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Decisão sobre venda de subsidiárias
agrada a presidente da Petrobras
Custo de vida em São Paulo sobe
0,20% de abril para maio, diz Dieese
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Acordo entre ICMBio e ONG alemã
reintroduzirá ararinha-azul no Brasil
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Sábado: Sol com
algumas nuvens durante o dia. À noite
o céu fica com muitas nuvens, mas não
chove.

Manhã

Tarde

Domingo: Sol
com muitas nuvens
durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com
muitas nuvens.

Manhã

Tarde

Segunda: Dia de
sol com algumas
nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

Manhã

Tarde

23º C
12º C

Noite

22º C
12º C

Noite

23º C

Epidemia de DSTs
A Organização Mundial de
Saúde (OMS) fez um alerta para
a falta de progresso na redução
da transmissão de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e

recomendou o uso de camisinha
para impedir essa disseminação.
Um relatório da OMS revelou que a cada dia são registrados no mundo mais de 1 milhão

Campanha para divulgação
do novo cadastro positivo
começa nesta segunda
A partir desta segunda-feira (10) começa a campanha
nacional para divulgação do
cadastro positivo. Os comerciais institucionais serão veiculados por um mês em TVs

e rádio para esclarecer a população sobre o funcionamento do sistema. A campanha será promovida pela Associação Nacional dos Bureaus de Crédito.
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SP entrega 18 drones e libera
compra de 141 veículos para
PM Ambiental
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Privatização dos Correios
ganha força no governo,
diz Presidente
Página 4

Esporte

Hamilton pode igualar
recorde de Schumacher
no Canadá
Se existe uma pista onde a
Fórmula 1 pode ver as coisas
virarem de ponta-cabeça, de
uma hora para outra, é o circuito Gilles Villeneuve. Construído na ilha artificial de Notre
Dame, em Montreal, no meio
do rio Saint Lawrence, o traçado fica em meio a um parque,
lembrando um pouco o que se
vê em Melbourne, na Austrália.
É um circuito veloz, mas
com muros muito próximos e
quase nenhuma margem de
erro.
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Cruel Fight Downtown
São Paulo é atração neste
sábado com 11 lutas de
boxe e muita música
Onze lutas, disputa de títulos, muita música, em um evento que une esporte e entretenimento, com várias atrações ao
público. O boxe será destaque
neste sábado (8), na capital paulista, com a realização do Cruel
Fight Downtown São Paulo, no
Complexo #9, localizado em um

espaço revitalizado, no bairro
da Bela Vista. Com um conceito inovador, diferenciado, promovido pela Cruel Fight, terá
três combates amadores e oito
profissionais, acompanhados
de uma programação com
Djs e apresentação de Fernandinho Beat Box. Página 5

Kartismo: CCSKA volta para
o Kartódromo Granja Viana
no domingo

Lewis Hamilton

Brasil encerra
terceira semana
com vitória sobre
Estados Unidos

13º C

Noite

Foto/Divulgação

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,87
Venda:
3,87
Turismo
Compra: 3,86
Venda:
4,09

EURO
Compra: 4,38
Venda:
4,38

OURO
Compra: 152,00
Venda: 184,80

de casos de doenças sexualmente transmissíveis.
De acordo com dados mais
recentes, em 2016 houve mais
de 376 milhões de novas infecções de clamídia, gonorreia, sífilis e tricomoníase.
Esse número é praticamente o
mesmo de 2012, o que mostra
uma estagnação na redução da
transmissão de DSTs.
“Estamos vendo uma falta de
progresso preocupante na luta
para impedir a disseminação de
infeções sexualmente transmissíveis em todo o mundo”, disse
o diretor-geral de Preparação e
Resposta a Emergências da
OMS, Peter Salama. Ele pediu
que autoridades garantam que
todos tenham acesso aos serviços necessários para prevenir e
tratar essas doenças. Página 4

Mostra que o Brasil tem ambiente amigável para a realização
de investimento, seja por parte de investidores brasileiros ou
de outros países.”
Ele enfatizou que a decisão
é muito importante para a
Petrobras, porque os recursos obtidos com a venda de
ativos serão usados para a redução de dívidas e para fortalecer os investimentos em
petróleo e gás.
Castello Branco ressaltou
que a produção de petróleo na
Petrobras estagnou nos 10 últimos anos, embora a empresa
tenha capital humano altamente
qualificado, tecnologia e ativos
de classe mundial.
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Amanda no ataque

A seleção brasileira feminina de vôlei encerrou a terceira semana da Liga
das Nações com vitória. O time verde e
amarelo superou os Estados Unidos que
jogou em casa por 3 sets a 1 (25/19,
25/17, 22/25 e 25/20), em Nebraska. A
equipe do treinador José Roberto Guimarães alcançou a sexta vitória na competição e segue em busca de um lugar
na fase final.
O Brasil viajou na madrugada de sexta-feira para Tóquio, no Japão, onde disputará a quarta semana da Liga das Nações.
O time verde e amarelo voltará à quadra
na próxima terça-feira (11), às 7h30 (Horário de Brasília), contra o Japão. O SporTV 2 transmitirá o vivo.
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Foto/Emerson Santos

Previsão do Tempo

Foto/Marcello Casal Jr/ABr

O número de venezuelanos que deixou o país chegou
a quatro milhões, divulgaram
na sexta-feira (7) em um comunicado a Organização Internacional para as Migrações (OIM) e a Agência das
Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).
Os venezuelanos são o
segundo maior grupo populacional deslocado do mundo, ficando atrás apenas dos
refugiados sírios, que alcançam 5,6 milhões de pessoas.
Desde o agravamento na
crise no país governado por
Nicolás Maduro, o ritmo de
saída de população da Venezuela tem crescido de maneira
acelerada.
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OMS alerta para epidemia
de DSTs na era dos
aplicativos de encontros

Foto/ Mercedes AMG

Número de
refugiados e
migrantes da
Venezuela
chega a
4 milhões

O presidente da Petrobras,
Roberto Castello Branco, considerou “esplêndida” a decisão
do Supremo Tribunal Federal
(STF) de liberar a venda do controle acionário de subsidiárias de
empresas públicas e sociedades
de economia mista, sem necessidade de aval legislativo ou processo de licitação.
Castello Branco disse que
a decisão, tomada pelo STF
nesta quinta-feira (6), mostra
que as instituições do país são
fortes e funcionam para garantir
o cumprimento da lei. “O STF
aprovou ontem o que era esperado, e isso, sem dúvida nenhuma, é uma vitória do Brasil, não apenas da Petrobras.

Gustavo Ariel é o vice-líder da Elite do CCSKA
Depois de quase três meses
de sua última passagem em Cotia (SP), o Kartódromo Granja
Viana vai sediar no final da tar-

de de domingo (9) a quarta
etapa do Campeonato ClickSpeed de Kart Amador
(CCSKA).
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SP entrega 18 drones e libera compra
de 141 veículos para PM Ambiental
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
MÍDIAS
A coluna [diária] de política do jornalista Cesar Neto vem
sendo publicada desde 1993. Na imprensa brasileira, pelo jornal
“O DIA” [atualmente o 3º diário mais antigo em São Paulo - SP].
Na Internet desde 1996, o site www.cesarneto.com foi um dos
pioneiros no Brasil. No Twitter, @CesarNetoReal
+
C Â MARA ( S P)
Se o disputadíssimo advogado e vereador Caio Miranda, que
já anunciou que não ficará no PSB do ex-governador França for
pro DEM (ex-PFL) será pelas mãos do vice-governador Rodrigo
Garcia, uma vez que o vereador e ex-presidente Milton Leite tem
todo um exército pra incorporar ao partido
+
PR E FE ITU RA ( S P)
Pra quem não lembra, o comunicador e apresentador Datena
[agora meio que porta-voz do Presidente Bolsonaro; com o também comunicador e apresentador Milton Neves] continua filiado
ao DEM (ex-PFL). A diferença agora é que pode rolar até chapa
puro sangue, com Milton Leite de vice
+
AS S E M B LE IA ( S P)
A deputada Janaína [por enquanto no PSL] tá fazendo junta
[desde professora do hoje vereador Caio Miranda, que por sua
vez presidiu o 11 de Agosto no Largo São Francisco - USP].
Ambos lutam, ao lado do Ministério Público, por Ação Direta de
Inconstitucionalidade que evite a desfiguração do Minhocão
+
CONGRESSO
Major Olímpio segue brigando com a deputada federal e líder
do governo Bolsonaro no Congresso, a comunicadora digital Joice
Hasselmann. No partido (PSL), a decisão sobre candidatura dela
à prefeitura paulistana passa pelo agora ‘manda-chuva’ no diretório estadual, o deputado federal Eduardo Bolsonaro
+
PR E S I D Ê N C IA
Bolsonaro não tá nem aí se os candidatos que ele apóia antecipadamente vão ou não vencer as reeleições. Caso percam, ele
terá entrado pra história como o único Presidente brasileiro a
assumir os ônus, até porque o ex-Presidente Lula era dono literal
do PT e jogava com um partido com ramos internacionais
+
PA R T I D O S
O ex-prefeito paulistano Kassab [refundador e dono do PSD]
pode até estar vivendo um inferno astral nas acusações e ações
em que é réu, tanto que se afastou do governo do PSDB agora de
Doria. Mas, como compensação, tá negociando de norte a sul e
tá forte com bancada no Senado. O cara segue sendo ‘profissa’
+
EDITOR
A coluna [diária] de política do jornalista Cesar Neto foi se
tornando referência das liberdades possíveis. Ele está dirigente
na Associação “Cronistas de Política - São Paulo”.
Recebeu Medalha Anchieta [Câmara Municipal de São Paulo]
e Colar de Honra ao Mérito [Assembleia Legislativa de São
Paulo - Brasil]

cesar@cesarneto.com
Saúde promove vacinação
em festival do Memorial
da América Latina
A Secretaria de Estado da
Saúde promove neste sábado (8)
ação de vacinação contra gripe,
sarampo e febre amarela, durante festival gastronômico que
acontece no Memorial da América Latina, na capital paulista.
As vacinas serão aplicadas
entre às 11h e 16h, em pessoas
ainda não imunizadas. Serão ofertadas ao todo 2.100 doses contra
as três doenças. Para se vacinar,
é necessário levar a carteira de
vacinação e um documento de
identificação com foto.
As equipes do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE)
ficarão na marquise do Memorial. Estarão mobilizados 12 profissionais.
Doses contra sarampo serão
aplicadas em crianças e adultos,
na faixa etária entre 1 ano e meio
até 29 anos.
Quem já tomou a vacina da

Jornal

gripe na campanha de 2019 não
precisa receber novamente a
dose. Caso tenha tomado há mais
de um ano, a recomendação é
aproveitar a oportunidade e ficar
imunizado contra os vírus Influenza predominantes neste ano (A
H1N1, A H3N2 e B).
A vacina da febre amarela
será disponibilizada apenas a
pessoas ainda não imunizadas
contra o vírus. Quem já recebeu
a dose em algum momento fica
imunizado para toda a vida, conforme indicação do Programa
Nacional de Imunizações.
“Estar com a carteira de vacinação em dia é extremamente
importante. Aproveitamos este
evento para que as pessoas aproveitem a oportunidade de atualizar a carteira vacinal e, assim,
fiquem protegidos contra essas
doenças”, afirma a diretora de
Imunização, Dra. Helena Sato.
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O Governador João Doria e
os Secretários de Infraestrutura
e Meio Ambiente, Marcos Penido, e da Segurança Pública,
General João Camilo Pires de
Campos, autorizaram na sextafeira (7) a compra de 141 novas
viaturas para a Polícia Ambiental e a entrega de 18 drones que
serão usados para fiscalização
de Unidades de Conservação e
parques do Estado. Além disso,
foi anunciada a conclusão do processo administrativo do 1º Batalhão de Policiamento Ambiental, sediado na Capital.
“O investimento é integralmente público. Não há, neste
caso, investimento privado”,
afirmou o Governador. “É um
investimento, na semana do
Meio Ambiente, para a proteção
ambiental”, acrescentou Doria
ao citar os R$ 23,6 milhões
empregados na aquisição de
equipamentos e veículos.
A unidade especializada da
Polícia Militar receberá 141
novas viaturas para reforçar a
frota durante o patrulhamento
ambiental em todo o Estado de
São Paulo. A Secretaria de Infra-

estrutura e Meio Ambiente investiu R$ 16,8 milhões na aquisição dos veículos.
Do total, são 100 do modelo Fiat/Palio e 41 do tipo pickup modelo Toyota Hylux, que
possuem valores unitários de R$
97,2 mil e R$ 173 mil, respectivamente. As empresas vencedoras da licitação têm até o mês
de outubro deste ano para entregar as viaturas.
Drones
Os drones vão intensificar a
fiscalização de ocorrências em
áreas de mata fechada e com difícil acesso. Também há uma
projeção de economia com a
redução dos sobrevoos com helicópteros, que custam por hora
cerca de R$ 6,8 mil. Os equipamentos já estão sendo distribuídos para os gestores dos parques.
“Como o drone é dotado de
câmeras, o operador está vendo
imediatamente toda infração que
estiver sendo feita. A velocidade do drone também permite que
possamos agir de maneira mais
rápida. E o drone não precisa de
toda a logística de um helicóp-

tero para levantar voo”, explicou
o Secretário Penido. “O drone
atua de uma maneira muito mais
ágil e garante toda a ação da fiscalização”, complementou.
Os drones também serão
fundamentais para o Sistema
Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais conhecido como “Operação Corta
Fogo”. No período de junho a
outubro, quando ocorre a estiagem, diversos órgãos como
a Fundação e o Instituto Florestal, Corpo de Bombeiros,
Polícia Ambiental e Defesa
Civil Estadual atuam na prevenção, controle, monitoramento e combate a incêndios
em áreas de mata.
Dos 18 aparelhos, 15 são do
modelo Phantom 4 Pro V2 e três
do modelo Matrice 200, com
hélices e baterias sobressalentes que dão autonomia operacional de uma hora, softwares para
processamento digital das imagens (modelo 3D) e câmera termal para voo noturno.
A solução tecnológica custou aproximadamente R$ 900
mil e foi adquirida pela Funda-

ção Florestal por meio da Câmara de Compensação Ambiental,
que recebe e analisa as propostas de aplicação de recursos provenientes da compensação ambiental de empreendimentos e
atividades cujo licenciamento
esteja condicionado à apresentação e aprovação de Estudo de
Impacto (EIA/RIMA).
Conclusão do processo administrativo do 1º Batalhão
de Policiamento Ambiental
O 1° Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) foi
restaurado, por meio do Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e
Sistema de Mosaicos da Mata
Atlântica, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
A unidade, localizada no bairro da Casa Verde, zona norte da
capital paulista recebeu as autorizações administrativas –
Habite-se e Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros (AVCB)
– que permitem a transferência do efetivo às instalações
mais modernas.

Prefeitura abre inscrições para
programa agentes de Governo Aberto
Estão abertas as inscrições
da 4ª Edição do Programa Agentes de Governo Aberto. De 07/
06 a 30/06, interessados poderão inscrever seus projetos de
oficinas em seis eixos temáticos
relacionados a Governo Aberto.
O comunicado sobre o Edital de
credenciamento foi publicado no
Diário Oficial da Cidade de São
Paulo nesta sexta-feira (07/06)
e
está
disponível
no
link: www.bit.ly/edital2019aga.
O programa promoverá oficinas gratuitas sobre governo
aberto à população de todas as
regiões da cidade. Os inscritos
irão concorrer a 32 bolsas de
Agentes de Governo Aberto para
desenvolverem oficinas de se-

tembro a dezembro de 2019. A
remuneração será proporcional
às horas de oficina realizadas.
Valor bruto da bolsa é de 6 mil
reais referente a 40h de realização + 20h de planejamento de
oficinas, distribuídas ao longo
de 3 meses (10/09 a 15/12/
2019).
Categorias de inscrição de
projetos:
1) Transparência, acesso à
informação e política de dados
abertos
2) Participação Social e Mapeamento Colaborativo
3) Inovação, Tecnologia
Aberta e Inclusão Digital
4) Comunicação social, Cultura digital, Mídias Alternativas

e Colaborativas
5) Educação para a Cidadania, Controle Social e Combate
à Corrupção
6) Participação Legislativa,
Estrutura Pública Municipal e
Atividades de Relações Governamentais Éticas e Adequadas
O edital é realizado pela Supervisão para Assuntos de Governo Aberto (Secretaria do Governo Municipal) e pela Controladoria Geral do Município. É
um projeto de formação em
Governo Aberto promovido no
âmbito do Programa de Metas de
2019 e 2020 da Prefeitura de
São Paulo.
Inscrições de Agentes de
Governo Aberto

Inscrições online – (SP Cultura
- http://
spcultura.prefeitura.sp.gov.br/
projeto/4515/) no período de
07/06 a 30/06; Inscrições presenciais – exclusivamente no dia
28/06, apresentando os documentos necessários à Supervisão
para Assuntos de Governo Aberto (Viaduto do Chá, 15 - 11° andar - Centro).
Podem concorrer às vagas de
Agentes de Governo Aberto:
maiores de 18 anos, com vínculo comprovado com a cidade de
São Paulo (mora e/ou estuda e/
ou trabalha no município), que
comprovem atuação ou conhecimento na temática do seu projeto há, no mínimo, um ano.

