favor da Emissora e do Agente Fiduciário, na qualidade de representantes Contrato de Resseguro, pela Seguradora em favor da Emissora e do Agente Fiduciário, na qualidade de representantes Contrato de Resseguro, pela Seguradora em favor da Emissora e do Agente Fiduciário, na qualidade de representantes 
dos titulares dos CRA Sênior, nos termos e condições do documento a ser apresentado pela AIG Europe Limited e pela dos titulares dos CRA Sênior, nos termos e condições do documento a ser apresentado pela AIG Europe Limited e pela dos titulares dos CRA Sênior, nos termos e condições do documento a ser apresentado pela AIG Europe Limited e pela dos titulares dos CRA Sênior, nos termos e condições do documento a ser apresentado pela AIG Europe Limited e pela 
Seguradora para tantoSeguradora para tantoSeguradora para tantoSeguradora para tanto
[ ] Aprovo   [ ] Rejeito   [ ] Abstenção[ ] Aprovo   [ ] Rejeito   [ ] Abstenção[ ] Aprovo   [ ] Rejeito   [ ] Abstenção[ ] Aprovo   [ ] Rejeito   [ ] Abstenção
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André Borges / BRASÍLIA

Com  o  apoio  do  Ministério  
dos  Transportes,  o  governo  
da  Bahia  prepara  uma  nova  
proposta para tentar tirar do 
papel a concessão  da Ferro-
via de Integração Oeste-Les-
te  (Fiol)  e  do  Porto  Sul  de  
Ilhéus,  projetos  que  somam  
R$ 9 bilhões em investimen-
tos,  mas  que  hoje  não  têm  
uma data efetiva para entra-
rem em operação.

A previsão é de que, até mea-
dos de abril, estejam concluídas 
a modelagem financeira da con-
cessão e a minuta do edital para 
que ferrovia e porto sejam con-
cedidos  como  um  único  em-
preendimento à iniciativa priva-
da. A expectativa é de que, em 
maio, as propostas sejam envia-
das  ao  Tribunal  de  Contas  da  
União  (TCU),  para  aprovação  
dos projetos e realização do lei-
lão. Não será fácil.

Desde março passado, os pro-
jetos da Fiol e do Porto Sul são 
analisados pela China Railway 
Engeneering Group (Creg), gi-
gante asiática que tem compra-
do projetos logísticos na Améri-
ca do Sul. Uma carta de interes-
se foi assinada pelos chineses, o 
que na prática não significa na-
da, uma vez que os empreendi-
mentos seriam oferecidos para 
qualquer interessado.

Para deixar os projetos mais 
atrativos, o estudo de viabilida-
de técnica e econômica vai esta-
belecer gatilhos de investimen-
tos. A exemplo das concessões 
de rodovias, que passaram a pre-
ver obras de duplicação, a Fiol 
será  dividida  em  partes  e  só  
avançará conforme metas esta-
belecidas no contrato. 

Plano.  O  plano  prevê que  um  
trecho de 500 km entre Ilhéus, 
onde  será  construído  o  Porto  
Sul,  e  Caetité,  na  região  mais  
central da Bahia, seja o primei-
ro a ser concluído. Uma segun-
da  etapa,  de  outros  500  km,  
avançaria até Barreiras e, final-
mente, em um terceiro momen-
to, se ligaria à malha da Ferrovia 

Norte-Sul,  em  Figueirópolis  
(TO). 

Na última semana, represen-
tantes do governo baiano estive-
ram em Brasília para tratar do 
assunto.  A  ferrovia,  que  hoje  
tem suas obras tocadas pela esta-

tal federal Valec, enfrenta pro-
blemas crônicos de orçamento e 
paralisações, com quase quatro 
anos de atraso já acumulados. O 
custo saltou de R$ 4,2 bilhões pa-
ra R$ 6,4 bilhões. O Porto Sul, 
que levou anos para atravessar 
um calvário ambiental, era uma 
das estrelas do falecido Progra-
ma de Aceleração do Crescimen-
to (PAC). Até hoje só existe nos 
planos do governo baiano.

Eracy Lafuente, coordenador 
de  políticas  de  infraestrutura  
da Casa Civil no governo da Ba-
hia, pondera que a queda no pre-
ço do minério de ferro atrapa-
lhou os planos dos dois proje-
tos. A empresa Bamin, do Caza-
quistão, tinha planos de explo-
rar um grande projeto de miné-

rio de ferro em Caetité, que tam-
bém não foi para frente. Por con-
ta dessa frustração de investi-
mentos, o Porto Sul, que previa 
a  construção  de  dois  grandes  
terminais – um público e outro 
privado – passará a ter apenas 
uma estrutura. Os investimen-
tos, inicialmente calculados em 
mais de R$ 5,6 bilhões, hoje es-
tão na faixa de R$ 2,5 bilhões.

