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INTERZAT PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A. CNPJ/MF nº 20.135.736/0001-84
NIRE 43300058891

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Data e hora: Aos 08 dias de setembro de 2017, às 10:00 horas; Local: Rua Machado de Assis, nº 50, prédio 3, 3º
andar, sala 03, bairro Santa Lúcia, Cep 93700-000, na cidade de Campo Bom, RS. Convocação: dispensada a convocação, tendo em vista a presença de totalidade dos
acionistas, conforme assinaturas apostas em livro próprio (os “Acionistas”); Mesa: Angelita Eltz - Presidente; Camila Pedron Schemes – Secretária. Ordem do Dia: (i)
aprovar a distribuição de dividendos intermediários aos acionistas da Companhia (os “Dividendos Intermediários”); (ii) autorizar os Diretores da Companhia a praticarem
todos os atos necessários à operacionalização das deliberações tomadas anteriormente. Deliberações por unanimidade: Após as discussões relacionadas às matérias
constantes na Ordem do Dia, os acionistas da Companhia deliberam, por unanimidade do capital social e sem quaisquer restrições: (i) aprovar a distribuição dos Dividendos
Intermediários aos acionistas da Companhia, no montante de R$ 5.700.000,00 (cinco milhões de reais) e na proporção do percentual detido por cada acionista, sendo: (a)
95% (noventa e cinco por cento) dos Dividendos Intermediários ao acionista Manzat Inversiones AUU S.A., ou seja, R$ 5.415.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e quinze
mil reais); e (b) 5% (cinco por cento) ao acionista Guilherme Alberto Berthier Stumpf, ou seja, R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais). (ii) autorizar a Diretoria
da Companhia a tomar todas as providências e pratiquem todos os atos que se façam necessários à efetivação das deliberações ora aprovadas. Lavratura e Leitura da
Ata. Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão,
foi a ata lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. Angelita Eltz - Presidente; Camila Pedron Schemes – Secretária da Mesa. Acionistas: Manzat
Inversiones AUU S.A., neste ato representada por sua procuradora Angelita Eltz, com procuração arquivada na jucergs sob nº 4255298 e Guilherme Alberto Berthier
Stumpf, Campo Bom, 08 de setembro de 2017. Angelita Eltz – Presidente; Camila Pedron Schemes – Secretaria. JUCERGS. Certifico o registro em 05/10/2017, sob nº
4518620, Protocolo 17/281204-6, de 25/09/2017. Empresa 43300058891 Interzat Participações Societárias S.A.
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Centro

JK

SÓ 118MIL 7º frente vista JK
chaves inc sab Riachuelo 342 esq.
Vasco Alves f: 32261460 cr:672

ALTO DA BRONZE
www.altodabronze.com.br

Cidade Baixa

3 DORMITÓRIOS

NOVAMARCA Lançamento Aptos.
de 2 e 3 dormitórios c/ suíte, ba-
nh.soc., coz., churr., gar. 2 carros.
Ed. c/ infra completa c/ piscina,
sl.fest., play., terraço, pet shop,
bicicleta., ed. imponente c/ porta-
ria. Aptos. de 02 dormitórios a partir
de R$ 499 mil e 03 dormitórios R$
639 mil. Visite este empreendi-
mento Rua José do Patrocínio n°.
929 e confira 33121414.

2 DORMITÓRIOS

NOVAMARCA Lançamento Aptos.
de 2 e 3 dormitórios c/ suíte, ba-
nh.soc., coz., churr., gar. 2 carros.
Ed. c/ infra completa c/ piscina,
sl.fest., play., terraço, pet shop,
bicicleta., ed. imponente c/ porta-
ria. Aptos. de 02 dormitórios a partir
de R$ 499 mil e 03 dormitórios R$
639 mil. Visite este empreendi-
mento Rua José do Patrocínio n°.
929 e confira 33121414.

NOVAMARCA Vde apto mobil,
desoc, prox á Lima e Silva na S.
Leite, em edif com port24h, 2 elev,
2 do rm , l i v2amb , copa coz
R $ 3 8 0m i l C O D : 7 5 4 1 Te l :
33121414/993877729 CR

1 DORMITÓRIO

ÓTIMO apto. 1 dorm. elevador
R. Avaí, próx. UFRGS R$195mil
3341.9708/99979.4488 Cr31084

NOVAMARCA Vde. Apto. 1 dorm.,
espaçoso, ensol. e silenc., c/ sa-
cada no quarto e sala, rebaixado c/
gesso e sancas, iluminação pla-
nejada. Prédio c/ elevador, 53,6m²
priv. R$300mil Cód.7755 Tr:
33121414/981808178 CR22846J