Publicado edital para permissão de uso dos
Baixos dos Viadutos Pompeia, Lapa e Antártica
A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria do Governo Municipal, publica amanhã, 08/06, no Diário Oficial do
Município, os editais para a licitação na modalidade de permissão de uso onerosa de espaços públicos localizados nos
baixos e adjacências dos Viadutos Pompeia, Lapa e Antártica.
Será um único edital contendo
as três áreas distintamente, ou
seja, cada um deles poderá ter
um vencedor diferente. O objetivo da Prefeitura é que o permissionário seja um parceiro da
cidade e faça a requalificação,
manutenção e ativação dos locais, proporcionando atividades
de lazer, cultura e esporte para a
população.
Vencerá o licitante que oferecer o maior valor de outorga a
ser paga no ato da assinatura do
contrato. Caso faça a melhor
proposta financeira, um único
interessado ele pode ganhar todos os lotes. O vencedor também
deverá pagar uma contraprestação mensal fixa estipulada para
cada viaduto: Pompeia R$ 7 mil,
Lapa R$ 13 mil e Antártica R$
19 mil, considerando a aplicação de um incentivo máximo de
80% no valor do aluguel (outorga mensal) bruto caso ele dispo-

nibilize atividades e serviços no
local.
Isto significa que o ganhador
poderá disponibilizar atividades
de cultura, esporte e lazer gratuitas para a população. E também serviços facultativos como
atividades e equipamentos esportivos, recreativos e culturais
(quadras, pista de skate, academia,
playground, cinema ao ar livre),
mobiliário, iluminação, paisagismo, entre outros, que poderão resultar em até 80% de desconto na
contraprestação mensal. Será possível ainda explorar atividades comerciais como alimentos e bebidas, publicidade, dentro das regras
da cidade limpa, além de realizar
eventos.
Quem vencer a licitação terá
como obrigação: implantar sanitários e câmeras de vigilância
nos baixos dos três viadutos para
proporcionar conforto e segurança aos usuários do local. Deverá ainda arcar com encargos
obrigatórios como limpeza e
ajardinamento do espaço. Para
iniciar a permissão, os três viadutos possuem laudo de vistoria
elaborado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana.
A proposta prevê valorizar as
regiões onde estão instalados os
viadutos e replicar o modelo para

outros locais da cidade. Esta
modalidade de parceria já ocorre em grandes cidades do mundo e a Prefeitura quer iniciar em
São Paulo a cultura de novos
usos para espaços públicos, para
beneficiar diretamente a população do entorno destes locais.
O parceiro privado deverá:
- Manter os acessos livres e
a fruição pública (não poderá ter
fechamento dos locais);
- Adotar instalações temporárias que permitam a renovação
constante do espaço;
- Delimitação de áreas de
circulação prioritária destinadas
à circulação de pedestres, incluindo as pessoas com deficiência
e mobilidade reduzida;
- Limitação de 10% de ocupação da área por instalações
temporárias fixas, como contêineres e quiosques, deixando o
restante da área livre para a realização de diversas atividades;
- Proibição à instalação de
estacionamento de veículos;
- Proibição de interferência
na estrutura da obra de arte ou
utilizá-la de apoio, vedação ou de
qualquer outra forma.
- A fiscalização será efetuada pelo poder público (Subprefeitura da região), devendo o
parceiro apoiar com dados e in-

formações.
Sobre a permissão de uso
Tipo de contrato: permissão
de uso onerosa, por prazo indeterminado e revogável a qualquer
momento, com anuência do
Conselho Municipal de Desestatização e Parcerias (CMDP)
Critério de julgamento:
Maior valor de outorga a ser paga
no ato da assinatura do termo
Encargos obrigatórios – Limpeza, conservação, ajardinamento, instalação de câmeras de vigilância e um sanitário container.
Próximos passos
Após a publicação do edital
final, que ficará aberto para o
mercado por 40 dias, haverá o
credenciamento e a entrega das
propostas dos licitantes no dia
17/07/2019. Após analise das
propostas e todos os documentos entregues, haverá prazo para
recursos e, só depois serão homologados os vencedores. A expectativa é assinar os termos de
permissão até o final de julho
2019. Para mais informações
a c e s s e : h t t p s : / /
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/projetos/desestatizacao/
baixos_viadutos/index.php

Meta do Novotec é chegar a
180 mil vagas até 2022
O governo paulista tem investido cada vez mais na qualificação de jovens em todo Estado. O mais novo programa criado pela Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Econômico e
pelo Centro Paula Souza é o
Novotec, que oferece cursos rápidos e gratuitos voltados para
o mercado de trabalho.
Há cursos na modalidade
presencial e no modelo educação a distância (EaD). Para o
segundo semestre deste ano se-

rão oferecidas 23 mil vagas. O
cadastro é gratuito e deve ser
feito pela internet. Nesta etapa, os
interessados nos cursos presenciais devem se inscrever até 16 de
junho. Já para o modelo EaD as
inscrições ocorrem no período de
24 de junho a 7 de julho.
“Eles passam por vários ensinamentos de gestão e negócios e
isso ajuda os estudantes na futura
escolha de trabalho”, explica o professor Renato Frutuoso de Souza.
O objetivo do programa é che-

gar a 180 mil vagas no ensino técnico até 2022. O público-alvo são
alunos de Ensino Médio da rede
estadual paulista. “Tenho mais expectativa porque acredito que com
o curso estarei mais capacitada e
terei mais noção do que é o mercado de trabalho”, afirma a estudante Alice dos Santos Ferreira.
A jovem Camily Gonçalves
Oliveira destaca a importância da
proposta do projeto. “Os cursos
envolvem tudo o que você precisa saber sobre o mercado de

trabalho”, afirma.
O Novotec vai oferecer cursos em diferentes áreas. A carga
horária é de 200 horas e as aulas
serão ministradas em escolas da
Secretaria da Educação, Escolas
Técnicas (Etecs) e Faculdades de
Tecnologia (Fatecs) estaduais, espalhadas por 130 municípios. “Meu
sonho é ter estabilidade, um bom
emprego em que eu possa cuidar
de mim mesma e de quem eu
amo”, conclui a estudante Layla
Cristina Ferreira dos Santos.
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Decisão sobre venda de subsidiárias
agrada a presidente da Petrobras
O presidente da Petrobras,
Roberto Castello Branco, considerou “esplêndida” a decisão
do Supremo Tribunal Federal
(STF) de liberar a venda do controle acionário de subsidiárias de
empresas públicas e sociedades
de economia mista, sem necessidade de aval legislativo ou processo de licitação.
Castello Branco disse que a
decisão, tomada pelo STF nesta
quinta-feira (6), mostra que as
instituições do país são fortes e
funcionam para garantir o cumprimento da lei. “O STF aprovou
ontem o que era esperado, e
isso, sem dúvida nenhuma, é uma
vitória do Brasil, não apenas da
Petrobras. Mostra que o Brasil
tem ambiente amigável para a realização de investimento, seja
por parte de investidores brasileiros ou de outros países.”
Ele enfatizou que a decisão
é muito importante para a Petrobras, porque os recursos obtidos
com a venda de ativos serão usados para a redução de dívidas e

para fortalecer os investimentos
em petróleo e gás.
Castello Branco ressaltou
que a produção de petróleo na
Petrobras estagnou nos 10 últimos anos, embora a empresa tenha capital humano altamente qualificado, tecnologia e ativos de
classe mundial. “No lugar de investirmos na expansão da produção de petróleo e gás, desperdiçamos recursos com projetos bilionários que nada acrescentaram,
além de prejuízos, vendendo ilusões da criação de milhares de
empregos, que acabaram sendo
temporários, causando enorme
prejuízo ao país”, afirmou.
De acordo com o presidente
da Petrobras, as vendas de subsidiárias não significam privatizações, nem desmonte da companhia. “Não estamos promovendo nenhum desmonte da Petrobras. Pelo contrário, estamos
fortalecendo-a na sua função
principal, que é a produção de
petróleo e gás, aproveitando o
que temos de melhor, aprovei-

tando uma riqueza natural muito
importante de nosso país.”
Ele adiantou que já está anunciada a venda da Liquigás, que
atua na distribuição de gás liquefeito de petróleo.
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, também
considerou a decisão do STF
importantíssima para o país. “Em
outras oportunidades, eu disse
que estávamos aguardando com
tranquilidade essa decisão do
STF, que vai ser fundamental para
o desenvolvimento do país. Mais
do que isso, é a segurança jurídica para os investidores. E também a previsibilidade, uma coisa que temos trabalhado muito
no ministério, organizando os
leilões”, disse o ministro.
Com isso, a Petrobras e outras empresas poderão fazer os
seus desinvestimentos e os reinvestimentos para atuar naquilo
que acham que é melhor para a
sua carteira de negócios, acrescentou Albuquerque.
O ministro destacou que o

país está abrindo o mercado de
combustíveis e de gás e adiantou que o modelo para o novo
mercado de gás será apresentado na Câmara dos Deputados no
fim deste mês. “O CNPE [Conselho Nacional de Política Energética] deu prazo de 60 dias para
o grupo de trabalho. Esse trabalho já está sendo finalizado e
deve ser apresentado no fim de
junho na Comissão de Minas e
Energia da Câmara dos Deputados e depois na Comissão de Infraestrutura do Senado.”
Nesta sexta-feira (7), o ministro Bento Albuquerque e o
presidente da Petrobras conversaram com a imprensa após
participarem da cerimônia de
lançamento do Programa Integrado de Proteção de Dutos
(Pró-Dutos), para prevenir furto de combustíveis na malha de
oleodutos da Transpetro. A cerimônia foi realizada de manhã
no edifício-sede da Petrobras,
no centro do Rio de Janeiro.
(Agencia Brasil)

Campanha para divulgação do novo
cadastro positivo começa nesta segunda
A partir desta segunda-feira
(10) começa a campanha nacional
para divulgação do cadastro positivo. Os comerciais institucionais
serão veiculados por um mês em
TVs e rádio para esclarecer a população sobre o funcionamento do
sistema. A campanha será promovida pela Associação Nacional dos
Bureaus de Crédito.
A lei que institui o novo cadastro foi sancionada em abril.
O banco de dados que apresenta
uma avaliação de risco de pes-

soas físicas e empresas para contrair empréstimos existe desde
2011. No entanto, com a nova
legislação, a adesão passa ser
automática, enquanto até o momento era voluntária. O sistema
será operado por instituições
autorizadas pelo Banco Central.
A estimativa é que, com a mudança, o serviço passe de 6 milhões
de cadastros para até 130 milhões.
Cada consumidor terá uma nota
elaborada a partir do histórico de
pagamentos de contas e dívidas.

Com isso, pessoas e empresas bem
avaliadas poderão ter acesso facilitado a crédito e, eventualmente,
com taxas menores.
A campanha informativa ficará no ar até o dia 9 de julho.
Depois dessa data, todos os consumidores serão incluídos automaticamente no sistema, porém,
será possível fazer um pedido de
exclusão em qualquer momento. As informações sobre o histórico de pagamento de pessoas
físicas e empresas só poderão

ser usadas para a avaliação para
concessão de crédito.
Na composição da nota atribuída aos consumidores não serão incluídos elementos relacionados à origem social, etnia,
saúde, informações genéticas,
sexo, e convicções políticas,
religiosas e filosóficas.
De acordo com o Banco Mundial, a nova lei pode reduzir em até
45% a inadimplência no país, que
atualmente atinge mais de 60 milhões de pessoas. (Agencia Brasil)

IPCA desacelera em maio ao variar
0,13%, a menor alta desde 2006
O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA)
de maio variou 0,13% e ficou
0,44 ponto percentual abaixo da
taxa de abril (0,57%). Esse foi
o menor resultado para maio
desde 2006 (0,10%). O IPCA é
a inflação oficial do país.
Em maio de 2018, a taxa havia sido de 0,40%. Os dados foram divulgados na sexta-feira
(7), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
A variação acumulada no ano
ficou em 2,22% e em 12 meses
chegou 4,66%, abaixo dos
4,94% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores.
De acordo com o IBGE, quatro dos nove grupos de produtos
e serviços pesquisados mostraram deflação em maio.
O impacto negativo mais intenso (-0,14 ponto percentual)
sobre o IPCA de maio veio de
Alimentação e bebidas (0,56%), que havia subido 0,63%
em abril. Também apresentaram
deflação: Artigos de Residência
(-0,10%), Educação (-0,04%) e
Comunicação (-0,03%).
Entre as altas, os destaques
são Habitação (0,98%), com
impacto de 0,15 ponto percen-

tual, e Saúde e cuidados pessoais (0,59%), com impacto de
0,07 ponto percentual.
Segundo o IBGE, o resultado do grupo Alimentação e Bebidas deve-se principalmente à
queda de 0,89% observada no
grupamento da alimentação no
domicílio.
O tomate, após apresentar
alta de 28,64% em abril, caiu
15,08%, e o feijão-carioca acentuou a queda em relação ao mês
anterior (passou de -9,09% para
-13,04%). As frutas (-2,87%)
também recuaram mais intensamente do que em abril (-0,71%).
Por outro lado, o leite longa
vida (2,37%) e a cenoura
(15,74%) subiram em maio,
após apresentarem quedas (0,30% e -0,07%, respectivamente) em abril.
Maior impacto
O grupo Habitação (0,98%),
por sua vez, apresentou o maior
impacto positivo no mês de
maio, influenciado principalmente pela alta de 2,18% no
item energia elétrica.
O IBGE lembra que, de dezembro de 2018 a abril de 2019,
havia vigorado a bandeira tarifária verde, em que não há cobran-

ça adicional na conta de luz.
Em maio, passou a vigorar a
bandeira amarela, com custo adicional de R$ 0,01 para cada quilowatt-hora consumido. Além
disso, vários reajustes de tarifas
foram incorporados.
Ainda em Habitação, a variação de 0,82% na taxa de água e
esgoto reflete os reajustes de
4,72% na região metropolitana
de São Paulo (3,15%), a partir
de 11 de maio, e de 2,99% em
Brasília (0,18%), vigente desde
1º de abril. A queda no gás encanado (-0,84%), por sua vez, se
deve à redução média de 1,40%
nas tarifas residenciais da região
metropolitana do Rio de Janeiro (-1,57%), desde 1º de maio.
O gás de botijão, também do
grupo Habitação, teve alta de
1,35%, devido ao reajuste médio de 3,43%, autorizado pela
Petrobras, nas refinarias, a partir de 5 de maio.
Segundo o IBGE, a segunda
maior variação ficou com o grupo Saúde e Cuidados Pessoais
(0,59%), que também exerceu o
segundo maior impacto positivo no mês (0,07 p.p.).
Os preços do grupo desaceleraram em relação a abril
(1,51%), principalmente por con-

ta dos remédios, que passaram de
2,25% em abril para 0,82% em
maio, e dos perfumes, que passaram da alta de 6,56% em abril
para a queda de 1,61% em maio.
No grupo dos Transportes
(0,07%), destaca-se a gasolina
(2,60%), que apresentou o maior
impacto individual no IPCA de
maio, com 0,11 ponto percentual.
Passagens aérea caem de
preço
Ao mesmo tempo, as passagens aéreas, que haviam subido
em abril (5,32%), apresentaram
queda de 21,82% em maio, contribuindo com o maior impacto
individual negativo no índice do
mês (-0,10 ponto percentual).
O IPCA é calculado pelo
IBGE desde 1980, se refere às famílias com rendimento 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja
a fonte, e abrange dez regiões metropolitanas do país, além de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco,
São Luís, Aracaju e Brasília.
Para o cálculo do índice do
mês foram comparados os preços coletados entre 1º de maio
e 29 de maio de 2019 (referência) com os preços vigentes entre 30 de março e 30 de abril de
2019 (base). (Agência Brasil)