“Estamos na fase de discus-
são do modelo de negócio, com 
divisões de  responsabilidades,  
investimentos e endividamen-
tos. Esse modelo dará seguran-
ça aos investidores. Queremos 
construir o Porto Sul, além de 
conceder a Fiol”, diz Lafuente.

O  governo  já  anunciou  pla-
nos de fazer o mesmo tipo de 
concessão integrada com a Fer-
rovia Norte-Sul,  que hoje  tem 
um trecho de 855 km pronto, en-
tre  Palmas  (TO)  e  Anápolis  
(GO), mas que é subutilizado. 

Outro projeto previsto para 
ser concedido é a “Ferrogrão”, 
que deve ligar a região de soja 
do Mato Grosso ao município 
de Itaituba, no Pará, onde um 
porto está em construção nas 
margens do rio Tapajós. A par-
tir dali, a carga poderia sair pe-
lo Norte do País, sem ter que 
acessar os portos da região Sul 
e  Sudeste.  Se  concretizado,  
ajudaria a reduzir o gargalo lo-
gístico.

Bahia tenta tirar ferrovia do papel

COMPANHIA DO METROPOLITANO 
DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF

ABERTURA DE PROPOSTAS TÉCNICAS
CONCORRÊNCIA Nº 03/2016 - METRÔ-DF

O METRÔ-DF, através da Comissão Especial de Licitação e, considerando que 
não houve interposição de recurso referente à fase de habilitação, torna pública 
a sessão de abertura de propostas técnicas da Concorrência para a Contratação 
de empresa para elaboração de estudo, modelagem e macrossimulação de 
demanda na Área Central de Brasília, visando à análise de Projetos Metroviários 
para a expansão da linha 01 do Metrô para a Asa Norte e de implantação das 
linhas 1 e 2 do VLT, conforme processo n.º 097.000.493/2016. A sessão pública 
para abertura dos envelopes contendo as propostas técnicas dar-se-á às 10h do 
dia 20 de janeiro de 2017, Auditório do Complexo Administrativo e Operacional 
do METRÔ-DF, Avenida Jequitibá, 155 – Águas Claras – Brasília-DF. Outras 
informações poderão ser obtidas pelos telefones (61) 3353-7146/3353-7158.

Klaus Vilar Wurmbauer
Comissão Especial de Licitação

Presidente
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Aracaju/SE, de 07 às 13:00 horas.Aracaju/SE, de 07 às 13:00 horas.Aracaju/SE, de 07 às 13:00 horas.Aracaju/SE, de 07 às 13:00 horas.

Aracaju, 16 de Janeiro de 2017.Aracaju, 16 de Janeiro de 2017.Aracaju, 16 de Janeiro de 2017.Aracaju, 16 de Janeiro de 2017.

Fabiana Almeida Machado DonaldFabiana Almeida Machado DonaldFabiana Almeida Machado DonaldFabiana Almeida Machado Donald

PREGOEIRO/SEGRASEPREGOEIRO/SEGRASEPREGOEIRO/SEGRASEPREGOEIRO/SEGRASE

BNDES deixa de 
financiar OAS 
na Argentina

EDITAL CONJUNTO - SINCOMAVI E SINCOMACOEDITAL CONJUNTO - SINCOMAVI E SINCOMACOEDITAL CONJUNTO - SINCOMAVI E SINCOMACOEDITAL CONJUNTO - SINCOMAVI E SINCOMACO
OOOO Sindicato do Comércio Varejista de Material de Construção, Maquinismos, Ferragens, Tintas,  Sindicato do Comércio Varejista de Material de Construção, Maquinismos, Ferragens, Tintas,  Sindicato do Comércio Varejista de Material de Construção, Maquinismos, Ferragens, Tintas,  Sindicato do Comércio Varejista de Material de Construção, Maquinismos, Ferragens, Tintas, 
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recolhimento poderão ser obtidas através dos telefones/fax (11) 3107-3431 e (11) 3151-2344, ou ainda recolhimento poderão ser obtidas através dos telefones/fax (11) 3107-3431 e (11) 3151-2344, ou ainda recolhimento poderão ser obtidas através dos telefones/fax (11) 3107-3431 e (11) 3151-2344, ou ainda recolhimento poderão ser obtidas através dos telefones/fax (11) 3107-3431 e (11) 3151-2344, ou ainda 
pelo e-mail sincomaco@sincomaco.com.brpelo e-mail sincomaco@sincomaco.com.brpelo e-mail sincomaco@sincomaco.com.brpelo e-mail sincomaco@sincomaco.com.br

 São Paulo, 16 de janeiro de 2017 São Paulo, 16 de janeiro de 2017 São Paulo, 16 de janeiro de 2017 São Paulo, 16 de janeiro de 2017
Cláudio Elias Conz -Cláudio Elias Conz -Cláudio Elias Conz -Cláudio Elias Conz - Presidente Presidente Presidente Presidente

l Em discussão

Plano é conceder para a iniciativa privada, em um só pacote, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste e o Porto Sul, a ser erguido em Ilhéus 

SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE OSASCO E REGIÃO
EDITAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 2017

O Sindicato do Comercio Varejista de Osasco e Região, com base territorial nos municípios de
Osasco, Barueri, Itapevi, Carapicuíba, Jandira, Taboão da Serra e Embu, do Estado de São Paulo,
inscrito no CNPJ Nº 00.842.257/0001-90 e Registro Sindical junto ao Ministério do Trabalho e
Emprego Sob Nº 46000.009196/95-05, com sede na Rua General Bittencourt, nº 588 - Centro -
Osasco-SP - CEP 06016-045, informa as empresas integrantes de sua representação que o ven-
cimento da Contribuição Sindical Patronal relativa ao exercício de 2017, de acordo com a
tabela progressiva por faixa de capital social, conforme obrigatoriamente constante dos artigos
578 a 591 da Consolidação das Leis do Trabalho será até o dia 31 de Janeiro de 2017. Informações
sobre enquadramento, valores da tabela e guias de recolhimento poderão ser obtidas através do
telefone (11) 3682-2551, pelo e-mail diretoria@sincomercioosasco.com.br, ou ainda pessoalmente
na sede do Sindicato. Osasco, 16 de Janeiro de 2017. RAFAEL VERNEQUE PAES, Presidente.

 
Av. Professor Celestino Bourroul, 100 – Sede, Bairro do Limão.

De 2ª a Quinta das 08h30 às 19h e Sexta das 08h30 às 20h
ESTACIONAMENTO NO LOCAL

Fale direto com o Estadão ou compareça
nos nossos Balcões de Anúncios

(11) 3856-2139
balcao.limao@estadao.com

BALCÃO LIMÃO:

• FÚNEBRES • PUBLICIDADE LEGAL • INFORME PUBLICITÁRIO
• INSTITUCIONAL • EXPRESSÃO DE OPINIÃO • CLASSIFICADOS

(11) 3815-3523
balcao.iguatemi@estadao.com

BALCÃO IGUATEMI:

Shopping Iguatemi - Av. Brigadeiro Faria Lima 2232, 3º piso, Alameda de Serviço.
De 2ª a Sábado das 10h às 22h - Domingos e Feriados das 14h às 20h

9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO RAYMUNDO - E D I T A L - 9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO RAYMUNDO - E D I T A L - 9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO RAYMUNDO - E D I T A L - 9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO RAYMUNDO - E D I T A L - FAZ FAZ FAZ FAZ 
SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, 
e por solicitação da credora: e por solicitação da credora: e por solicitação da credora: e por solicitação da credora: CAIXA ECONÔMICA FEDERALCAIXA ECONÔMICA FEDERALCAIXA ECONÔMICA FEDERALCAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ n° 00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário , CNPJ n° 00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário , CNPJ n° 00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário , CNPJ n° 00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário 
Sul Quadra 2, Bloco B, Lote 18, Subloja Brasília/DF, Sul Quadra 2, Bloco B, Lote 18, Subloja Brasília/DF, Sul Quadra 2, Bloco B, Lote 18, Subloja Brasília/DF, Sul Quadra 2, Bloco B, Lote 18, Subloja Brasília/DF, INTIMAINTIMAINTIMAINTIMA o devedor fiduciante:o devedor fiduciante:o devedor fiduciante:o devedor fiduciante: TIAGO STEINKOPF DIAS,  TIAGO STEINKOPF DIAS,  TIAGO STEINKOPF DIAS,  TIAGO STEINKOPF DIAS, brasileiro, brasileiro, brasileiro, brasileiro, 
maior, vendedor, solteiro, RG N° 33.610.818-7-SSP/SP, CPF/MF Nº 295.834.638-25, para que no prazo de 15 dias, conta-maior, vendedor, solteiro, RG N° 33.610.818-7-SSP/SP, CPF/MF Nº 295.834.638-25, para que no prazo de 15 dias, conta-maior, vendedor, solteiro, RG N° 33.610.818-7-SSP/SP, CPF/MF Nº 295.834.638-25, para que no prazo de 15 dias, conta-maior, vendedor, solteiro, RG N° 33.610.818-7-SSP/SP, CPF/MF Nº 295.834.638-25, para que no prazo de 15 dias, conta-
dos a partir da data da última publicação, efetue neste Registro de Imóveis, situado na Rua Augusta, nº 1058 - Cerqueira dos a partir da data da última publicação, efetue neste Registro de Imóveis, situado na Rua Augusta, nº 1058 - Cerqueira dos a partir da data da última publicação, efetue neste Registro de Imóveis, situado na Rua Augusta, nº 1058 - Cerqueira dos a partir da data da última publicação, efetue neste Registro de Imóveis, situado na Rua Augusta, nº 1058 - Cerqueira 
César-SP, a purgação da mora no valor de César-SP, a purgação da mora no valor de César-SP, a purgação da mora no valor de César-SP, a purgação da mora no valor de 46.894,1846.894,1846.894,1846.894,18, acrescida dos juros e encargos que vencerem até a data do efetivo , acrescida dos juros e encargos que vencerem até a data do efetivo , acrescida dos juros e encargos que vencerem até a data do efetivo , acrescida dos juros e encargos que vencerem até a data do efetivo 
pagamento. O não pagamento da quantia reclamada garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel matri-pagamento. O não pagamento da quantia reclamada garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel matri-pagamento. O não pagamento da quantia reclamada garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel matri-pagamento. O não pagamento da quantia reclamada garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel matri-
culado sob nºculado sob nºculado sob nºculado sob nº 232.629 232.629 232.629 232.629 Oficio, em favor da credora fiduciária. São Paulo, 12 de janeiro de 2017. (PROTOCOLO 510.261)Oficio, em favor da credora fiduciária. São Paulo, 12 de janeiro de 2017. (PROTOCOLO 510.261)Oficio, em favor da credora fiduciária. São Paulo, 12 de janeiro de 2017. (PROTOCOLO 510.261)Oficio, em favor da credora fiduciária. São Paulo, 12 de janeiro de 2017. (PROTOCOLO 510.261)