Independência

3 DORMITÓRIOS

NOVAMARCA Vde.junto ao HMV
excelente apto 1p/andar,3dorm
amplos,suíte,1banh.soc, living
amplo p/3amb c/vista,coz, ar.serv,
wc aux e gar R$840mil Cód:5099
Tr:992375733 CR22846J

Menino Deus

3 DORMITÓRIOS

NOVAMARCA Vde. Prox á Silveiro
apto seminovo,3dorm, suí e banh.
soc, liv3amb e lavabo, coz c/chur-
rasq, ar.serv, semi mobiliado, im-
pecável, sol leste norte, gar 3 car-
ros. Piscina, sl festas R$775mil Tr:
992375733/33121414 CR22846J

2 DORMITÓRIOS

NOVAMARCA Vde. Excelentes
Aptos. de 2 dorm. c/ 83m² útil, suí.,
banh.soc., liv. amplo, coz., churr.,
ár.serv., 2 gar. Ed. novo pronto p/
morar c/ infra completa. Visite
nosso plantão c/ Apto. decorado.
Rua General Caldwel n°. 969
C ó d . 8 7 0 8 Tr : 3 3 1 2 1 4 1 4 /
992375733 CR22846J

Moinhos de Vento

2 DORMITÓRIOS

NOVAMARCA Vde. Apto. amplo
c/164m² privativos, 3dorm, suíte e
banh.soc, liv amplo+lavabo, coz,
ár.serv, wc aux, gar2carros, VALE A
PENA VER R$630mil Cód.9432 Tr:
992375733/33121414 CR22846J

NOVAMARCA Vde apto reforma-
do, 03 dorms, de frente, amplo li-
ving, lavabo, banho, social, coz.,
ar.serv, dep.emp c/banho aux, ga-
ragem. Edif. c/elevador e portaria.
Próx. Ao Zaffari. R$690mil Cód.
7651 Cel:99387.7942 CR

Partenon

3 DORMITÓRIOS

NOVAMARCA Vde. Apto. 3 dorm.
espetacular, sacada c/ churr., sol o
dia todo, piso laminado, entrar e
morar. Prédio próx. a PUC, semi-
novo c/ elev., port. 24hs, fitness,
sl.fest., gar., pisc., quadra esporti-
va infantil. Barbada R$380mil
Aceita financiamento Cód.7764
Tel:33121414/992647165 CR

Passo D’Areia

2 DORMITÓRIOS

ÓTIMA residência 2D esquina
peças amplas living e s. jantar
Ter. 12x30 c/ 2 garagens 555mil
3341.9708/99979.4488 Cr31084

ÓTIMO apto. 2 dormitórios frente
2º andar reformado R$200mil
3341.9708/99979.4488 Cr31084

ÓTIMO apto. 2 dormitórios 1º an-
dr de frente com garagem 240mil
3341.9708/99979.4488 Cr31084

ÓTIMO apto. 2 dorm. elevador
reformado próx. A. Brasil 270mil
3341.9708/99979.4488 Cr31084

Petrópolis

2 DORMITÓRIOS

NOVAMARCA Vd.Excel ap novo, liv
2amb,2dorm 1suite,wc soc,coz.
amer,ár.serv, 2 vgas, prédio c/elev,
sl festas R$ 585mil Cód.9361 Tr:
33121414/993878063 CR22846J

NOVAMARCA Vde belíssima co-
bertura mobiliada,em edif.peq., c/
elev.,sl.festas,c/209m²total,02-
dorms,liv2Amb.,coz.mob c/banh.
aux.Parte sup.,estar c/gab., banh.
c/hidro, terr.c/piscina e c/aquec.
Solar, vista panorâmica, garag.
2carr, Somente R$550mil COD:
9313 T:33121414/993877729 CR

NOVAMARCA Atenção Vde apto
tipo cobertura horizontal, 2dorm,
semi mob, reformado c/ bom gos-
to, terraço lat, vista pan, sol nasc.
Norte, gar escriturada somente
R $ 3 6 0m i l C O D : 9 3 3 0 Te l :
33121414/993877729 CR

BARBADA Prox. Col.Sta Ines ap
mobiiado 2d 1ºand sol dep emp wc
aux garage escrt ót ed.249 mil
chaves inc sabado 32261460

ALTO DA BRONZE
www.altodabronze.com.br

Rio Branco

3 DORMITÓRIOS

NOVAMARCA Vde. Apto classe
A,3dorm, junto á IPA, c/armar. Sui,
lav e soc.,coz.americana,2gar.In-
d i v R$890mi l Cód :9328 Tr :
33121414/992369239 CR22846J