Custo de vida em São Paulo sobe
0,20% de abril para maio, diz Dieese
O Índice do Custo de Vida
(ICV) na cidade de São Paulo,
calculado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese),
aumentou 0,20% de abril para
maio. Nos primeiros cinco meses, o aumento foi de 1,85% e em
12 meses, de junho de 2018 a
maio de 2019, foi de 4,60%.
As taxas por estrato de renda foram as seguintes: para o
estrato 1, que engloba as famílias de menor renda, foi observada variação de 0,15%; para o estrato 2, de 0,13%; e, para o 3, de

0,26%. De janeiro a maio de
2019, a alta para o primeiro estrato foi de 2,16%; para o 2º, de
2,05%; e, para o 3º, de 1,65%.
Entre junho de 2018 e maio de
2019, as taxas acumuladas foram
as seguintes: 5,34% para o estrato 1; 4,99% para o estrato 2;
e, 4,19% para o estrato 3.
As variações verificadas nos
dez grupos do ICV foram as seguintes: recreação (1,48%); habitação (1,09%); transporte
(1,07%); despesas pessoais
(0,06%); saúde (0,01%); educação e leitura (0,00%); vestuário

(-0,14%); despesas diversas (0,20%); equipamento doméstico (-0,20%); e alimentação (0,68%).
Os grupos que mais contribuíram para a taxa de maio foram
habitação (1,09%) e transporte
(1,07%); com impacto conjunto de 0,40 ponto percentual
(p.p.). A queda de -0,21 p.p. do
grupo alimentação (0,68%)
compensou parcialmente o aumento.
Os reajustes dos itens da habitação (1,09%) que determinaram a alta na taxa do grupo fo-

ram a água e esgoto (3,57%) e o
gás de botijão (5,11%).
O aumento de 2,77% no preço médio da gasolina foi o grande responsável pela taxa do grupo transporte (1,07%). Não houve variação nos valores dos itens
do subgrupo transporte coletivo.
Nos subgrupos da Alimentação (-0,68%) foram constatadas
as seguintes variações: -1,72%
para os produtos in natura e semielaborados; -0,13% para a indústria da alimentação; e, 0,62%
para a alimentação fora do domicílio. (Agencia Brasil)

Número de refugiados e
migrantes da Venezuela
chega a 4 milhões
O número de venezuelanos que deixou o país chegou a quatro
milhões, divulgaram na sexta-feira (7) em um comunicado a Organização Internacional para as Migrações (OIM) e a Agência
das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).
Os venezuelanos são o segundo maior grupo populacional
deslocado do mundo, ficando atrás apenas dos refugiados sírios,
que alcançam 5,6 milhões de pessoas.
Desde o agravamento na crise no país governado por Nicolás
Maduro, o ritmo de saída de população da Venezuela tem crescido de maneira acelerada.
De cerca de 695 mil no final de 2015, o número de refugiados e migrantes venezuelanos disparou para mais de 4 milhões
até meados de 2019, segundo dados de autoridades nacionais de
imigração e outras fontes. Em apenas sete meses desde novembro de 2018, o número aumentou um milhão, explica a nota.
Os países latino-americanos recebem a grande maioria dos
venezuelanos: Colômbia (1,3 milhão), o Peru (768 mil), Chile
(288 mil), Equador (263 mil), Brasil (168 mil) e Argentina (130
mil). O México e os países da América Central e do Caribe também recebem um número significativo de refugiados e migrantes da Venezuela.
“Estes números são alarmantes e ressaltam a necessidade
urgente de apoiar comunidades de amparo nos países receptores”, comentou o representante especial da Acnur-OIM para refugiados e migrantes venezuelanos, Eduardo Stein.
Stein elogiou países da América Latina e do Caribe “por fazerem
parte da resposta a esta crise sem precedentes”, mas acrescentou que
eles não podem continuar sozinhos, sem ajuda internacional.
Ambos os organismos tentam prestar parte desse apoio através
de um plano regional lançado em dezembro, e que pode permitir
ajudar 2,2 milhões de venezuelanos nos países receptores e 580 mil
pessoas em comunidades de amparo em 16 países. Porém, o maior
problema é o escasso financiamento que o plano recebeu, já que
somente 21% do orçamento planejado foi coberto.
Há alguns anos, a Venezuela está em uma grave crise econômica, acirrada por instabilidades políticas. No mês passado, o Banco
Central da Venezuela (BCV) rompeu um silêncio de três anos sobre os dados econômicos do país e informou que a inflação chegou a 130.060% em 2018. A instabilidade política fez com que o
presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó,
fosse proclamado pela Casa como presidente interino do país em
23 de janeiro, durante um protesto contra o governo de Nicolás
Maduro em Caracas. Guaidó é reconhecido como presidente por
mais de 50 países, entre eles, Brasil e Alemanha. (Agencia Brasil)

Uruguai apoia ingresso do
Brasil como membro não
permanente da ONU
O Uruguai anunciou na sexta-feira (7) apoio formal ao ingresso do Brasil como membro não permanente do Conselho de
Segurança das Nações Unidas, para um mandato de 2 anos, no
período de 2022 a 2023. O Conselho é composto por 15 membros, sendo 5 membros permanentes com poder de veto: os Estados Unidos, a França, o Reino Unido, a Rússia e a China. Os
demais dez membros são eleitos pela Assembleia Geral para
mandatos de dois anos.
“A voz da América Latina precisa estar presente [no mundo] e
é bom que esta voz seja a de um país irmão como o Brasil”, disse
o ministro das Relações Exteriores do Uruguai, Rodolfo Nin
Novoa, ao participar, juntamente com o chanceler brasileiro Ernesto Araújo, de cerimônia de assinatura de acordo para eliminar
a bitributação do comércio entre os dois países. O acordo não só
elimina a dupla tributação, como também previne a evasão fiscal
nas transações de empresas uruguaias e brasileiras.
O chanceler Ernesto Araújo disse que, pessoalmente, tem
“imenso carinho” pelo Uruguai. Ele ressaltou que a visita do ministro Rodolfo Nin Novoa é a primeira ao Brasil de um chanceler uruguaio em dois anos. “Temos uma boa base para apresentar
ideias e iniciativas, como a rediscussão do Mercosul, e a nova
visão da região e do mundo”, disse.
O Brasil é o principal fornecedor de bens e o segundo maior
parceiro comercial do Uruguai. Em 2018, o intercâmbio comercial aumentou 13,5% em relação ao ano anterior, alcançando US$
4,2 bilhões, com superávit brasileiro de US$ 1,8 bilhão. (Agencia Brasil)

Inflação para famílias com
renda mais baixa fica em
0,15% em maio
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC),
que mede a variação de preços
da cesta de consumo de famílias com renda até cinco salários mínimos, teve alta de
0,15% em maio. Este foi o
menor resultado para o mês de
maio desde 2006, quando a taxa
foi de 0,13%.
O resultado de maio ficou
0,45 ponto percentual abaixo
do índice de abril (0,60%). A
variação acumulada no ano ficou em 2,44% e o acumulado
dos últimos 12 meses, em
4,78%, abaixo do registrado
nos 12 meses imediatamente anteriores (5,07%). Em maio de
2018, a taxa foi 0,43%.
Os produtos alimentícios tiveram queda de 0,59% em maio,
contra 0,64% em abril. O agrupamento dos não alimentícios desacelerou para 0,48%, enquanto em
abril havia registrado 0,58%.

Quanto aos índices regionais, o município de Rio Branco (0,67%) apresentou a maior
variação, por conta do item energia elétrica (2,90%). Já o menor
índice ficou com a região metropolitana de Curitiba (-0,01%),
influenciado pela queda nos preços do tomate (-16,65%) e das
frutas (-8,44%).
O INPC é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística desde 1979, se refere
às famílias com rendimento de 1
a 5 salários mínimos, e abrange
dez regiões metropolitanas do
país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco,
São Luís, Aracaju e de Brasília.
Para o cálculo do índice do mês
foram comparados os preços coletados entre 1º de maio e 29 de
maio de 2019 (referência) com
os preços vigentes entre 30 de
março e 30 de abril de 2019
(base). (Agencia Brasil)
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OMS alerta para epidemia de DSTs
na era dos aplicativos de encontros
Privatização dos Correios
ganha força no governo,
diz Presidente
O presidente Jair Bolsonaro disse na sexta-feira (7) que
a privatização dos Correios ganhou força em seu governo. A
manifestação foi postada em
sua conta oficial no Twitter.
Para ele, a menor participação
do Estado pode melhorar e baratear os serviços públicos.
“Serviços melhores e mais
baratos só podem existir com
menos Estado e mais concorrência, via iniciativa privada.
Entre as estatais, a privatização
dos Correios ganha força em
nosso Governo”, tuitou.
Não é a primeira vez que o
presidente se manifesta a favor
da privatização da estatal. Em
abril, ele havia autorizado estudos para a desestatização da
companhia.
Com 356 anos de existência, a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos (ECT) é
subordinada ao Ministério das
Comunicações, Ciência, Tecnologia e Inovação. Após prejuízos registrados entre 2013

e 2016, a estatal registrou
lucro de R$ 161 milhões em
2018 e de R$ 667,3 milhões
em 2017.
A manifestação ocorre um
dia depois do plenário do Supremo Tribunal Federal (STF)
ter decidido, por maioria, liberar a venda do controle
acionário de subsidiárias de
empresas públicas e sociedades de economia mista,
sem que para isso seja preciso aval legislativo ou processo de licitação. A venda
sem autorização do Congresso Nacional não vale, contudo, para empresas matrizes,
como é o caso dos Correios,
que ainda precisará de autorização parlamentar.
Os Correios possuem, no
entanto, uma subsidiária, a Correios Participações (CorreiosPar), criada em 2015, que desenvolve projetos nos segmentos financeiro, de comunicação
digital e de logística integrada.
(Agencia Brasil)

Investimentos crescem
0,5% em abril
Os investimentos aumentaram 0,5% em abril, na comparação com o mês anterior. É o que
mostra o Indicador Ipea Mensal
de Formação Bruta de Capital
Fixo (FBCF), na série com ajuste sazonal.
Na comparação com o mesmo mês do ano passado, porém, houve queda de 0,9%. No
acumulado em 12 meses, os
investimentos desaceleraram,
com a taxa de crescimento passando de 3,7% em março para
2,7% em abril.
O Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea) explica que o FBCF é um dos
componentes do Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços produzidos no país .Esse indicador
mostra o quanto as empresas
aumentaram a capacidade produtiva e se os empresários estão confiantes no futuro.
Construção civil
Segundo o Ipea, o item construção civil foi o destaque posi-

tivo, com crescimento de 1%
em abril em relação ao mês de
março deste ano. Ainda assim, o
setor encerrou o trimestre terminado em abril com retração de
0,7% em relação ao período
imediatamente anterior.
O consumo aparente de máquinas e equipamentos (Came)
– cuja estimativa corresponde à
produção interna, descontadas as
exportações e acrescidas as importações – avançou 0,3%. O
terceiro componente da FBCF,
classificado como “outros ativos fixos”, também contribuiu
positivamente para o desempenho dos investimentos em abril,
registrando avanço de 0,5%.
De acordo o Ipea, quando
comparado a abril de 2018, o
fraco desempenho da FBCF foi
disseminado. Com exceção do
componente outros ativos fixos,
que cresceu 6,4%, todos os demais registraram variação negativa. Tanto o Came quanto a construção civil recuaram 2,1% em
relação a abril do ano passado.
(Agencia Brasil)

Governo quer moeda única para
América do Sul, diz Bolsonaro
O presidente da República,
Jair Bolsonaro, disse na sextafeira (7) que o governo quer uma
moeda única para toda a América do Sul. A proposta foi apresentada ontem pelo ministro da
Economia, Paulo Guedes.
Segundo Bolsonaro, a ideia
é começar pelo Brasil e Argentina, que são os maiores países
sul-americanos, e depois expandi-la para outras nações, se elas
desejarem.
“Uma família começa com
duas pessoas. A ideia foi lançada na Argentina. O que ouvi o
Paulo Guedes dizer é que ele
gostaria que outros países se
preocupassem com isso e quem
sabe fazer uma moeda única aqui
na América do Sul”.
Segundo o presidente, a nova
moeda pode representar perdas

e ganhos, mas, de um modo geral, o país tem muito mais a ganhar do que perder. Ele disse que
a moeda única pode travar aventuras socialistas na América do
Sul.
Bolsonaro disse esperar que
o Mercosul consiga fechar ainda este ano um acordo comercial com a União Europeia. E demonstrou preocupação com uma
possível eleição de Cristina Kirchner no próximo pleito presidencial argentino.
“Obviamente existe uma preocupação de todos que são
amantes da democracia e da liberdade dos destinos que porventura a Argentina possa tomar”, disse durante cerimônia de
formatura de sargentos da Marinha, no Rio de Janeiro. (Agencia Brasil)

A Organização Mundial de
Saúde (OMS) fez um alerta para
a falta de progresso na redução
da transmissão de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e
recomendou o uso de camisinha
para impedir essa disseminação.
Um relatório da OMS revelou que a cada dia são registrados no mundo mais de 1 milhão
de casos de doenças sexualmente transmissíveis.
De acordo com dados mais
recentes, em 2016 houve mais de
376 milhões de novas infecções
de clamídia, gonorreia, sífilis e
tricomoníase. Esse número é praticamente o mesmo de 2012, o
que mostra uma estagnação na
redução da transmissão de DSTs.
“Estamos vendo uma falta de
progresso preocupante na luta
para impedir a disseminação de

infeções sexualmente transmissíveis em todo o mundo”, disse
o diretor-geral de Preparação e
Resposta a Emergências da
OMS, Peter Salama. Ele pediu
que autoridades garantam que
todos tenham acesso aos serviços necessários para prevenir e
tratar essas doenças.
Infecções
De acordo com a OMS, em
2016 foram registrados 127
milhões de novos casos de clamídia, 87 milhões de gonorreia,
6,3 milhões de sífilis e 156 milhões de tricomoníase.
Essas infecções são as mais
prevalentes entre pessoas com
idades entre 15 e 49 anos.
“Em média, uma em cada 25
pessoas no mundo tem pelo menos uma destas quatro DSTs”,

ressaltou a organização.
Segundo a especialista em
infecções sexualmente transmissíveis da OMS, Teodora Wi,
há a preocupação de que o uso
do preservativo possa estar diminuindo, já que as pessoas perderam o medo de contrair o HIV
com o surgimento de tratamentos antivirais mais eficazes.
Wi afirmou que as pessoas
estão mais complacentes com a
proteção e ressaltou que isso é
extremamente perigoso num
momento em que relações sexuais se tornaram mais acessíveis
com os aplicativos de encontro.
Raramente essas doenças
apresentam sintomas no início
e, por isso, muitos dos doentes
não sabem que estão infectados
e precisam de tratamento, permitindo desta maneira que essas

DSTs continuem se espalhando.
“Consideramos uma epidemia
oculta, uma epidemia silenciosa e perigosa”, ressaltou Melanie Taylor, uma das autoras do
relatório da OMS.
Se não forem tratadas corretamente, as DSTs podem causar
graves danos, incluindo doenças
cardíacas e neurológicas, infertilidade, abortos e aumentam o
risco de contrair o HIV.
Elas são transmitidas principalmente pelo contato sexual
desprotegido, mas também podem passar da mãe para o bebê
durante a gravidez ou no parto.
O uso da camisinha é o método mais eficaz para a proteção
contra a transmissão de DSTs. A
OMS também enfatizou a importância da educação sexual para a
prevenção. (Agencia Brasil)

Dodge diz estar à disposição de
Bolsonaro para ‘eventual’ recondução
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, disse
na sexta-feira (7), que está “à
disposição” para uma eventual
recondução ao cargo de chefe
do Ministério Público Federal.
Ela disse que não tem feito nenhuma articulação para se manter no cargo, mas que a permanência seria bem-vinda. O mandato de Raquel Dodge na PGR
termina em setembro. Questionada se conversou com o presidente Jair Bolsonaro sobre o

tema, a chefe do MP negou.
Raquel Dodge disse que a
consideração, ou não, da lista
tríplice enviada pela Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) ao
Presidente da República é uma
prerrogativa do chefe do Executivo. “É uma decisão do presidente, definida na Constituição”, disse.
A procuradora-geral foi indicada para o cargo pelo então
presidente Michel Temer, em

2017. Ela ficou em segundo lugar pela indicação dos pares.
A lista tríplice foi criada
em 2001 e é defendida pelos
procuradores como um dos
principais instrumentos de autonomia da carreira. De acordo com a Constituição, o
presidente da República
pode escolher qualquer um
dos procuradores em atividade para o comando da
PGR. De 2003 a 2017, o nomeado foi o mais votado pe-

los membros da ANPR.
Raquel Dodge participou da
abertura da 4ª Conferência Regional de Promotoras e Procuradoras de Justiça dos Ministérios Públicos Estaduais da
Região Sudeste, na capital paulista. A inciativa tem como objetivo colher diagnósticos e
promover a troca de boas práticas e experiências referentes
à equidade de gênero no sistema de Justiça brasileiro.
(Agencia Brasil)