9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO RAYMUNDO - E D I T A L - FAZ 
SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, 
e por solicitação da credora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ n° 00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário 
Sul Quadra 2, Bloco B, Lote 18, Subloja Brasília/DF, LEANDRO PALAGIO DA SILVA, brasileiro, maior, proprietário de 
microempresa, solteiro, RG N° 34.020.726-7-SSP/SP, CPF/MF Nº 324.202.728-03, para que no prazo de 15 dias, contados 
a partir da data da última publicação, efetue neste Registro de Imóveis, situado na Rua Augusta, nº 1058 - Cerqueira 
César-SP, a purgação da mora no valor de 203.840,38 acrescida dos juros e encargos que vencerem até a data do efetivo 
pagamento. O não pagamento da quantia reclamada garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel matri-
culado sob nº 238.712 Oficio, em favor da credora fiduciária. São Paulo, 12 de janeiro de 2017. (PROTOCOLO 523.839)

9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO RAYMUNDO - E D I T A L - 9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO RAYMUNDO - E D I T A L - 9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO RAYMUNDO - E D I T A L - 9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO RAYMUNDO - E D I T A L - FAZ FAZ FAZ FAZ 
SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, 
e por solicitação da credora: e por solicitação da credora: e por solicitação da credora: e por solicitação da credora: EMGEA - EMPRESA GESTORA DE ATIVOSEMGEA - EMPRESA GESTORA DE ATIVOSEMGEA - EMPRESA GESTORA DE ATIVOSEMGEA - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS, CNPJ n° 04.527.335/0001-13, com sede no Setor , CNPJ n° 04.527.335/0001-13, com sede no Setor , CNPJ n° 04.527.335/0001-13, com sede no Setor , CNPJ n° 04.527.335/0001-13, com sede no Setor 
Bancário Sul Quadra 2, Bloco B, Lote 18, Subloja Brasília/DF, Bancário Sul Quadra 2, Bloco B, Lote 18, Subloja Brasília/DF, Bancário Sul Quadra 2, Bloco B, Lote 18, Subloja Brasília/DF, Bancário Sul Quadra 2, Bloco B, Lote 18, Subloja Brasília/DF, INTIMAINTIMAINTIMAINTIMA o devedor fiduciante:o devedor fiduciante:o devedor fiduciante:o devedor fiduciante: LUCAS DE OLIVEIRA SILVA,  LUCAS DE OLIVEIRA SILVA,  LUCAS DE OLIVEIRA SILVA,  LUCAS DE OLIVEIRA SILVA, bra-bra-bra-bra-
sileiro, maior, comerciante, solteiro, RG N° 44.047.957-5-SSP/SP, CPF/MF Nº 393.230.838-79, para que no prazo de 15 dias, sileiro, maior, comerciante, solteiro, RG N° 44.047.957-5-SSP/SP, CPF/MF Nº 393.230.838-79, para que no prazo de 15 dias, sileiro, maior, comerciante, solteiro, RG N° 44.047.957-5-SSP/SP, CPF/MF Nº 393.230.838-79, para que no prazo de 15 dias, sileiro, maior, comerciante, solteiro, RG N° 44.047.957-5-SSP/SP, CPF/MF Nº 393.230.838-79, para que no prazo de 15 dias, 
contados a partir da data da última publicação, efetue neste Registro de Imóveis, situado na Rua Augusta, nº 1058 - Cerqueira contados a partir da data da última publicação, efetue neste Registro de Imóveis, situado na Rua Augusta, nº 1058 - Cerqueira contados a partir da data da última publicação, efetue neste Registro de Imóveis, situado na Rua Augusta, nº 1058 - Cerqueira contados a partir da data da última publicação, efetue neste Registro de Imóveis, situado na Rua Augusta, nº 1058 - Cerqueira 
César-SP, a purgação da mora no valor deCésar-SP, a purgação da mora no valor deCésar-SP, a purgação da mora no valor deCésar-SP, a purgação da mora no valor de 1.077.233,45 1.077.233,45 1.077.233,45 1.077.233,45, acrescida dos juros e encargos que vencerem até a data do efetivo , acrescida dos juros e encargos que vencerem até a data do efetivo , acrescida dos juros e encargos que vencerem até a data do efetivo , acrescida dos juros e encargos que vencerem até a data do efetivo 
pagamento. O não pagamento da quantia reclamada garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel matriculado pagamento. O não pagamento da quantia reclamada garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel matriculado pagamento. O não pagamento da quantia reclamada garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel matriculado pagamento. O não pagamento da quantia reclamada garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel matriculado 
sob nºsob nºsob nºsob nº 131.407 131.407 131.407 131.407 Oficio, em favor da credora fiduciária. São Paulo, 12 de janeiro de 2017. (PROTOCOLO 521.949)Oficio, em favor da credora fiduciária. São Paulo, 12 de janeiro de 2017. (PROTOCOLO 521.949)Oficio, em favor da credora fiduciária. São Paulo, 12 de janeiro de 2017. (PROTOCOLO 521.949)Oficio, em favor da credora fiduciária. São Paulo, 12 de janeiro de 2017. (PROTOCOLO 521.949)