NOVAMARCA Vde. Cobertura próx.
Hosp. clínicas, 03 dorms, suíte,
closet, cozinha, área.serv, dep.
emp. Parte superior c/lareira,
churrasqueira, sacada, gabinete,
espaço p/Home Cinema. Edif. c/
elevador e zeladoria. Ótimo sol, rua
tranquila. R$1.200mi Cód.5049
Cel:99387.7942 CR

2 DORMITÓRIOS

NOVAMARCA Vde. Apto. 92m²
privativos, impecável, liv., coz.,
dep.empr., ampla ar.serv. R$ 300-
mi l Cód:9328 Tr:33121414/
992369239 CR22846J

Santana

3 DORMITÓRIOS

NOVAMARCA Vde. Na Vieira de
Castro, 3 dorm., suí., liv. amplo,
dep.emp., wc aux., frente, sol ma-
nhã, elev., gar., desoc., gás cen-
tral, área total 170m², área priv.
104m². Prédio excelente R$445-
mil. Cód.5008 Tr:33121414/
992371592 CR22846J

2 DORMITÓRIOS

NOVAMARCA Vde.Omelhor apto
prox Redenção, 2dorm, suíte c/ sa-
cada, banh.soc,liv2amb c/sacada
e churrasq,coz,ar.serv,água quen-
te,gas centr,desoc,gar. Edif c/elev,
aceita autom. R$489mil Cód:9386
Tr:992375733 CR22846J

1 DORMITÓRIO

NOVAMARCA Vde. Apto semino-
vo, impecável, sol norte, 1dorm, c/
armários, banh.soc, liv2amb, coz,
ar.serv, churrasq, água quente, elev
e ga r COD :7397 R$390m i l
Tr:992375733 CR22846J

Santo Antônio

2 DORMITÓRIOS

NOVAMARCA Vde. Apto. moder-
nizado, sacada c/ churr., liv. 2 amb.,
2 dorm. c/ 1 suí., banh.soc., coz. c/
ár.serv. e gar. Prédio c/ elev., port.
, sl.fest., playground ao lado da
ESPM. R$350mil Cód.7209 Tr:
33121414/993878063 CR22846J

Sarandi

3 DORMITÓRIOS

CASA ALVENARIA 3 dormitórios.
Terreno 12 x 32 Rua Bacairis Pró-
ximo a Cassol R$ 350mil Tr.!
3341.8708/99979.4488 Cr31084

Teresópolis

3 DORMITÓRIOS

NOVAMARCA Vde. Apto. desoc, 3
dorm., banh.soc., liv. 2 amb. c/
sacada e churr., coz., ár.serv. e gar.
Andar alto c/ vista. Ed. c/ infra, port.
Só R$320mil. Aceito financ. e au-
t o m ó v e l . C ó d . 7 6 4 1 T r :
992375733/33121414 CR22846J

Imóveis em
Praias do RS

Capão da Canoa

FTE PÇA ENT.60MIL
frente a praça e igreja matriz,lazer
e comodidade no mesmo lugar, 2
dormitórios,fte,suíte,living 2 amb-
tes,coz,b soc,lavand,sacada de
frente c/churrasq,vista definida,
muita iluminação,orient solar leste
(mar)apenas R$60Mil Entr+60 x R$
2.500 e 5 ref(ano) de R$ 10 Mil, Tr.
(51)3502-3334 ou 98060-5000

D 350MIL P/$281 MIL
12° andar, luxo classe AA, frente
praça de grande valorização e beira
mar, c/ vista p/ cidade e praça, 2
dorms, living 2 ambtes, integrado
a sacada de frente, coz, b soc, in-
fra completa piscina, salão de
festas, sala fitness, box p/ carro,
vende de barbada. Tr. (51)3502-
3334 ou 98060-5000

ESQ.PRÇA R$230 MIL
De esquina na praça do mini golf
2 orient L/N, frente mar, 2dorms,
sala ampla, coz, lavnd, sacada
frente c/vista definida, semi-mobi-
liado, Box p/ carro. Ed., esq, elev,
zel, port, e porteiro eletr. ,precisa
vender de R$300Mil por R$230 Mil.
TR.(51)3502-3334/98060-500

COB DUPLEX 100 X
Único, exclusivo e raro, vista de toda
praia, c/ 3 dorms 2 suítes, preço e
qualidade, nova c/ privacidade, Ed.
sl festas, piscina, mais de 150m2,
peças c/ pé direito duplo e luz di-
reta, toda em porcelanato polido,
rebaixe em gesso c/ sacadão de fte
mar, Box p/ carro, Ed. 100% re-
vest, elev, zel, perm, portão e port.
Eletr. Vende por R$490 Mil, est.,
carro, imovel - valor e 100 x de
prazo. TR.(51) 3502-3334 plantão
993094263watts.