Prefeitura de SP acolheu 1,9 mil
pessoas devido às baixas temperaturas
Pelo menos 1,9 mil pessoas
em situação de rua foram acolhidas no período noturno desde o início do Plano de Contingência para Situação de Baixas
Temperaturas, implantado pela
prefeitura de São Paulo. Na
quinta-feira (6), foram acolhidas
141 pessoas, sendo 68 pela busca ativa dos orientadores socioeducativos. Recusaram atendimento 15 pessoas. A ação se estende até o dia 20 de setembro e
será intensificada sempre que a
temperatura atingir um patamar
igual ou inferior a 13ºC.
Segundo as secretarias de
Assistência e Desenvolvimento
Social, Direitos Humanos e Cidadania, Saúde e Segurança Urbana, o objetivo é zelar pela segurança e bem-estar dessa população com o acolhimento de crianças, adolescentes, adultos e
idosos durantes os meses mais
frios do ano. A abordagem é feita por equipes de orientadores
socioeducativos, que oferecem
encaminhamento e acolhimento
em locais protegidos do frio.
Eles atuam das 8h às 22h.
Serviços
De acordo com informações
da prefeitura, são 148 serviços
para esse público, além de 22 mil
vagas, sendo 18.411 de acolhimento. A rede também oferece
128 serviços de Acolhimento

Institucional para Crianças e
Adolescentes (Saicas) que, juntos, disponibilizam 2.335 vagas.
Para a Operação Baixas Temperaturas, foram aditadas vagas
emergenciais: 20 para os Saicas
e 260 para a população de rua.
Fazem parte dos serviços
disponibilizados os centros de
Acolhida, centros temporários
de acolhimento (CTAs), unidades de Atendimento Diário
Emergencial (Atendes), núcleos
de Convivência, Repúblicas e
Serviços de Abordagem, além de
bagageiro e projetos especiais
Autonomia em Foco e Família
em Foco, entre outros.
A pessoa que chega aos centros de acolhida tem acesso a
cama, cobertor, travesseiro, banho, jantar e café da manhã. Ela também recebe atendimento social e
é encaminhada para outros serviços de políticas públicas, de acordo com a sua necessidade. Não há
fila de espera para obter vaga. Basta que a pessoa aceite o acolhimento oferecido pela prefeitura e preencha uma ficha com os dados básicos para identificação. A pessoa
também pode procurar esses locais espontaneamente.
Apoio da população
Para ajudar uma pessoa em
situação de rua é preciso apenas
solicitar uma abordagem social
por meio da Coordenação de

Pronto Atendimento Social
(CPAS). A central funciona 24
horas e pode ser acionada pela
Central SP 156. A solicitação
pode ser anônima. É preciso informar o endereço da via em que
a pessoa em situação de rua está,
com número aproximado; citar
pontos de referência; informar
as características físicas e detalhes de como a pessoa a ser
abordada está vestida.
Doação de agasalhos
Mais de mil pontos de coleta de agasalhos foram disponibilizados em todo o estado de
São Paulo durante a Campanha
do Agasalho de 2019. São mais
de dez shoppings da região metropolitana, estações de metrô e
da Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (CPTM), e rodovias, como a Castelo Branco,
Tamoios e Washington Luís,
com pontos de doação de roupas e cobertores novos ou em
bom estado.
Segundo informações do
governo estadual, das 26 mil caixas para distribuição no depósito do Fundo Social de São Paulo, no Jaguaré, zona oeste da capital, mais da metade já foi retirada por empresas públicas e privadas, comércios e municípios
parceiros. Os interessados em
retirar as caixas podem se informar no site oficial www.

campanhadoagasalho.sp.gov.br.
Quem quiser saber onde estão
os pontos de coleta também podem acessar o site.
“O principal objetivo da
campanha deste ano é arrecadar
produtos novos ou em bom estado, preferencialmente cobertores e agasalhos. Em edições
anteriores, cerca de 30% dos
produtos doados estavam rasgados, sujos e sem condições de
uso pela população em situação
de vulnerabilidade”, disse o governo estadual.
Tempo
De acordo com o Centro de
Gerenciamento de Emergências
(CGE), a capital paulista termina com céu claro, sem chuvas e
com temperaturas em elevação.
Os termômetros marcam
20,6ºC, com a máxima podendo
alcançar 24ºC. Não há previsão
de chuvas.
Para o final de semana, o sol
deve predominar em quase todo
o estado, com baixa umidade à tarde. No litoral a nebulosidade é
maior por conta do transporte de
umidade do oceano para o continente. As temperaturas mínimas
permanecem baixas, com possibilidade de geada fraca nas regiões
serranas, especialmente na Serra da
Mantiqueira. As máximas sobem
gradativamente ao longo da semana que vem. (Agencia Brasil)

Acordo entre ICMBio e ONG alemã
reintroduzirá ararinha-azul no Brasil
O Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade
(ICMBio) e a organização não
governamental Association for
the Conservation of Threatend
Parrots (ACTP), da Alemanha,
firmaram na sexta-feira (7) um
acordo que oficializa a vinda de
50 ararinhas-azuis do país europeu para o Brasil. A ararinha-azul
(Cyanopsitta spixii) pertence à
caatinga e entrou em extinção
em outubro de 2000, por ser
alvo de caçadores e traficantes
de animais.
Essas práticas ilegais, juntamente com a destruição do bioma, fizeram com que, de uma década para outra, restasse somente um exemplar da ave, em 1990.
Na década de 1980, expedicionários identificaram três ararinhasazuis e, em nova busca, 10 anos
depois, a última remanescente
foi localizada, acendendo o alerta de ambientalistas.

De acordo com o ICMBio, existem hoje pelo mundo 163 exemplares da ave. Todos os espécimes vivem fora de seu habitat natural, ou
seja, em cativeiro.
A espécie é considerada endêmica da região de Curaçá, interior da Bahia, ou seja, desenvolve-se de forma natural somente naquele território. Para receber os animais, que devem chegar em novembro, o ICMBio está
concluindo, em parceria com diversas entidades, a construção de
um espaço, no município baiano,
e espera que a soltura na natureza ocorra entre 2020 e 2024.
Na década de 1980, expedicionários identificaram três ararinhas-azuis e, em nova busca,
dez anos depois, a última remanescente foi localizada, acendendo o alerta de ambientalistas.
A espécie é considerada endêmica da região de Curaçá, interior
da Bahia, ou seja, se desenvolve

de forma natural somente naquele território. Para receber os
animais, que devem chegar em
novembro, o ICMBio está concluindo, em parceria com diversas entidades, a construção de
um espaço, no município baiano,
e espera que a soltura na
natureza tenha ocorra entre
2020 e 2024.
Segundo Hugo Vercílio, analista ambiental da autarquia, o
acordo de cooperação não conta
com verba do governo federal,
que oferece somente o suporte
técnico ao projeto. Entre os parceiros, estão, além da ONG alemã ACTP, o Fundo Brasileiro
para a Biodiversidade (Funbio), a
Sociedade para a Conservação
das Aves do Brasil (SAVE Brasil),
o Criadouro Fazenda Cachoeira,
a Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG) e a Universidade de São Paulo (USP).
A reintrodução das arari-

nhas-azuis já havia sido
anunciada em setembro do ano
passado. A medida faz parte do
Plano de Ação Nacional da Conservação da Ararinha-azul (PAN
Ararinha-azul), que foi estabelecido em 2012, pelo ICMBio, e
já tem trazido resultados.
Desde 2009, o número de
espécimes dobrou. O total, em
2000, era de 53 e subiu para 108
em 2014. Para 2020, a projeção
é que haja 166 aves no país.
Para Vercílio, a reintrodução
das aves no Brasil tem um
caráter especial, ao ser anunciada
este ano, quando se completam
200 anos da descoberta da espécie. O achado ocorreu em Juazeiro, cidade localizada a 94 quilômetros de Curaçá. O processo de devolução das ararinhas-azuis ao ambiente natural é “algo muito difícil”, mas é também, pelo ineditismo do fato, “um marco histórico”,
disse Vercílio. (Agencia Brasil)
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Hamilton pode igualar recorde
de Schumacher no Canadá

Lewis Hamilton
comenta Lewis Hamilton.
A primeira vitória dele na
Fórmula 1 veio justamente em
Montreal, pela McLaren, em
2007, em uma conquista que assombrou o mundo por ter vindo
já no ano de estreia (em que disputou o título até o final). No
total, Lewis Hamilton já soma
seis vitórias nesta pista (2007,
2010, 2012, 2015-2017) e está
próximo do recorde absoluto.

O maior vencedor de todos
os tempos é Michael Schumacher, que ganhou sete vezes. Hamilton pode igualar esta marca
com uma nova vitória no domingo, dia 9. Mas acredite se quiser:
ele não está assim tão confiante.
“A Ferrari e a Red Bull estarão
particularmente fortes neste fim
de semana”, alerta.
“Deu pra perceber em Mônaco que todas as grandes equipes

estavam mais próximas. Essas
equipes conseguiram um bom
pacote de evolução técnica e se
aproximaram, o que é legal de
ver. Aqui, não há muitas curvas e
as retas são longas. A Honda conseguiu encontrar um bom ritmo
e a Ferrari é melhor de reta desde o início do ano”, comenta
Hamilton.
Some-se a isso a tradição de
Montreal em produzir corridas
malucas, e o piloto inglês pode
ter, sim, motivos pra se cuidar.
Nos 4,3 km do circuito, serão três
pontos de ativação da asa móvel
(DRS), que facilita as ultrapassagens. Um na reta principal, outro
na reta oposta e mais um na reta
que antecede a chicane do chamado ‘muro dos campeões’.
O trecho recebeu este apelido depois que os campeões Michael Schumacher, Damon Hill
e Jacques Villeneuve acertaram
o muro no mesmo fim de semana, em 1999. O GP do Canadá é a sétima etapa da temporada, que tem a liderança de Lewis
Hamilton, e será disputado neste domingo, às 15h10 no horário de Brasília.

Foto/Emerson Santos

Kartismo: CCSKA volta para o
Kartódromo Granja Viana no domingo

Rogério ‘Cebola’ Cardoso venceu as duas primeiras etapas da
Light do CCSKA
Depois de quase três meses
de sua última passagem em Cotia (SP), o Kartódromo Granja
Viana vai sediar no final da tarde
de domingo (9) a quarta etapa do

Campeonato ClickSpeed de Kart
Amador (CCSKA). O certame
tem Alberto Otazú (Elite), Ronni Santos (Graduados), José de
Jesus Gonçalves (Light) e Laila

Almeida (Corrida das Princesas)
na liderança de suas respectivas
categorias.
Uma das maiores atrações do
CCSKA, a Corrida da Princesas
terá outro grande grid, e com
boas possibilidades de nova vencedora. Até agora Duda Seccato,
Gabriella Morais e Laila Almeida venceram nesta ordem uma
etapa, sendo que a última vencedora é líder entre as meninas,
com 37 pontos de vantagem sobre Duda e Gabriella – que não
participaram da última prova, e
Danielle Fonseca, as três empatadas com 100 pontos.
Entre os Graduados, mesmo
sem vencer nenhuma prova, mas
com muita regularidade Ronielle Santos está na liderança com
127 pontos, 28 a mais do que
José Jurandir Jr, vencedor da primeira etapa. Os outros ganhadores foram, respectivamente, Tia-

go Ramos e Leonardo Borges.
Mesmo vencendo as duas primeiras etapas da categoria dos
novatos, Rogério ‘Cebola’ Cardoso está na vice-liderança do
certame da Light, apenas quatro pontos atrás de José de Jesus Gonçalves, primeiro colocado na última corrida, somando 144 pontos.
Já na principal categoria o
domínio é de Alberto Otazú, que
também venceu duas provas e terminou em segundo na vitória de
Henrique Morbi. Com isto, ele
tem a incrível vantagem de 48
pontos sobre Gustavo Ariel, o
vice-líder da Elite que computa
113 pontos.
O Campeonato ClickSpeed
de Kart Amador tem os apoios de
Agaxtur Viagens, San Martin Seguros e One Photography Media.
I n f o r m a ç õ e s :
www.clickspeed.com.br

Cruel Fight Downtown São Paulo é atração neste
sábado com 11 lutas de boxe e muita música
Onze lutas, disputa de títulos,
muita música, em um evento que
une esporte e entretenimento,
com várias atrações ao público.
O boxe será destaque neste sábado (8), na capital paulista, com
a realização do Cruel Fight Downtown São Paulo, no Complexo #9, localizado em um espaço
revitalizado, no bairro da Bela
Vista. Com um conceito inovador, diferenciado, promovido
pela Cruel Fight, terá três combates amadores e oito profissionais, acompanhados de uma programação com Djs e apresentação de Fernandinho Beat Box,
luzes e ambientação especial,
para resgatar todo o glamour, os
grandes momentos vividos pela
nobre arte no País.
O evento começa às 15h. A
luta principal, que encerra o
evento, com 10 rounds, será entre os paulistas Fernando ‘Cruel’
e Guilherme Castagnazzi, valendo três títulos: um brasileiro do
Conselho Nacional de Boxe

(CNB) e dois internacionais, da
American Boxing Federation
(ABF) e da Universal Boxing
Organization (UBO), na divisão
dos super meio-médios. ‘Cruel’
tem um cartel de oito lutas, com
seis vitórias, todas por nocaute,
um empate e uma derrota. Guilherme, em seis lutas, acumula
quatro vitórias e duas derrotas.
Durante a programação deste
sábado, o evento fará uma homenagem especial ao ídolo Éder Jofre,
bicampeão mundial (1961 e 1973),
que já confirmou presença. Nesta
sexta-feira (7) foi realizada a pesagem e o Congresso Técnico no
Complexo #9. O Cruel Fight Downtown tem supervisão do Conselho Nacional de Boxe, com Mike
Miranda Jr. como matchmaker e a
presença do presidente da ABF,
Jeremy Warren Lantz.
É o primeiro evento da promotora Cruel Fight, comandada
pelos sócios Fernando ’Cruel’ e
Marcelo Jabur, trazendo esse
conceito inovador. Considerado

um dos maiores pugilistas da
nova geração do Brasil, Fernando ‘Cruel’ é o responsável pela
parte técnica do Cruel Fight Downtown São Paulo, enquanto o
empresário Marcelo Jabur usa sua
experiência em organização de
eventos de entretenimento e corporativos para trazer glamour ao
esporte, com diversas atrações,
paralelamente à competição em si.
“Diálogos do Boxe” abriu o
evento - A programação teve início nesta quinta-feira (6) à noite, com o “Diálogos do Boxe”,
uma ação diferenciada da Cruel
Fight, destinado a discutir e pensar os rumos da modalidade.
Fernando ‘Cruel’ deu início
ao “Diálogos” agradecendo a presença de todos na busca por novos caminhos para a modalidade.
“Estou muito feliz com a participação de vocês, nesta nossa
primeira iniciativa de mobilizar
pessoas, militantes do esporte,
para discutir o futuro. Aproveitar o que foi feito no passado e

iniciar uma nova era em prol do
boxe”’, destacou Fernando.
O “Diálogos do Boxe” terá novas edições nos próximos eventos
da Cruel Fight. Todos os participantes elogiaram e destacaram a importância da iniciativa, do debate e
também do evento como um todo,
indo além das lutas, com a inclusão
de música e show. A primeira edição do “Diálogos” atingiu seu objetivo ao reunir os protagonistas do
boxe em uma discussão de alto nível sobre os caminhos do boxe
amador e profissional, a importância da base, a busca por novos campeões, novos ídolos, o trabalho visando os Jogos de Tóquio-2020,
entre outros assuntos.
Ingressos à venda - Os ingressos para o Cruel Fight Downtown
São Paulo custam R$ 50,00, e podem ser adquiridos no link https://
cruelfight.eventbrite.com.br ou
na Gibi Academia (rua Martinho
Prado, 61, Bela Vista) e Thaiunit
Academia (Av. Gen. Olímpio da
Silveira, 447 - Santa Cecilia).