Derbis Investment Services Ltd. Derbis Investment Services Ltd. Derbis Investment Services Ltd. Derbis Investment Services Ltd. 
CompanCompanCompanCompany Nº 599071 y Nº 599071 y Nº 599071 y Nº 599071 

NOTICENOTICENOTICENOTICE is hereby given, in accordance with the BVI Business Company Act, 2004 that the above namedis hereby given, in accordance with the BVI Business Company Act, 2004 that the above namedis hereby given, in accordance with the BVI Business Company Act, 2004 that the above namedis hereby given, in accordance with the BVI Business Company Act, 2004 that the above named
company is in voluntary liquidation. The voluntary liquidation commenced on January 4company is in voluntary liquidation. The voluntary liquidation commenced on January 4company is in voluntary liquidation. The voluntary liquidation commenced on January 4company is in voluntary liquidation. The voluntary liquidation commenced on January 4thththth, 2017, and David, 2017, and David, 2017, and David, 2017, and David
Felipe Arellano de Figueiredo of Anasaweg T/O 42, No. 2, Curaçao is the voluntary liquidator.Felipe Arellano de Figueiredo of Anasaweg T/O 42, No. 2, Curaçao is the voluntary liquidator.Felipe Arellano de Figueiredo of Anasaweg T/O 42, No. 2, Curaçao is the voluntary liquidator.Felipe Arellano de Figueiredo of Anasaweg T/O 42, No. 2, Curaçao is the voluntary liquidator.
AnúncioAnúncioAnúncioAnúncio aqui descrito, de acordo com o Ato de Empresas de BVI, 2004, que a empresa acima está emaqui descrito, de acordo com o Ato de Empresas de BVI, 2004, que a empresa acima está emaqui descrito, de acordo com o Ato de Empresas de BVI, 2004, que a empresa acima está emaqui descrito, de acordo com o Ato de Empresas de BVI, 2004, que a empresa acima está em
liquidação voluntária. A liquidação voluntária começou em 04 de janeiro de 2017, e David Felipe Arellano liquidação voluntária. A liquidação voluntária começou em 04 de janeiro de 2017, e David Felipe Arellano liquidação voluntária. A liquidação voluntária começou em 04 de janeiro de 2017, e David Felipe Arellano liquidação voluntária. A liquidação voluntária começou em 04 de janeiro de 2017, e David Felipe Arellano 
de Figueiredo de Anasaweg T/O 42, No. 2, Curaçao é liquidante voluntário.de Figueiredo de Anasaweg T/O 42, No. 2, Curaçao é liquidante voluntário.de Figueiredo de Anasaweg T/O 42, No. 2, Curaçao é liquidante voluntário.de Figueiredo de Anasaweg T/O 42, No. 2, Curaçao é liquidante voluntário.

Dated: January 11, 2017Dated: January 11, 2017Dated: January 11, 2017Dated: January 11, 2017
(SGD) David Felipe Arellano de Figueiredo(SGD) David Felipe Arellano de Figueiredo(SGD) David Felipe Arellano de Figueiredo(SGD) David Felipe Arellano de Figueiredo

Voluntary LiquidatorVoluntary LiquidatorVoluntary LiquidatorVoluntary Liquidator

O BNDES informou ontem que 
não vai mais financiar as exporta-
ções de serviços para construção 
do Aqueduto do Chaco, na Argen-
tina.  O  projeto,  liderado  pela  
construtora OAS, estava entre os 
25 contratos que tiveram desem-
bolsos temporariamente suspen-
sos em maio de 2016.

O prazo do crédito contrata-
do com o banco venceu em ju-
nho de 2016. Em dezembro, o 
governo da Província do Chaco 
formalizou a desistência do pe-
dido de prorrogação do prazo. 
O restante da obra terá finan-
ciamento local. O banco conti-
nuará a receber os pagamentos 
referentes à parcela já desem-
bolsada,  que  corresponde  a  
70% do financiamento de US$ 
165 milhões.

Com a decisão, o BNDES diz 
ter solucionado o segundo dos 
25 contratos que foram suspen-
sos. Em dezembro, o banco reto-
mou  desembolsos  para  Quei-
roz Galvão,  em  Honduras.  Há  
outros 23 contratos em análise. 
/DANIELA AMORIM

O SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA DE LOUÇAS, TINTAS E FERRAGENS NO ESTADO DE SÃO PAULOO SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA DE LOUÇAS, TINTAS E FERRAGENS NO ESTADO DE SÃO PAULOO SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA DE LOUÇAS, TINTAS E FERRAGENS NO ESTADO DE SÃO PAULOO SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA DE LOUÇAS, TINTAS E FERRAGENS NO ESTADO DE SÃO PAULO, , , , 
sediado na Rua Major Sertório, 88 – 4º andar – cjs. 402/403, Vila Buarque – São Paulo/SP, CEP: 01222-000, CNPJ: sediado na Rua Major Sertório, 88 – 4º andar – cjs. 402/403, Vila Buarque – São Paulo/SP, CEP: 01222-000, CNPJ: sediado na Rua Major Sertório, 88 – 4º andar – cjs. 402/403, Vila Buarque – São Paulo/SP, CEP: 01222-000, CNPJ: sediado na Rua Major Sertório, 88 – 4º andar – cjs. 402/403, Vila Buarque – São Paulo/SP, CEP: 01222-000, CNPJ: 
62.809.777/0001-59, com base territorial no Estado de São Paulo, informa a todas as empresas integrantes da 62.809.777/0001-59, com base territorial no Estado de São Paulo, informa a todas as empresas integrantes da 62.809.777/0001-59, com base territorial no Estado de São Paulo, informa a todas as empresas integrantes da 62.809.777/0001-59, com base territorial no Estado de São Paulo, informa a todas as empresas integrantes da 
categoria econômica do Comércio Atacadista de Ferragens e Ferramentas, Comércio Atacadista de Tintas, vernizes e categoria econômica do Comércio Atacadista de Ferragens e Ferramentas, Comércio Atacadista de Tintas, vernizes e categoria econômica do Comércio Atacadista de Ferragens e Ferramentas, Comércio Atacadista de Tintas, vernizes e categoria econômica do Comércio Atacadista de Ferragens e Ferramentas, Comércio Atacadista de Tintas, vernizes e 
similares, que o vencimento da contribuição sindical patronal relativa ao exercício de 2017, de acordo com a tabela similares, que o vencimento da contribuição sindical patronal relativa ao exercício de 2017, de acordo com a tabela similares, que o vencimento da contribuição sindical patronal relativa ao exercício de 2017, de acordo com a tabela similares, que o vencimento da contribuição sindical patronal relativa ao exercício de 2017, de acordo com a tabela 
progressiva por faixa de capital social, conforme obrigatoriedade estabelecida pelo artigo 578 e seguintes da progressiva por faixa de capital social, conforme obrigatoriedade estabelecida pelo artigo 578 e seguintes da progressiva por faixa de capital social, conforme obrigatoriedade estabelecida pelo artigo 578 e seguintes da progressiva por faixa de capital social, conforme obrigatoriedade estabelecida pelo artigo 578 e seguintes da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT ocorrerá até o dia 31 de janeiro de 2017. Informações sobre valores da tabela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT ocorrerá até o dia 31 de janeiro de 2017. Informações sobre valores da tabela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT ocorrerá até o dia 31 de janeiro de 2017. Informações sobre valores da tabela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT ocorrerá até o dia 31 de janeiro de 2017. Informações sobre valores da tabela 
e guias de recolhimento poderão ser obtidas através dos telefones (11) 3311-7663/ 3313-2190, por e-mail e guias de recolhimento poderão ser obtidas através dos telefones (11) 3311-7663/ 3313-2190, por e-mail e guias de recolhimento poderão ser obtidas através dos telefones (11) 3311-7663/ 3313-2190, por e-mail e guias de recolhimento poderão ser obtidas através dos telefones (11) 3311-7663/ 3313-2190, por e-mail sincaf@sincaf@sincaf@sincaf@
terra.com.brterra.com.brterra.com.brterra.com.br ou  ou  ou  ou sincaf.adm@terra.com.br. sincaf.adm@terra.com.br. sincaf.adm@terra.com.br. sincaf.adm@terra.com.br. São Paulo, 16 de janeiro de 2017. Presidente: Renaldo Pizzimenti.São Paulo, 16 de janeiro de 2017. Presidente: Renaldo Pizzimenti.São Paulo, 16 de janeiro de 2017. Presidente: Renaldo Pizzimenti.São Paulo, 16 de janeiro de 2017. Presidente: Renaldo Pizzimenti.