Liga das Nações Feminina

Brasil encerra terceira
semana com vitória
sobre Estados Unidos

Brasileiras superaram as donas da casa por 3 sets a 1,
em Nebraska. Gabi se destacou e foi a maior pontuadora
do confronto, com 26 pontos

Foto/Divulgação
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Tiago Mendonça, de Montreal
Se existe uma pista onde a
Fórmula 1 pode ver as coisas virarem de ponta-cabeça, de uma
hora para outra, é o circuito Gilles Villeneuve. Construído na ilha
artificial de Notre Dame, em
Montreal, no meio do rio Saint
Lawrence, o traçado fica em
meio a um parque, lembrando um
pouco o que se vê em Melbourne, na Austrália.
É um circuito veloz, mas com
muros muito próximos e quase
nenhuma margem de erro. Por
este motivo, costuma provocar
não só uma alteração na relação
de forças entre as equipes, mas
também um jogo interessante de
estratégias, já que as intervenções do safety car são mais frequentes.
“É definitivamente uma das
minhas três pistas favoritas, ao
lado de Silverstone [na Inglaterra] e Austin [nos Estados Unidos]. Lembra um pouco um traçado de kart indoor. Tem longas
retas e você joga o carro contra
essas zebras enormes, mesmo
sem ter muita área de escape”,

Brasil comemora ponto
A seleção brasileira feminina de vôlei encerrou a terceira semana da Liga das Nações
com vitória. O time verde e
amarelo superou os Estados
Unidos que jogou em casa por
3 sets a 1 (25/19, 25/17, 22/
25 e 25/20), em Nebraska. A
equipe do treinador José Roberto Guimarães alcançou a
sexta vitória na competição e
segue em busca de um lugar na
fase final.
O Brasil viajou na madrugada de sexta-feira para Tóquio,
no Japão, onde disputará a quarta semana da Liga das Nações.
O time verde e amarelo voltará
à quadra na próxima terça-feira (11), às 7h30 (Horário de
Brasília), contra o Japão. O
SporTV 2 transmitirá o vivo.
Na classificação geral, o
Brasil aparece em sexto lugar,
com 19 pontos (seis vitórias e
três derrotas). A Turquia está na
liderança, com 24 pontos, seguida pela Itália, com 22, os Estados Unidos, com 21, a China, com 20, e a Polônia também com 20, mas com um saldo de sets pior que as chinesas.
Na partida desta quinta-feira brilhou a estrela da ponteira
Gabi. A atacante foi a maior
pontuadora do confronto, com
26 pontos (24 de ataque, um de
saque e um de bloqueio). A
oposta Paula Borgo, com 13
acertos, e a ponteira Amanda,
com 10, também pontuaram
bem pelo time verde e amarelo. Nos Estados Unidos,
destaque para a oposta Drews,
com 19 acertos.
A ponteira Gabi parabenizou toda equipe brasileira pela
atuação contra os Estados
Unidos.
“Foi uma vitória muito importante para o nosso grupo. Jogamos com raça toda a partida
e taticamente muito bem. Sabemos que os Estados Unidos
têm muita velocidade e uma
grande opção de jogadoras entrando e saindo ao longo do
jogo. Não desistimos de nenhu-

ma bola e brigamos pelo resultado do início ao fim. Mesmo
depois de perder o terceiro
set, voltamos com tudo no
quarto e conseguimos esse
resultado fundamental na nossa briga pela classificação”,
afirmou Gabi.
O treinador José Roberto
Guimarães chamou a atenção
para a melhora do saque e dos
contra-ataques das brasileiras.
“Sabíamos que seria uma
partida difícil. O ginásio estava lotado e a expectativa para
esse duelo era muito grande.
Hoje sacamos melhor e com
mais pressão. O nosso bloqueio melhorou e os contraataques foram eficientes. Foi
um grande desafio pela situação que nos encontramos na
tabela. Vejo o time melhorando a cada jogo e isso é positivo”, afirmou José Roberto
Guimarães, que ainda fez questão de elogiar a atuação da ponteira Gabi.
“A Gabi teve uma atuação
impressionante e foi decisiva.
Ela liderou o time, puxou o
jogo e encontrou soluções na
partida enfrentando um bloqueio pesado”, disse José Roberto Guimarães.
Liga das Nações
Depois da etapa dos Estados Unidos, o time verde e
amarelo viajará para o Japão.
Entre os dias 11 e 13 de junho,
a equipe do treinador José Roberto Guimarães estará em Tóquio e terá pela frente as donas da casa, a Tailândia e a Sérvia. A quinta e última semana
da fase classificatória acontecerá entre os dias 18 e 20 de
junho em Ancara, na Turquia, e
o Brasil medirá forças com a
Turquia, a Itália e a Bélgica.
A fase final que reunirá a
China, país sede, e as cinco
seleções mais bem classificadas ao final da fase classificatória será disputada em
Nanquim, na China, entre os
dias 3 e 7 de julho.
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Pré-venda do BMW Série 8 Coupé

O novíssimo BMW Série 8 Coupé faz
sua aguardada estreia no país, em campanha
de pré-venda. Produzido na Alemanha, o
cupê será oferecido no mercado nacional na
versão M850i xDrive Coupé por R$
799.950. Os pedidos de reserva pelo modelo podem ser efetuados diretamente na rede
de concessionárias autorizadas BMW, com
o desembarque das primeiras unidades em
solo brasileiro programado para o terceiro
trimestre deste ano.
O novo BMW Série 8 Coupé tem 4,851
m de comprimento, 1,902 m de largura, 1,346
m de altura, e um entre eixos de 2,822 m. Ele
abriga debaixo do capô um motor com oito
cilindros em “V”, de 4.395 cm³ e capaz de
entregar 530cv de potência (entre 5.500 e
6.000 rpm) e 750Nm de torque máximo (entre 1.800 e 4.600 rpm). Este conjunto motriz conta com dois turbocompressores twinscroll, refrigerados a ar localizados entre os
bancos dos cilindros, injeção de combustível
de alta precisão, controle de válvulas totalmente variável e comando de válvulas variável duplo.
O V8 é capaz de impulsionar o cupê do 0
(zero) aos 100 km/h em 3,7 segundos, e atinge velocidade máxima de 250 km/h. Este desempenho deve-se também à tração integral
BMW xDrive, e à presença do Diferencial M
Sport, um bloqueio de diferencial traseiro controlado eletronicamente e capaz de proporcionar um caráter mais esportivo à condução.
Ao mesmo tempo, o câmbio automático
esportivo Steptronic Sport, de oito marchas,
com novo gerenciamento de relações mais
elástico e controle hidráulico otimizado, resultam em trocas mais esportivas. O acionamento dos engates também pode ser feito
por meio de alavancas atrás do volante (shiftpaddle). O caráter excepcionalmente dinâmico do BMW M850i xDrive se deve igualmente à presença da Direção Ativa Integral,
tecnologia que incrementa a dirigibilidade do
veículo, variando o ângulo de esterço das
rodas de acordo com a velocidade do carro.

Em baixas velocidades, as rodas traseiras
estercem levemente, no sentido contrário às
dianteiras, para facilitar manobras, e, em altas velocidades, no mesmo sentido das dianteiras, para melhorar a estabilidade.
Ampla variedade de itens de conforto
O padrão luxuoso do novo BMW M850i
xDrive Coupé pode ser notado graças à uma
vasta gama de equipamentos inovadores e
de alta qualidade. Além do ar-condicionado
com controle digital automático de duas zonas de climatização, bancos dianteiros esportivos com ajuste elétricos e apoio lombar, o cupê conta com a chave Display Key,
que vem equipada com uma pequena tela de
LCD colorida, sensível ao toque, onde é possível visualizar informações sobre o veículo,
como localização, autonomia, serviços e
manutenções, entre outros avisos. Por meio
da chave também é possível travar e destravar as portas, acender e apagar as luzes internas e erguer ou recolher os vidros laterais.
A grade frontal exibe ainda o sistema Active
Air Stream, que controla a abertura e fechamento dos defletores de ar para melhorar a
aerodinâmica e reduzir as emissões de CO2.
Os atributos de conforto e estilo exclusivo do novo Série 8 também são ressaltadas
pelo novo Comfort Access 2.0 e pelo Soft
Close. O primeiro é dotado de um conjunto
de sensores capaz de perceber a presença da
chave a uma distância de 3 m do veículo e
acender as luzes de boas-vindas. À 1,5 m do
carro, o dispositivo destranca as portas e, ao
se afastar 2 m, ele as tranca automaticamente. Este sistema também possibilita a abertura do porta-malas ao aproximar o pé do
para-choques traseiro. Já o Soft Close permite a abertura e o fechamento das portas
sem a necessidade de tocá-las com as mãos –
inclusive a tampa do porta-malas – puxando-as automaticamente e fechando completamente, de forma suave, caso estejam entreabertas.
O conjunto de tecnologias oferecido no
novo BMW Série 8 inclui também o Driving

Assistant Professional, que tem como principal objetivo assegurar uma condução inteligente em condições de trânsito lento, congestionamentos ou deslocamentos longos,
informando o motorista, por meio de alertas
visuais e sonoros, sobre situações de tráfego
cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa de rolamento e controle de aproximação frontal, entre outras
aplicações. Ao estacionar o veículo, o motorista tem à disposição o Parking Assistant
Plus que, por sua vez, permite parar e posicionar o veículo automaticamente, realizando manobras com a máxima precisão e segurança, com a ajuda de câmeras e sensores
externos. A função Surround View, por exemplo, exibe imagens do entorno do veículo,
em tempo real, na tela do sistema de navegação. Por meio dela, que também é sensível ao
toque, o usuário pode explorar a área ao redor do veículo, girando a imagem com os
dedos para uma melhor visualização de obs-

táculos, evitando, assim, colisões.
Também é possível observar o veículo
pela tela de um smartphone. Basta acionar a
função Remote 3D View, por meio do BMW
Connected App. Com o auxílio do aplicativo, é possível localizar o veículo, caso o
motorista o perca de vista, bem como verificar, a uma distância segura, o que ou quem
está próximo dele. A gama de recursos compreende ainda o Reversing Assistant, cuja
função é registrar os últimos 50 m percorridos pelo veículo, podendo “desfazê-los” em
marcha a ré.
Os faróis à laser, outra inovação do
BMW M850i, possuem feixe de luz concentrado capaz de superar em 10 vezes a
intensidade luminosa de fontes de luz convencionais, como por exemplo os faróis halógenos. Os BMW Laserlight geram uma luz
branca particularmente brilhante e pura, além
de fornecer um feixe de alcance de até 530
metros. A distribuição de luz varia de acordo

com a velocidade do veículo e com o ângulo
de esterço de volante.
O pacote de equipamentos do cupê traz
ainda BMW Head-up Display colorido, que
projeta informações e alertas dos sistemas de
assistência no para-brisa do carro, evitando
que o motorista desvie a atenção do trânsito.
Outra tecnologia de destaque do novo
M850i é o BMW Night Vision, um recurso
capaz de identificar, com antecedência, pedestres e animais na pista e auxiliar o condutor na tomada de decisões em situações de
pouca visibilidade. Em situações de risco,
um alerta prévio surge na tela e no Head-Up
Display (se ele estiver ligado) e, caso os freios não forem acionados e o objeto não sair
da pista, um alerta vermelho irá aparecer no
mostrador acompanhado de um aviso sonoro até que motorista pise no freio. O pacote
tecnológico do cupê engloba ainda painel de
instrumentos digital multifuncional, que
combina velocímetro, conta-giros, hodômetro e marcador de combustível, com informações de rota, chamadas telefônicas e entretenimento.
Somando-se ao seu elevado dinamismo
e sofisticação, o novo BMW M850i é dotado de conectividade avançada. Ela oferece,
entre outros dispositivos, o BMW ConnectedDrive, um conjunto de funcionalidades
acessível por meio de um SIM Card – o mesmo utilizado em smartphones – conectado à
internet. Esta tecnologia permite obter informações sobre condições de trânsito em
tempo real, serviço de alerta de manutenção
de componentes (Teleservices), serviços de
Concierge, como reservas de hotéis e recomendações sobre restaurantes; além de Chamada de Emergência Inteligente.
Outro recurso adicional ao amplo cardápio de inovações disponíveis no novo BMW
Série 8 é a preparação para Apple Car Play,
em que é possível transferir a interface de
alguns recursos do iPhone para o sistema de
infotainment do veículo com a ajuda de conexão sem fio (wireless).

Nacionais

Vendas para Pessoas com Deficiência e taxistas

A Volkswagen do Brasil aumentou as
vendas de veículos para Pessoas com Deficiência (PcD) e para taxistas nos primeiros
quatro meses de 2019.
Com foco nesses públicos, a Volkswagen apostou no lançamento de veículos como
o Novo Polo, Virtus, Gol e Voyage, com transmissão automática. Como resultado dessa
estratégia, a marca bateu recorde de vendas
para PcD, e também alavancou as vendas
para taxistas.
O Novo Polo, o Virtus e o Fox foram os
modelos Volkswagen mais vendidos para o
segmento PcD de janeiro a abril de 2019. Já
o Virtus, o Voyage e o Gol foram os modelos
da marca mais vendidos para taxistas no
mesmo período.
Programa Mobilidade Volkswagen
O Programa Mobilidade Volkswagen
permite a Pessoas com Deficiência (PcD),
condutores de veículos ou não, sejam beneficiadas pelo Governo Federal e Estadual com
isenções de impostos (IPI, ICMS, IPVA e
IOF), além de um desconto especial oferecido pela Volkswagen, de acordo com o perfil
do cliente. A rede de concessionários Volkswagen, que conta com mais de 500 pontos de venda em todo o País, está preparada
e em contínuo treinamento para receber demandas neste segmento.
Saiba todas as isenções a que as pessoas com deficiência têm direito:
As pessoas com deficiência capazes de
conduzir (mesmo com adaptações especiais) e os não condutores (não habilitados que
necessitam de um condutor) têm direito às
seguintes isenções:
• IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados;
• ICMS – Imposto sobre Circulação de
Mercadorias;
• IPVA – Imposto sobre Propriedade de
Veículo Automotor (apenas para PcD condutor);
• Liberação do Rodízio na cidade de São

Motos

Paulo - Solicitar no DSV – Departamento de
Operações do Sistema viário de São Paulo.
Quem pode ter direito às isenções
Pessoas com amputações, artrite reumatoide, artrodese, artrose, AVC, AVE (acidente vascular encefálico), autismo, alguns tipos de câncer, doenças degenerativas, deficiência visual, deficiência mental (severa ou
profunda), doenças neurológicas, encurtamento de membros e más formações, esclerose múltipla, escoliose acentuada, LER (lesão por esforço repetitivo), linfomas, lesões
com sequelas físicas, manguito rotador, mastectomia (retirada de mama), nanismo (baixa
estatura), neuropatias diabéticas, paralisia,
paraplegia, Parkinson, poliomielite, próteses internas e externas; exemplo: joelho, quadril, coluna, etc, problemas na coluna, quadrantomia (relacionada a câncer de mama)
síndrome do túnel do carpo, talidomida, tendinite crônica, tetraparesia, tetraplegia, etc.
É necessário laudo médico que ateste o tipo
de deficiência e a incapacidade física para
conduzir veículos comuns.
Como obter as isenções de IPI e ICMS
(veículos no valor de até R$ 70.000)
Condutores
• Obter a CNH especial no DETRAN e
passar por perícia médica;
• Requisitar a isenção de IPI junto à Receita Federal;
• Escolher o modelo do veículo no valor
de até R$ 70.000,00 (preço público sugerido
para poder usufruir da isenção de ICMS);
• Solicitar isenção de ICMS no posto da
Fazenda Estadual de seu local de domicilio,
se o preço público do veículo escolhido for
de até R$ 70.000,00;
• Após o faturamento, solicitar a isenção
de IPVA junto ao DETRAN.
Não condutores
• Passar por perícia médica em locais
credenciados pelo SUS ou pelo Detran;
• IPI - ICMS – Liberação do rodízio seguir os mesmos procedimentos dos habili-

tados a conduzir;
• O veículo será dirigido por representante legal ou diretos – até três indicações;
• O faturamento do veículo será sempre
em nome da pessoa com deficiência.
Como obter apenas a isenção de IPI (veículos no valor superior de R$ 70.000)
Condutores
• Obter a CNH especial no DETRAN e
passar por perícia médica;
• Requisitar a isenção de IPI junto à Receita Federal;
• Escolher o modelo do veículo no valor
superior de R$ 70.000 (preço público sugerido para obter apenas a isenção de IPI);
Não condutores
• Passar por perícia médica em locais
credenciados pelo SUS ou pelo Detran;
• Para o IPI, seguir os mesmos procedimentos acima, dos habilitados a conduzir;
• O veículo será dirigido por representante legal ou diretos – até três indicações;
• O faturamento do veículo será sempre
em nome da pessoa com deficiência.
Modelos
A Volkswagen proporciona descontos em
diversos modelos por meio do Programa
Mobilidade Volkswagen: up!, Fox e os recém lançados Polo, Virtus, Gol e Voyage automáticos com o benefício das isenções de
IPI e ICMS, observando as exigências legais.
Os modelos Golf, Tiguan Allspace, T-Cross,
Jetta e Passat também estão disponíveis com
isenção de IPI.
O cliente PcD também pode consultar
as ofertas no site exclusivo da VW: http://
vendascorporativas.vw.com.br/pessoascom-deficiencia.
Condições para taxistas
A Volkswagen oferece ao taxista as melhores condições de pagamento e um vasto
portfólio com muitos benefícios: fácil manutenção, melhor valor de revenda, mais produtividade com menor custo, ótimo espaço
interno e muito mais.