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO - 25/08/2015

“Estamos discutindo o 
negócio, com divisões de 
responsabilidades, 
investimentos e 
endividamentos. Esse 
modelo vai dar segurança 
aos investidores.”
Eracy Lafuente
COORDENADOR DE INFRAESTRUTURA DA 

CASA CIVIL DA BAHIA

Projeto. Primeiro trecho da Fiol a ser concluído deverá ligar Caetité ao porto de Ilhéus

EDITEDITEDITEDITAL DE NOAL DE NOAL DE NOAL DE NOTIFICAÇÃOTIFICAÇÃOTIFICAÇÃOTIFICAÇÃO
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL - SINDIREFRI - EXERCÍCIO 2017RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL - SINDIREFRI - EXERCÍCIO 2017RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL - SINDIREFRI - EXERCÍCIO 2017RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL - SINDIREFRI - EXERCÍCIO 2017

O Sindicato Nacional da Indústria de Refrigerantes - Sindirefri, entidade representativa da indústria fabricante deO Sindicato Nacional da Indústria de Refrigerantes - Sindirefri, entidade representativa da indústria fabricante deO Sindicato Nacional da Indústria de Refrigerantes - Sindirefri, entidade representativa da indústria fabricante deO Sindicato Nacional da Indústria de Refrigerantes - Sindirefri, entidade representativa da indústria fabricante de
refrigerantes, em todo o território nacional, exceto o Estado de Santa Catarina, sediada na SHS, Quadra 6, conjunto "A",refrigerantes, em todo o território nacional, exceto o Estado de Santa Catarina, sediada na SHS, Quadra 6, conjunto "A",refrigerantes, em todo o território nacional, exceto o Estado de Santa Catarina, sediada na SHS, Quadra 6, conjunto "A",refrigerantes, em todo o território nacional, exceto o Estado de Santa Catarina, sediada na SHS, Quadra 6, conjunto "A",
bloco "C", Edifício Brasil 21, sala 426 - CEP 70.316-000, Brasília, DF, CNPJ 11.923.412/0001-10, sob o código sindicalbloco "C", Edifício Brasil 21, sala 426 - CEP 70.316-000, Brasília, DF, CNPJ 11.923.412/0001-10, sob o código sindicalbloco "C", Edifício Brasil 21, sala 426 - CEP 70.316-000, Brasília, DF, CNPJ 11.923.412/0001-10, sob o código sindicalbloco "C", Edifício Brasil 21, sala 426 - CEP 70.316-000, Brasília, DF, CNPJ 11.923.412/0001-10, sob o código sindical
de nº 000.000.000.26791-0, na forma da lei, em especial, no que dispõem os artigos 578 e seguintes e o art. 605 dade nº 000.000.000.26791-0, na forma da lei, em especial, no que dispõem os artigos 578 e seguintes e o art. 605 dade nº 000.000.000.26791-0, na forma da lei, em especial, no que dispõem os artigos 578 e seguintes e o art. 605 dade nº 000.000.000.26791-0, na forma da lei, em especial, no que dispõem os artigos 578 e seguintes e o art. 605 da
Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, notifica todas as empresas da categoria econômica representada a recolherConsolidação das Leis Trabalhistas - CLT, notifica todas as empresas da categoria econômica representada a recolherConsolidação das Leis Trabalhistas - CLT, notifica todas as empresas da categoria econômica representada a recolherConsolidação das Leis Trabalhistas - CLT, notifica todas as empresas da categoria econômica representada a recolher
a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL, exercício 2017, até o dia 31 de janeiro de 2017. A guia de pagamento poderáa CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL, exercício 2017, até o dia 31 de janeiro de 2017. A guia de pagamento poderáa CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL, exercício 2017, até o dia 31 de janeiro de 2017. A guia de pagamento poderáa CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL, exercício 2017, até o dia 31 de janeiro de 2017. A guia de pagamento poderá
ser solicitada junto ao SINDIREFRI, pelo endereço de e-mail sindirefri@sindirefri.org.br, ou pelo telefone (61) 3034-1767.ser solicitada junto ao SINDIREFRI, pelo endereço de e-mail sindirefri@sindirefri.org.br, ou pelo telefone (61) 3034-1767.ser solicitada junto ao SINDIREFRI, pelo endereço de e-mail sindirefri@sindirefri.org.br, ou pelo telefone (61) 3034-1767.ser solicitada junto ao SINDIREFRI, pelo endereço de e-mail sindirefri@sindirefri.org.br, ou pelo telefone (61) 3034-1767.
O pagamento fora do prazo terá acréscimos conforme preceitua o artigo 600 da CLT e estará sujeito a cobrança judicial.O pagamento fora do prazo terá acréscimos conforme preceitua o artigo 600 da CLT e estará sujeito a cobrança judicial.O pagamento fora do prazo terá acréscimos conforme preceitua o artigo 600 da CLT e estará sujeito a cobrança judicial.O pagamento fora do prazo terá acréscimos conforme preceitua o artigo 600 da CLT e estará sujeito a cobrança judicial.
Essa convocação é extensiva a toda a categoria abrangida pelo SINDIREFRI dos fabricantes de refrigerante Essa convocação é extensiva a toda a categoria abrangida pelo SINDIREFRI dos fabricantes de refrigerante Essa convocação é extensiva a toda a categoria abrangida pelo SINDIREFRI dos fabricantes de refrigerante Essa convocação é extensiva a toda a categoria abrangida pelo SINDIREFRI dos fabricantes de refrigerante 
e equivalentes, sejam matrizes ou filiais, em todo o território nacional, exceto Santa Catarina.e equivalentes, sejam matrizes ou filiais, em todo o território nacional, exceto Santa Catarina.e equivalentes, sejam matrizes ou filiais, em todo o território nacional, exceto Santa Catarina.e equivalentes, sejam matrizes ou filiais, em todo o território nacional, exceto Santa Catarina.