Taxistas ainda contam com concessionárias especializadas que oferecem benefícios exclusivos para o setor: a Táxi Center.
Concessionárias Táxi Center são especializadas em atender às necessidades dos taxistas, com toda qualidade e infraestrutura da
Volkswagen.
Benefícios ao Cliente:
• Estrutura dedicada e atendimento especializado.
• Prioridade e agilidade no atendimento
de serviços.
• Preços competitivos em vendas e pósvendas.
• Experiência de direção por meio de testdrive exclusivo.
• Menor prazo de entrega.
Diferenciais da concessionária:
• Box prioritário na oficina para atendimento ao cliente taxista.
• 10% de desconto em peças e mão de
obra.

Benefícios fiscais e isenções de impostos:
Os clientes que se enquadram ao segmento de táxi com isenção têm direto usufruir:
• Isenção de IPI
• Isenção de ICMS
• Isenção de IPVA
• Isenção de IOF
• Liberação do Rodízio na cidade de São
Paulo - Solicitar no DSV – Departamento de
Operações do Sistema viário de São Paulo.
O requerente poderá solicitar o benefício aos órgãos competentes: Receita Federal
/ Receita Federal / Detran (IPVA) ou contratar o despachante documentalista para efetuar autorização dos benefícios. Prazos estipulados pelo despachante:
• Isenção do IPI de 3 a 5 dias;
• Isenção do ICMS de 30 a 60 dias (depende do município de fabricação do veículo).

Condições especiais da Harley-Davidson
A Harley-Davidson do Brasil oferece
condições únicas para a compra da Sportster Iron 1200 e também da icônica Fat Boy
114, integrante da família Softail.
A mais nova Sportster a integrar a linha
brasileira de motocicletas da marca, a Iron
1200 vem equipada com o motor Evolution
de 1.202 cm³ de cilindrada, acabamentos escurecidos e muita atitude, além de contar com
um grafismo ousado e retrô no tanque de
combustível, remetendo à década de 1970.
Até o dia 31 de maio de 2019, a motocicleta
Iron 1200, ano/modelo 18/19 e 19/19 tem
seu preço de R$ 46.900 por R$ 43.900. Para
complementar o visual Dark Custom, a nova
H-D Iron 1200 conta com rodas de 9 aros
em alumínio fundido totalmente na cor preta. Sua carenagem aerodinâmica preta fixa
também não deixa dúvidas quanto à atitude
da nova integrante da família Sportster.
Já a Fat Boy 114 é equipada com o
motor Milwaukee-Eight 114 com 1.868 cm³
de cilindrada, que entrega 16,11 kgf.m de
torque a 3.000 rpm. A moto, de ano/modelo
19/19, tem seu preço de R$ 78.900 por R$

75.900 durante todo o mês de maio de 2019.
Além desta oferta quem utilizar uma motocicleta usada na compra da Fat Boy 114
nessas condições terá uma valorização de
R$ 6 mil.
A Harley-Davidson Fat Bob 114, também pertencente à família Softail, conta com
valorização durante o mês de maio para quem
utilizar uma moto usada na compra. Interessados na Fat Bob 114 (ano/modelo 18/19 e
19/19), equipada com o motor MilwaukeeEight 114 e que entrega 16,11 kgf.m de torque a 3.250 rpm, contarão com uma valorização de R$ 5 mil na seminova utilizada como
parte do pagamento.
As representantes da família Touring a

integrar as condições do mês são as motocicletas Road Glide Ultra e Ultra Limited (ano/
modelo 18/19 e 19/19), equipadas com o
motor Milwaukee-Eight 114. Quem utilizar
uma moto seminova na compra de um dos
dois modelos contará com a valorização de
R$ 5 mil até o dia 31 de maio de 2019.
Já aqueles que estiverem interessados
na motocicleta Sportster Iron 883, moto
de entrada da marca no País, também podem aproveitar oportunidades especiais
neste mês. Com design agressivo, minimalista e compacto, a Iron 883 (ano/modelo
19/19) pode ser adquirida com 30% de
entrada, saldo em 48 vezes e taxa de 0,99%
ao mês sob consulta.
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G5 HOLDING S.A.

CNPJ nº 08.720.705/0001-95
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2018 E 2017 EM COMPLEMENTO AO BALANÇO PUBLICADO NA EDIÇÃO DO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2019.
1. Contexto Operacional: A G5 Holding S/A sociedade de capital fechado,
2018
2017 5. Títulos de Dívidas - Debêntures: A Companhia emitiu debêntures em
domiciliada no Brasil, com endereço na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.311 – Contas Bancárias
337
1.052 2017, no valor de face de R$ 60 milhões, para recompra com vencimento
10º andar – Itaim Bibi – São Paulo – SP. Constituída com o objetivo principal Aplicações Financeiras - Fundos DI (1)
4.488.624
0 para 2027. No reconhecimento inicial, a dívida foi ajustada a valor presente
4.488.961
1.052 considerando as melhores estimativas de taxa de risco da entidade, na
de atuar como holding de instituições não financeiras. Tem participação Total Caixa e Equivalência de Caixa
época (11,5% aa). O ajuste a valor presente é reconhecido anualmente, de
societária em empresas coligadas e controladas. A G5 Holding S/A é a (1) A Companhia possui operações compromissadas afirmando, em suas
forma a restabelecer o valor de face das debêntures emitidas.
principal sócia da empresa G5 Participações Ltda., com sede em São Paulo respectivas notas de negociação, o compromisso de recompra do título pelo
2018
2017
– Brasil, esta por sua vez tem filiais nesta Cidade e no Estado do Rio de Banco, à vista, na data de vencimento da operação, ou antecipadamente, a Saldo Inicial (Líquido)
20.202.000
0
Janeiro - Brasil. 2. Resumo das Principais Práticas: As principais práticas critério do cliente. 4. Investimentos Permanentes: A Companhia detém Emissão Valor de Face
0 60.000.000
investimentos
em
empresas
coligadas
e
controladas.
O
controle
é
obtido
contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão
(-) Ajuste a Valor Presente
0 (39.798.000)
quando
a
Companhia
tem
o
poder
de
controlar
as
políticas
financeiras
e
(+)
Reconhecimento
do
Valor
Presente
descritas no corpo das notas explicativas, que fazem conexão com tais
operacionais de uma entidade para auferir benefícios de suas atividades. Incorrido
2.323.000
0
elementos das citadas demonstrações. 2.1. Declaração de Conformidade
Esses investimentos são avaliados com base no método de equivalência (+) Juros Apropriados sobre a Dívida
2.178.358
0
- As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas
patrimonial, segundo o qual a participação proporcional da Companhia nos
24.703.358 20.202.000
de acordo com a norma brasileira de contabilidade, NBC TG 1000 (R1) - lucros ou prejuízos de suas coligadas pós-aquisição é reconhecida na de- (=) Saldo Final (Líquido)
CPC PME´s. Elas foram preparadas considerando o custo histórico como monstração do resultado e sua participação proporcional na movimentação 6. Capital Social e Reservas: 6.1. Capital Social - Em 31 de dezembro de
2018 e 2017, o Capital Social da Companhia é de R$ 954.969, representado
base de valor, exceto por determinados instrumentos financeiros mensura- das reservas pós-aquisição é reconhecida no patrimônio líquido como ajuspor 954.969 (Novecentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e sessenta e
dos pelos seus valores justos, quando requerido nas normas. A Administra- te de avaliação patrimonial. As movimentações acumuladas pós-aquisição nove) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada. 6.2. Ações em
ção da entidade afirma que todas as informações relevantes próprias das são ajustadas contra o custo do investimento. Ganhos não realizados em Tesouraria - A Companhia possui em tesouraria a quantidade de 1017
demonstrações contábeis estão sendo evidenciadas, e que correspondem transações entre a Companhia e suas coligadas são eliminados na propor- ações ordinárias (ON) e 1014 ações preferenciais (PN), mantidas para
às utilizadas por ela na sua gestão. O encerramento e emissão das demons- ção da participação da Companhia. As perdas não realizadas são também negociações futuras. 7. Imposto de Renda e Contribuição Social: De
trações financeiras foram autorizados pela Administração da empresa em eliminadas, exceto quando a transação evidencie perda do valor recuperável acordo com a legislação vigente, a Companhia optou pelo regime de tributa26 de fevereiro de 2019. 2.2. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação do ativo transferido. Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia detém de ção com base no lucro presumido, e tem ambas provisões de imposto
- As demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda 98,5% das quotas da empresa G5 Participações Ltda. mensuradas a seguir: de renda e contribuição social reconhecidas no resultado do exercício.
2018
2017 8. Evento Subsequentes: A Administração informou desconhecer a
funcional da Companhia. 3. Caixa e Equivalentes de Caixa: Abrangem
G5 Participações Ltda.
982
982 existência de eventos subsequentes relevantes entre a data de encerramensaldos bancários, aplicações financeiras com vencimento original de três
Avaliação pelo Método de Equivalência
to das demonstrações financeiras e a da autorização de suas emissões.
meses ou menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um Patrimonial
53.402.564 23.779.681
São Paulo, 26 de fevereiro de 2019.
insignificante risco de mudança de valor. Caixa e Equivalentes de Caixa são (-) Resultados Recebidos de Coligadas /
Renato Klarnet - Diretor
mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto Controladas
(16.072.315) (13.065.958)
Antonio Carlos Machado - Contador - CRC - 1SP178287/O-1
Investimento Líquido
37.331.230 10.714.705
prazo e não para investimento ou outros fins.

REC 2017 Empreendimentos e Participações II S.A.

CNPJ/MF nº 26.932.086/0001-84
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais)
Balanços Patrimoniais
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Controladora
Consolidado
Atribuível aos acionistas controladores
2018 2017 2018 2017
Ativo
Reserva de lucros
Circulante
583
440 20.451 9.362
Capital Adiantamento para
RetenTransaLucro/ Total patri- Participação dos Total patriCaixa e equivalentes de caixa
480
415 13.310 3.509
social
futuro aumento Reserva ção de ções com (prejuízo)
mônio acionistas não
mônio
Contas a receber
–
– 3.613 5.679 Adiantamento para futuro
subscrito
de capital Legal Lucros acionistas acumulado
liquido controladores
liquido
Tributos a recuperar
1
–
149
98 aumento de capital
–
104.130
–
–
–
–
104.130
22.114
126.244
IRPJ e contribuição social a recuperar
–
– 2.678
– Prejuízo do exercício
–
–
–
–
–
(429)
(429)
(126)
(555)
Outros créditos
102
25
701
76 Saldos em 31/12/2017
–
104.130
–
–
–
(429)
103.701
21.988
125.689
Não circulante
122.418 195.693 189.058 216.683 Adiantamento para futuro
Contas a receber
–
–
77
– aumento de capital
–
10.915
–
–
–
–
10.915
–
10.915
Ativos fiscais diferidos
–
–
228
– Aumento de capital
115.045
(115.045)
–
–
–
–
–
–
–
Investimentos
122.418 195.693
–
844 Ganho na variação de participaPropriedades para investimentos
–
– 188.491 215.578 ção em controladas
–
–
–
–
3.498
3.498
(21.988) (18.491)
Imobilizado
–
–
262
261 Lucro do exercício
–
–
–
–
–
2.200
2.200
–
2.200
Total do ativo
123.001 196.133 209.509 226.045 Constituição de reserva legal
–
89
–
(89)
–
–
–
Controladora
Consolidado Reserva de lucros
–
–
1.261
–
(1.261)
–
–
–
Passivo e patrimônio líquido
2018 2017 2018 2017 Dividendos obrigatórios
–
–
–
–
–
(421)
(421)
–
(421)
Circulante
3.109 89.809 5.758 93.002 Saldos em 31/12/2018
115.045
–
89
1.261
3.498
–
119.893
–
119.892
Contas a Pagar
2.667
142 3.067
888
Demonstrações dos Resultados
Controladora Consolidado
Controladora Consolidado
Emprestimos e financiamentos
–
–
438
–
2018 2017 2018 2017
2018 2017 2018 2017
Impostos e contribuições
5
13
512
274 Receitas operacionais líquidas
–
– 23.260 445 Receitas financeiras
6
–
435 571
Imposto de renda e contribuição social
16
– 1.012
Custo com aluguéis e serviços
–
– (8.514) (209) Despesas financeiras
(1.847) (153) (7.574) (878)
–
– 14.746 236 Lucro/(prejuízo) antes do IRPJ e da CSLL
2.216 (429) 3.648 (426)
Receita diferida
–
–
74
533 Lucro bruto
(16)
– (1.498) (36)
(668) (280) (1.200) (296) IRPJ e contribuição social corrente
Outras obrigações
–
–
234
15 Gerais e administrativas
–
–
50 (93)
(896)
– (897)
– Imposto de renda e contribuição social diferido
Partes relacionadas
–
–
– 1.638 Tributárias
2.200 (429) 2.200 (555)
Comerciais
(26)
– (1.284) (59) Lucro/(prejuízo) líquido do exercício
Dividendos mínimos obrigatórios
421
421
2.200 (429) 2.200 (429)
–
– (578)
– Atribuível a: Acionistas da Companhia
Nota promissória
– 89.654
– 89.654 Outras receitas e despesas operacionais
5.647
4
–
– Participação dos acionistas não controladores –
–
– (126)
Não circulante
– 2.623 83.859 7.354 Resultado de equivalência patrimonial
Lucro/(prejuízo) operacional antes do
Controladora
Consolidado
Contas a Pagar
– 2.623
2.623 resultado financeiro
4.057 (276) 10.787 (119)
2018
2017
2018
2017
Empréstimos e financiamentos
–
– 78.909
–
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Impostos de renda e CSLL pagos
–
– (3.137)
–
Impostos diferidos
–
– 4.681 4.731
Controladora
Consolidado Juros pagos
Fluxo de caixa das atividades
(1.826)
– (6.006)
–
Receita diferida
–
–
269
– operacionais
2018
2017
2018
2017 Caixa líquido gerado pelas/(aplicado
Patrimônio líquido
119.892 103.701 119.892 103.701 Lucro/(prejuízo) do exercício antes
nas) atividades operacionais
(3.615)
2.474 10.719
2.689
Capital Social
115.045
– 115.045
– do IRPJ e contribuição social
2.216
(429) 3.648
(426) Fluxo de caixa das atividades de investimento
Reserva Legal
–
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo o caixa
Aquisição de investimento
– (195.689)
– (195.689)
Reserva de Lucros
1.350
1.350
Resultado de controladas reconheAdiantamentos para futuro aumento
Transações entre acionistas
3.497
3.497
cido por equivalência patrimonial
(5.647)
(4)
–
– de capital em controladas
(345)
–
–
–
Prejuízos acumulados
– (429)
– (429) Despesas de juros sobre notas
Redução de Capital em controladas 82.765
–
–
–
promissórias
1.827
153 1.827
153 Caixa recebido na aquisição de investimento –
Adiantamento para futuro aumento
–
–
2.878
de capital
– 104.130
– 104.130 Atualização monetária e juros sobre
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado
–
– 5.678
– nas) atividades de investimento
Participação dos acionistas não controladores –
–
– 21.988 empréstimos
82.420 (195.689)
– (193.969)
Amortização de custos de captação
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Total do patrimônio líquido e
–
–
28
– Captação de empréstimos
–
– 78.157
–
recursos capitalizáveis
119.892 103.701 119.892 125.689 de empréstimos
–
– 1.269
– Pagamento de notas promossórias (89.654) 89.500 (89.654) 89.500
Total do passivo e patrimônio líquido 123.001 196.133 209.509 226.045 Amortização de mais valia
Depreciação propriedade para
Amortização de empréstimos
–
– (335)
–
Demonstrações dos Resultados Abrangentes
investimento
–
– 4.093
115 Adiantamentos para futuro aumento
Controladora Consolidado Provisão para perda de crédito esperada
–
–
915
– de capital
10.915 104.130 10.915 104.130
2018 2017 2018 2017 PIS/COFINS Diferido
–
– (228)
93 Caixa líquido gerado (aplicado)
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício
2.200 (429) 2.200 (555) Variações nas contas de ativo e passivo
das
atividades
de
financiamento
(78.739)
193.630
(917)
193.630
Outros resultados abrangentes
Outros créditos
(79)
(25) (624)
(25) Aumento líquido de caixa e
Total do resultado abrangente do exercício
Contas a receber
–
– 5.150
– equivalentes de caixa
66
415 9.802
2.350
líquido dos efeitos tributários
2.200 (429) 2.200 (555)
Tributos a recuperar
(1)
–
(78)
– Caixa e equivalentes de caixa no
Atribuível a:
Fornecedores
(98)
2.765 (444)
2.765 início do exercício
415
– 3.509
–
Acionistas da Companhia
2.200 (429)
Outras
obrigações
–
–
219
– Caixa e equivalentes de caixa no
Participação dos acionistas não controladores
– (126)
Receita diferida
–
– (190)
– fim do exercício
480
415 13.310
3.509
Rafael Mazzini Coelho Teixeira – Diretor
Partes relacionadas
–
– (1.638)
– Aumento líquido de caixa e
Ronoaldo Figueredo Delgado – Contador CRC 1SP 257.949/O-0
Impostos e contribuições
(8)
13
238
13 equivalentes de caixa
66
415 9.802
2.350

Moodcolor Comércio de Produtos para Colorimetria Ltda.

CNPJ nº 24.813.345/0001-22
Edital de Convocação – Reunião de Sócios – 2ª Convocação
A Moodcolor Comércio de Produtos para Colorimetria Ltda., com sede social na Avenida Padre Arlindo Vieira, nº
500, apartamento 142, Vila Vermelha, São Paulo/SP, neste ato representada por suas administradoras, as Sras. Clélia Midori
Borges Sasaki e Heloisa Prinholato Alves, no uso das atribuições que lhe conferem o contrato social da Sociedade,
convoca todos os sócios, para a Reunião de Sócios que se realizará na sede social no dia 17/06/2019, em 1ª chamada às 10h,
e em 2ª chamada às 10h30min, com a finalidade de deliberar sobre: i) a destituição da Sra. Patrícia Furquim Pinto de
Oliveira Guizardi do cargo de administradora da Sociedade; ii) a exclusão da sócia Patrícia Furquim Pinto de Oliveira Guizardi, por justa causa, nos termos da cláusula 6ª do contrato social, iii) o ingresso com ação judicial para a apuração dos danos causados à Sociedade pela Sócia Patrícia Furquim Pinto de Oliveira Guizardi; e iv) a alteração do
contrato social da Sociedade para refletir o tratado nos itens anteriores e a respectiva consolidação. Moodcolor Comércio de Produtos para Colorimetria Ltda. Por Clélia Midori Borges Sasaki e Heloisa Prinholato Alves

CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S.A.

CNPJ/MF Nº. 09.387.725/0001-59 - NIRE Nº. 35300352912 - COMPANHIA FECHADA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2019
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 23 de abril de 2019, às 13h00, na sede da Concessionária do Rodoanel Oeste S.A.
(“Companhia”), localizada na Avenida Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues, nº 690, 1º andar, sala 11, Condomínio Empresarial Business Center Tamboré, Bairro do Tamboré, CEP 06460-040, Barueri/SP. 2. PRESENÇA: Foram cumpridas
as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica das assinaturas constantes e apostas no “Livro de Registro de Presença de Acionistas”. 3. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO PRÉVIAS: (i) Os avisos de que tratam os artigos 124 e 133 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 e parágrafo 4º do artigo 133 da LSA; e (ii) o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018, foram publicados no dia 29 de março de 2019, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, páginas 78 à 82 e no
“Jornal O Dia SP”, páginas 15 à 16. 4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo de Toledo e o Sr. Paulo Yukio Fukuzaki, como secretário. 5. LEITURA DOS DOCUMENTOS: Dispensada a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da LSA, bem como do Relatório dos Auditores Independentes, por serem do conhecimento geral. 6.
ORDEM DO DIA: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras
relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018; (ii) deliberar sobre a revisão e aprovação de orçamento de
capital da Companhia referente ao exercício de 2019; (iii) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (iv) reeleger os membros do Conselho de Administração da Companhia;
(v) fixar o montante da verba global para a remuneração dos administradores, nos termos do artigo 152 da LSA; e
(vi) deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal. 7. DELIBERAÇÕES: As acionistas, por unanimidade de votos,
após debates e discussões, aprovaram: 7.1. A lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; 7.2. O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração
dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2018, publicados conforme o item “Convocações e Publicações Prévias” acima, já devidamente
auditados pela KPMG Auditores Independentes, conforme Relatório dos Auditores Independentes datado de 27 de
março de 2019; 7.3. O orçamento de capital para o exercício de 2019, no valor de R$ 111.656.000,00 (cento e onze
milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil reais); 7.4. Considerando que há prejuízos apurados nas Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a deliberação sobre a destinação dos resultados
ficou prejudicada, não havendo qualquer distribuição; 7.5. A reeleição dos seguintes membros do Conselho de Administração, os Senhores: (1) EDUARDO DE TOLEDO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº. 4.358.259-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº.
103.264.958-51; (2) PAULO YUKIO FUKUZAKI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº. 10.194.341 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº. 073.215.168-65; e (3)
ARTHUR PIOTTO FILHO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da
Cédula de Identidade RG nº. 7.599.667-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº. 826.027.518-04; todos residentes e domiciliados na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5° Andar, Vila Olímpia, para os cargos de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, permanecendo
vagos os demais cargos do referido Conselho de Administração. As Acionistas aprovaram, conforme atribuição prevista no artigo 12 do Estatuto Social, a eleição do Sr. EDUARDO DE TOLEDO, para ocupar a função de Presidente do
Conselho de Administração e do Sr. PAULO YUKIO FUKUZAKI, para ocupar a função de Vice-Presidente do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração ora reeleitos, com mandato de 1 (um) ano, que se
encerrará na data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2020 (“AGO 2020”), permanecerão em
seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, conforme vier a ser deliberado na AGO 2020. Os membros do
Conselho de Administração ora reeleitos declaram ter conhecimento do artigo 147 da LSA e alterações posteriores e,
consequentemente, não estarem incursos em quaisquer dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, conforme Termo de Posse, Declaração de Desimpedimento e Renúncia à Remuneração arquivado na
sede da Companhia; 7.6. A verba global e anual para remuneração dos membros da Administração da Companhia de
até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), incluindo honorários, eventuais gratificações, seguridade social e benefícios que sejam atribuídos aos administradores em razão da cessação do exercício do cargo de administrador, sendo
certo que o montante aqui proposto inclui os valores referentes aos encargos sociais e de FGTS que forem devidos, ficando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fixação do montante individual e, se for o caso, a concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer natureza, conforme artigo 152 da LSA. Para o exercício social de 2019, a verba global e anual ora aprovada será destinada exclusivamente à Diretoria da Companhia, vez
que os membros do Conselho de Administração renunciam, nesta data, à remuneração anual, conforme Termo de Renúncia à Remuneração assinado nesta data; e 7.7. A dispensa de instalação do Conselho Fiscal da Companhia, conforme facultado pelo artigo 161 da LSA e pelo artigo 20 do Estatuto Social. 8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, é assinada por
todos os presentes. Barueri/SP, 23 de abril de 2019. Assinaturas: Eduardo de Toledo, Presidente da Mesa; e Paulo Yukio Fukuzaki, Secretário. Acionistas: (1) INFRA SP PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES S.A., representado pelo Sr.
Leonardo Couto Vianna; e (2) ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA., representado pelos Srs. Mário Múcio Eugênio Damha e Marco Aurélio Eugênio Damha. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro de Registros de
Atas das Assembleias Gerais nº 02, às folhas 90 a 93. Eduardo de Toledo - Presidente, Paulo Yukio Fukuzaki - Secretário. JUCESP nº 296.065/19-5 em 31.05.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

RAICHER GESTOR DE LEILÕES, através do Leiloeiro contratado SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial,
inscrito na JUCESP.930, com endereço comercial na Alameda Lorena, 800 sala 1504, Jardim Paulista, São
Paulo/SP, devidamente autorizado pela credora fiduciária GIOVANNA INCORPORADORA LTDA., empresa
devidamente inscrita no CNPJ n.º 09.276.295/0001-06, com sede na Alameda Jauaperi, 299, Moema, São
Paulo - CEP 04523-010, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, de Financiamento
Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos, datado de 27/08/2016, aditado em 08/08/
2017, devidamente registrado na matrícula n.º 236.133, no qual figuram como fiduciantesELTON RUIZ DA
SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 24.598.276-0-SSP/SP e
inscrito no CPF/MF sob o n.º 163.844.818-39 e ALEXSANDRA APARECIDA FRANCO, brasileira, solteira,
empresária, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 22.902.945-0-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n.º
162.943.148-60, ambos residentes e domiciliados na Rua Francisco da Lira, n.º 130, apto 64 B, Jardim Leonor
M. Barros, São Paulo-SP – CEP: 02.346-010, levará à PÚBLICO LEILÃO, de modo presencial nos termos da
Lei nº. 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 13/06/2019 às 10h10min, no escritório do leiloeiro sito á
Alameda Lorena 800, Sala 1504, Jardim Paulista – São Paulo/SP em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo
igual ou superior à R$ 67.108,40 (sessenta e sete mil e cento e oito reais e quarenta centavos) o imóvel abaixo
descrito e caracterizado com propriedade consolidada em nome dos credores fiduciários, constituído por
IMÓVEL: Vaga de garagem nº 130P, localizada no 1º subsolo do condomínio denominado Vivart Tremembé,
situado na Rua Manoel Gaya, nº 945, na Vila Nova Mazzei, 22º Subsdistrito, Tucuruvi, com área privativa total
de 8,400m²; a área de uso comum de 15,965m²., a área da unidade de 24,365m2., equivalente a uma fração
ideal de 0,0007663 no terreno e nas partes de propriedade e uso comum do condomínio ou 2,584m2; e, o
coeficiente de distribuição de despesas de condomínio de 0,0007663. OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO,
DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso
não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 17/06/2019 às10h10min, no mesmo local,
a realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$61.840,02 (sessenta e um mil
e oitocentos e quarenta reais e dois centavos) e, neste será aceito o maior lance oferecido ao imóvel, desde
que igual ou superior a somatória do valor da dívida reajustada até aquela data, acrescidas das despesas,
dos encargos legais e contratuais, dos tributos, das despesas condominiais eventualmente em aberto, inclusive
do imposto de transmissão recolhido para a consolidação da propriedade, despesas com edital e leilão; o bem
será vendido, observada a Convenção de Condomínio vigente no condomínio onde situa-se o imóvel relacionado,
a quem maior lance oferecer, pelo valor maior ou igual o estipulado para o imóvel, reservando-se ao comitente
vendedor, o direito de retirar, liberar ou não o bem pelo maior preço alcançado por intermédio do leiloeiro. A
venda será efetuada “ad corpus” e no estado de conservação que se encontra. O interessado deverá efetuar
o pagamento do arremate à vista e, a comissão do leiloeiro correspondente é 5% sobre o valor do arremate
à vista no ato do leilão. A total responsabilidade deste leilão, bem como valores, datas e produto é de total
responsabilidade do comitente vendedor, isentado o leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer
responsabilidades. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro
de 1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a
profissão de Leiloeiro Oficial - Informações (11) 3099-0483 ou e-mail do Leiloeiro:
30/05, 03/06 e 10/06/19
contato@raicherleiloes.com.br

Votorantim S.A.