LINHA CLASSE DE CAPITAL SOCIAL (R$) ALÍQUOTA (%) VALOR A ADICIONAR (R$)LINHA CLASSE DE CAPITAL SOCIAL (R$) ALÍQUOTA (%) VALOR A ADICIONAR (R$)LINHA CLASSE DE CAPITAL SOCIAL (R$) ALÍQUOTA (%) VALOR A ADICIONAR (R$)LINHA CLASSE DE CAPITAL SOCIAL (R$) ALÍQUOTA (%) VALOR A ADICIONAR (R$)
1 De 0,01 a 15.424,07 Contrib. Mínima 123,391 De 0,01 a 15.424,07 Contrib. Mínima 123,391 De 0,01 a 15.424,07 Contrib. Mínima 123,391 De 0,01 a 15.424,07 Contrib. Mínima 123,39
2 De 15.424,08 a 30.848,14 0,8 -2 De 15.424,08 a 30.848,14 0,8 -2 De 15.424,08 a 30.848,14 0,8 -2 De 15.424,08 a 30.848,14 0,8 -
3 De 30.848,15 a 308.481,42 0,2 185,093 De 30.848,15 a 308.481,42 0,2 185,093 De 30.848,15 a 308.481,42 0,2 185,093 De 30.848,15 a 308.481,42 0,2 185,09
4 De 308.481,43 a 30.848.142,02 0,1 493,574 De 308.481,43 a 30.848.142,02 0,1 493,574 De 308.481,43 a 30.848.142,02 0,1 493,574 De 308.481,43 a 30.848.142,02 0,1 493,57
5 De 30.848.142,03 a 164.523.424,09 0,02 25.172,085 De 30.848.142,03 a 164.523.424,09 0,02 25.172,085 De 30.848.142,03 a 164.523.424,09 0,02 25.172,085 De 30.848.142,03 a 164.523.424,09 0,02 25.172,08
6 De 164.523.424,10 Em diante Contrib. Máxima 58.076,776 De 164.523.424,10 Em diante Contrib. Máxima 58.076,776 De 164.523.424,10 Em diante Contrib. Máxima 58.076,776 De 164.523.424,10 Em diante Contrib. Máxima 58.076,77

Brasília, 10 de janeiro de 2017.Brasília, 10 de janeiro de 2017.Brasília, 10 de janeiro de 2017.Brasília, 10 de janeiro de 2017.
Fernando Rodrigues de BairrosFernando Rodrigues de BairrosFernando Rodrigues de BairrosFernando Rodrigues de Bairros
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CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO
EDITAL N.º 01/2017

Com fundamento no art. 52, da Res. CFO 80/2007 - Anexo 16 O Presidente do Conse-
lho Regional de Odontologia de São Paulo, faz saber que o seu Plenário decidiu ins-
crever a Chapa 01 a qual, em consequência, concorrerão à eleição para a renovação
do corpo dirigente do CRO-SP, convocada através do Edital n. 01/2016, publicado no
D.O. de 08 de novembro de 2016. A eleição será realizada no dia 10 de fevereiro de
2017, por sistema eletrônico, a partir das 00.00 horas até  às 21.00 horas, para o qual

constam informações no site: www.eleicoesodontologia.org.br. O voto é obrigatório para todos os
cirurgiões-dentistas com direito a voto. O voto presencial poderá ser efetuado na sede do Conselho
Regional, das 9.00 às 17.00 horas. O Edital completo, contendo inclusive o endereço onde será
instalada mesa eleitoral para o voto presencial, em caráter excepcional, encontra-se afixado na sede
do Conselho Regional. São Paulo, 16 de janeiro de 2017. Claudio Yukio Miyake - Presidente.