CNPJ/MF n° 03.407.049/0001-51 - NIRE 35300313216
Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, Realizadas em 30 de Abril de 2019
1. Data, Hora e Local: Dia 30 de abril de 2019, às 08 horas e 30 minutos, na sede social da Votorantim S.A., localizada na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nº 255, 13º andar, cj. “A”, Itaim Bibi, CEP 01448-000 (“Companhia”). 2. Presença: acionistas
representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro de “Presença de Acionistas” da Companhia. 3. Convocação e Publicações: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme autorizado pelo artigo 124, §4°, da Lei n° 6.404/76 (“Lei
n° 6.404/76”), tendo em vista o comparecimento de acionistas titulares da totalidade das ações de emissão da Companhia. As demonstrações financeiras, o parecer dos auditores independentes e o relatório da administração referentes ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2018 foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal O Dia, ambos no dia 03 de abril de 2019,
todos colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia. 4. Mesa Dirigente: Raul Calfat, Presidente, e Sergio Thiago da
Gama Giestas, Secretário. 5. Ordem do Dia: Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; (ii) deliberar sobre a destinação do
resultado do exercício; e, (iii) fixar a remuneração global dos administradores Assembleia Geral Extraordinária: (i) tomar conhecimento
da renúncia do Presidente do Conselho de Administração; (ii) tomar conhecimento da renúncia ao exercício da função do Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) eleger novo Presidente do Conselho de Administração; (iv) deliberar sobre indicação de novo
Vice- Presidente do Conselho de Administração; (v) ratificar a composição do Conselho de Administração da Companhia. 6. Deliberações
Ordinárias: Colocadas as matérias em discussão e votação, os acionistas presentes aprovaram sem ressalva, por unanimidade de votos:
(i) as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e o relatório da administração referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018, nos termos em que foram previamente entregues aos acionistas e publicados no Diário Oficial do Estado
de São Paulo, à fl. 03, e no Jornal O Dia, à fl.06, ambos em edição de 03 de abril de 2019; (ii) a destinação do Lucro Líquido do exercício,
que totalizou R$ 1.745.674.799,14 (um bilhão, setecentos e quarenta e cinco milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, setecentos e
noventa e nove reais e quatorze centavos), da seguinte forma: “Reserva Legal”, R$ 87.283.739,96 (oitenta e sete milhões, duzentos e oitenta e três mil, setecentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos); “Dividendos Obrigatórios”, R$ 414.597.764,80 (quatrocentos e
quatorze milhões, quinhentos e noventa e sete mil, setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos); e “Reserva de Lucros”, R$
1.243.793.294,38 (um bilhão, duzentos e quarenta e três milhões, setecentos e noventa e três mil, duzentos e noventa e quatro reais e
trinta e oito centavos). Nos termos do artigo 202, § 3º, da Lei 6.404/76, os acionistas decidiram, por unanimidade, pela não distribuição dos
dividendos mínimos obrigatórios; e, (iii) aprovar o valor da remuneração global da Administração da Companhia para o ano de 2019, inclusive benefícios de qualquer natureza, no valor total de até R$ 37.507.237,51 (trinta e sete milhões, quinhentos e sete mil, duzentos e
trinta e sete reais e cinquenta e um centavos. 7. Deliberações: Extraordinárias: (i) a assembleia tomou conhecimento da renúncia
apresentada nesta data pelo Sr. Raul Calfat ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia e agradece a valiosa
colaboração prestada pelo Sr. Raul Calfat por todo o período em que esteve à frente deste Conselho. (ii) a Companhia tomou conhecimento da renúncia ao exercício da função de Vice-Presidente do Conselho de Administração apresentada nesta data pelo Sr. Luis Ermirio de
Moraes, ressalvando que este continuará como membro do Conselho de Administração pelo prazo de seu mandato. A Companhia lamenta que o Sr. Luis Ermirio de Moraes não possa continuar a desempenhar a vice-presidência de seu Conselho de Administração e agradece os excelentes serviços prestados no exercício dessa função e pela sua continuidade como membro do mesmo Conselho; (iii) tendo
em vista a renúncia do Sr. Raul Calfat ao cargo de Presidente do Conselheiro, foi aprovada a eleição do Sr. Eduardo Mazzilli de Vassimon, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.539.448-5
SSP/SP e do CPF/MF nº 033.540.748-09, residente e domiciliado, nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Baicuri, 130, Bairro
Boaçava, CEP: 05469-030, para ocupar o cargo vago até a assembleia geral que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (iv) a assembleia deliberou, ainda, indicar para exercer a função de Vice Presidente
do Conselho de Administração o Sr. José Roberto Ermirio de Moraes, abaixo qualificado; (v) em decorrência das alterações acima
aprovadas, fica ratificada a composição do Conselho de Administração, com mandato até a assembleia geral que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, da seguinte forma: Presidente: Eduardo Mazzilli de
Vassimon, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.539.4485-SSP/SP e do CPF/MF nº 033.540.748-09, residente e domiciliado, nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Baicuri, 130, Bairro
Boaçava, CEP: 05469-030; Vice-Presidente: José Roberto Ermirio de Moraes, brasileiro, casado sob o regime da separação total de
bens, industrial, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.960.820-4-SSP/SP e do CPF/MF nº 029.080.178-81, domiciliado, nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Amauri nº 255, 16º andar, Jardim Paulistano, CEP: 01448-000; Conselheiros: Claudio Ermirio de
Moraes, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº
15.340.437-1 SSP/SP e do CPF/MF nº 116.005.728-12, domiciliado, nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Amauri nº 255, 16º
andar, Jardim Paulistano, CEP: 01448-000; Luis Ermirio de Moraes, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.347.232 SSP/SP e do CPF/MF nº 051.558.168-23, domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo na Rua Amauri nº 255, 16º andar, Jardim Paulistano, CEP: 01448-000; Marcelo Pereira Lopes de Medeiros, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG. nº 5.347.941-5 e do CPF.MF. nº 022.725.508-94, residente e domiciliado,
nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Santa Judite, 420, Jd. Guedala, CEP: 05603-20; Oscar de Paula Bernardes Neto, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG. nº 7.158.672 e do CPF/MF 037.057.307-20, domiciliado nesta Capital na
Av. Dr. Cardoso de Melo, nº 1480, 8º andar; e, Pedro Wongtschowski, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade
RG. nº 3.091.522-3 e do CPF.MF. nº 385.585.058-53, residente e domiciliado, nesta Capital do Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Luiz
Antonio, 1343, 9º andar, Bela Vista, CEP: 01317-910; (vi) Fica a Diretoria da Companhia, na forma do Estatuto Social, autorizada a assinar
todos os documentos e tomar as providências necessárias ao cumprimento da presente deliberação. 8. Encerramento: - a) - Em todas
as deliberações deixaram de votar os legalmente impedidos; b) - O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação; c) - Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme vai assinada pelo Secretário. Assinaturas: Raul Calfat, Presidente; Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário; por Hejoassu Adminitração
S.A., José Luiz Gimenes Caiafa e Sergio Thiago da Gama Giestas, Acionista. A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no livro
próprio. São Paulo, 30 de abril de 2019. Sergio Thiago Da Gama Giestas - Secretário. Jucesp nº 295.514/19-0 em 31/05/2019. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral.
8ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 8º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 106949178.2017.8.26.0100. A Dra. Vanessa Ribeiro Mateus, Juíza de Direito da 8ª Vara Cível do Foro Central da Capital/
SP, Faz Saber a Valmir Carlos Marinho (CPF. 156.941.118-26), que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou ação de Execução,
objetivando a quantia de R$ 86.810,72 (julho de 2017), representada pelo Instrumento Particular de Confissão de
Dívida e Outras Avenças n° 316368459. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em
03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela
metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor
da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e
sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento
ao feito. Será o presente, afixado e publicado.
07 e 08 / 06 / 2019.
29º Vara Cível. Processo Digital nº: 1111094-39.2014.8.26.0100 - Procedimento Comum Cível - DIREITO CIVIL.
Exequente: CRUZ AZUL DE SÃO PAULO - Executado: DANIEL HENRIQUE SANTOS BEZERRA. Edital de Citação.
Prazo: 20 dias. A Dra. Valéria Longobardi, Juíza de Direito da 29ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber
a Daniel Henrique Santos Bezerra (CPF. 338.841.908-65), que Cruz Azul de São Paulo, entidade beneficente e
filantrópica, mantenedora do Colégio da Polícia Militar - Unidade Centro lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento
Comum, objetivando a quantia de R$ 10.947,00 (outubro/2014), decorrente do Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais - 2013. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferido a citação por edital, para que em 15 dias,
a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não
sendo contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
07 e 08 / 06 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1118946-46.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 35ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Henrique Bretas Marzagão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) BCA Desenvolvimento de Alta Performa Ltda, nome fantasia BCA Coaching (CNPJ. 13.637.256/0001-56) e Aparecida Ângela
Costa de Abreu (CPF. 875.061.578-53), que Banco Bradesco S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$
77.161,77 (fevereiro de 2018), representada pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida n° 9039649. Estando as executadas
em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado
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123456
123456
123456 EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
123456 MARITA ADMINISTRADORA S/A EM LIGUIDAÇÃO
123456
123456
Nº 60.977.246/0001-40.
123456 Ficam convidadosC.N.P.J
os senhores acionistas para se reunirem em
123456 assembleia geral extraordinária,
em primeira convocação realizarse123456 a na sede da contabilidade, sitoque
à Rua Manoel Dutra, 289, Bela Vista
123456 nesta capital ás 18:30hs do dia 21 de
junho de 2019, a fim de deliberarem
123456
123456 sobre o encerramento da empresa e a baixa do CNPJ e outros
123456 assuntos de interesse social. São Paulo 06 de junho de 2019. Mariannita
123456 Pontiroli.
10, 11 e 12/06
123456
123456
123456
123456 EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1052498-94.2016.8.26.0002
123456
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
123456 deO(A)SãoMM.Paulo,
Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
123456 JOSÉ DAVID DA
SILVA, Brasileiro, Solteiro, CPF 033.761.747-33, com endereço à Rua
123456 Jade, 41, Ruínas,
11750-000, Peruíbe – SP e JOSÉ DAVID DA SILVA
123456 ESTACIONAMENTOSCEP
- ME, CNPJ 09.436.033/0001-53, que lhe foi proposta uma ação
123456 de Execução de Título Extrajudicial
parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese:
123456 que os executados por força de títuloporexecutivo
de contrato de alienação fiduciária encontram123456 se inadimplentes com o exequente. Encontrando-se
em lugar incerto e não sabido,
123456 foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, paraososréus
atos e termos da ação proposta e
123456 para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
prazo do presente edital,
123456 apresente resposta. Não sendo contestada a ação, os réusdoserão
reveis,
123456 caso em que será nomeado Curador Especial. Será o presente edital,considerados
afixado
123456 e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidadepordeextrato,
São Paulo, aos
123456 28 de maio de 2019.
B 08 e 11/06
123456
123456
123456
123456 EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1051711-67.2013.8.26.0100
123456 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
123456 Paulo, Dr(a). Leandro de Paula Martins Constant, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
123456 ESPÓLLIO DE JOSÉ LUIS SAN MARTIN ELEXPE, POR SEU INVENTARIANTE DIEGO
123456 SANT’ANA
MARTIN ELEXPE, Brasileiro, CPF 389.541.998-28 e VASKA
123456 INDÚSTRIAESAN
COMÉRCIO DE METAIS LTDA, CNPJ 48.146.633/0001-39, com endereço
123456 à Rua Vinte e Quatro
Maio, 104, Conjunto 13B, República, A/C DIEGO SANT’ANA
123456 MATIN ELEXPE, CEPde01041-000,
– SP (na pessoa de seu representante
123456 legal), que lhe foi proposta uma açãoSãodePaulo
Execução de Título Extrajudicial por parte de
123456 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, e estando
os executados em local ignorado, foi
123456 deferida a intimação por edital para que tenham ciência
penhora no rosto dos autos da
123456 Reclamação Trabalhista nº 0000915-75.2012.5.02.0316,da junto
à 6ª Vara do Trabalho de
123456 Guarulhos / SP. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
da lei.
123456 NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de maionadeforma
2019.
123456
B 08 e 11/06
123456
123456
123456 Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1129890-44.2015.8.26.0100. O Dr. Helmer Augusto
123456 Toqueton Amaral, Juiz de Direito da8ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei.
123456 Faz Saber a Konkeras Incorporação & Construção Ltda, CNPJ 00.199.952/0001-86, na
123456 pessoa de seu representante legal, que José Carlos Andrade Santos, ajuizou uma Ação
123456 de Rescisão de Contratos c.c. Pedido de Restituição de Valores Pagos, pelo Procedimento
123456 Sumário, tendo como co-ré Cooperativa Habitacional Intersul, objetivando rescindir os
123456
123456 contratos de aquisição de unidades habitacionais matriculadas sob nºs G134 e G147,
123456 ambas do Projeto Habitacional Golden Life, Itanhaém/SP e de prestação de serviços de
123456 assistência e corretagem, celebrados pelas partes; condenar as rés à devolução ao autor,
123456 de R$ 23.827,99, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, referente aos
123456 valores pagos, bem como ao pagamento de custas, honorários e demais cominações.
123456 Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15
123456 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerada revel, ocasião
123456 que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se
123456 verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o
123456 presente, por extrato, afixado e publicado.
B 08 e 11/06
123456
123456
123456
123456 RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital,
123456 República Federativa do Brasil, a requerimento do BANCO INTER S/A,
123456 FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou interessar possa
123456 que, CATEDRAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ nº
123456
123456 06.162.699/0001-72, com sede nesta Capital, na Rua Casa do Ator, nº
123456 1.117, conjunto nº 83-A, Vila Olímpia, representada por MÁRCIO
123456 DRUMMOND
SEQUEIROS TANURE, administrador de empresas, RG
123456 nº 04752690-47-SSP/BA,
nº 671.144.235-00, casado no regime da
123456 separação total de bensCPF
na vigência da Lei nº 6.515/77, conforme
123456
123456 pacto antenupcial registrado sob nº 5.442 no 2º Oficial de Registro de
123456 Imóveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, com JOANNA CARVALHO
123456 BARRETO DE ARAÚJO TANURE, professora, RG nº 09362194-91123456 SSP/BA, CPF nº 810.492.775-20, brasileiros, domiciliados nesta Capital,
123456 residentes na Rua Fernandes de Abreu nº 115, 8º andar, Itaim Bibi,
123456
123456 ficam intimados a purgarem a mora mediante o pagamento referente a
123456 26 (vinte e seis) prestações em atraso, vencidas de 12/04/2018 a 12/
123456 05/2019, no valor de R$184.206,34 (cento e oitenta e quatro mil,
123456 duzentos e seis reais e trinta e quatro centavos), e respectivos encargos
123456 atualizado na data de hoje no valor de R$186.594,93 (cento e oitenta e
123456
123456 seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos),
123456 que atualizado até 12/08/2019, perfaz o valor de R$186.594,93 (cento
123456 e oitenta e seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e
123456
centavos), cuja planilha com os valores diários para purgação de
123456 três
123456 mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido pelo BANCO
123456 INTER S/A, para aquisição do imóvel localizado na Rua Pintassilgo, nº
123456 477, apartamento nº 106, localizado no 9º andar do Edifício Moema
123456 Comfort Residence, em Indianópolis – 24° Subdistrito, objeto de
123456
Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com Força
123456 “Instrumento
123456 de Escritura Pública” devidamente registrado sob n° 07 na matrícula nº
123456 151.297. O pagamento haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro
123456 de Imóveis, situado nesta Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar,
123456 Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro
123456 do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última publicação deste.
123456 Ficam os devedores desde já advertidos de que, decorrido o prazo de
123456
123456 15 (quinze) dias sem a purgação da mora, o Oficial deste Registro,
123456 certificando este fato, promoverá, à vista da prova do pagamento,
123456 pelo fiduciário, do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação
123456 da consolidação da propriedade do citado imóvel em nome do fiduciário,
123456 BANCO INTER S/A, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após
123456
123456 o que o mesmo imóvel será levado a público leilão, de acordo com o
123456 procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei. São Paulo, 06 de junho
123456 de 2019. O Oficial.
10, 11 e 12/06
123456
123456
123456
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000019-89.2015.8.26.0704
123456 AEDITAL
123456 MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São
123456 Paulo, Dra Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CLEONICE MARIA
123456 AGUSTINHO LIMA, CPF 677.563.608-34, que Akzo Nobel Ltda, foi ajuizada uma Ação
123456 de Adjudicação Compulsória, com Procedimento Sumário, convertida em Comum,
123456 objetivando que a ré outorgue a requerente a Escritura Definitiva de Venda e Compra do
123456 imóvel situado na Rua das Folhagens, nº 03, Recanto Verde, Cotia/SP, sob pena de
123456 adjudicação compulsória. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO
123456 por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser
123456 considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
123456 autora (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257
123456 § - IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
123456 Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de abril de 2019. B 07 e 08/06
123456
123456
123456
123456 EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010153-64.2013.8.26.0020
123456 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do
123456 Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA MARINI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
123456
Diesel Comércio de Peças e Serviços Para Caminhões e Autos, CNPJ 09.510.639/
123456 Ramos
na pessoa de seu representante legal e a Cicera Noeme Barros de Sousa, CPF
123456 0001-91,
48, que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma ação de Execução de Título
123456 365.519.518Extrajudicial, para cobrança de R$ 86.194,82 (07/2013), referente ao saldo devedor do
123456 Empréstimo
Capital de Giro, materializado em Cédula de Crédito Bancário nº. 6.123.663.
123456 Estando os executados
lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em
123456 03 dias, paguem o débitoematualizado
ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito
123456 do exequente, comprovando o depósito
de 30% do valor da execução, inclusive custas e
123456 honorários, podendo requerer que o pagamento
seja feito em 06 parcelas mensais,
123456 atualizadas, prazos estes que começarão a fluirrestante
após os 20 dias supra, sob pena não o
123456 fazendo, ser convertido em penhora o bloqueio efetuado
sobre os valores de R$ 1.048,35,
123456 R$ 275,42 e R$ 335,19, depositado no Banco do Brasil S/A,
ag. 5905-6 Poder Judiciário,
123456 presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado curador especial
caso de revelia (art.
123456 257, inciso IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixadoeme publicado
na forma
123456
de 2019.
123456 da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de abril
B 07 e 08/06
123456
123456
123456
123456 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
123456
Nº 1020676-55.2014.8.26.0100-O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de
123456 PROCESSO
Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo
123456 Registros
Esteves, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Ricardo Fernandes, João Fernandes
123456 Neto,
Margoliano Fernandes, Frederico Antonio de Barros Brotero, Maria de
123456 LourdesAlcidia
Nogueira de Barros Brotero, Maria dos Santos Sousa, Julieta Gomes Freire
123456 Baeta, Silvino Martins, Marli Bicudo, Ricardo Fernandes, João Fernandes, Alcidia
123456 Margoliano Fernandes, Antônio da Silva Chaves, Luiz Leite de Camargo e seus sucessores,
123456 réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges
123456 e/ou sucessores, que Adelino Pereira Calças e Marina Batista Pereira Calças ajuizou(ram)
123456 ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua
123456 Duquesa do Faial nº 210, antiga Rua Três, parte do lote 5-B da quadra H, Jardim Joamar,
123456 Tucuruvi, São Paulo., alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
123456 termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para se
123456 manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias da
123456
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
123456 publicação.
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
123456 nomeado
B 07 e 08/06
123456 forma da lei.
123456
123456
123456
- Prazo 20 dias - Processo nº 0187096-38.2012.8.26.0100 (583.00.2012.187096).
123456 Citação
A Dra. Paula Da Rocha E Silva Formoso, Juíza de Direito da 36ª Vara Cível - Foro Central
123456 Cível
na forma da Lei. Faz Saber a Cadis Promocional de Embalagens Ltda, CNPJ
123456 02.458.152/0001-68,
de seu representante legal e Luiz Carlos Antunes Pereira
123456 CPF 009.714.698-65,naquepessoa
Banco Santander Brasil S/A, ajuizou uma ação Execução de
123456 Título Extrajudicial, para cobrança
181.742,10 (09/2012), referente ao saldo devedor do
123456 Contrato de Empréstimo - Capital dedeGiro
Estando os executados em local
123456 ignorado, foi deferida a citação por edital,nº 64.572427-5.
para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias
123456 supra, paguem o “quantum” reclamado, acrescido
correção monetária, bem
123456 como honorários advocatícios fixados em 10% sobre odetotaljurosdo edébito
atualizado, anotando123456 se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária
fica reduzida pela
123456 metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para que ofereçam
embargos,
123456 facultando os executados nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando
123456 o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento
123456 saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1%
123456 doao mês,
sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC),
123456 presumindo-se
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo exequente (Art. 344 do
123456
123456 NCPC). Será o presente, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 17
123456 de abril de 2019.
B 07 e 08/06
123456
123456
123456 Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 0161084-21.2011.8.26.0100 (583.00.2011.161084).
123456 O Dra. Daniela Pazzeto Meneghine Conceição, Juíza de Direito da 39ª Vara Cível - Foro
123456 Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a Padaria Pequicle Ltda. - Me, CNPJ 06.922.848/
123456 0001-54, na pessoa de seu representante legal, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade
123456 de São Paulo S/A, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de
123456 R$ 92.750,43 (junho/2011), referente ao inadimplemento do Instrumento Particular de
123456 Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento. Estando a executada em local ignorado,
123456 foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague
123456 o quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários
123456 advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado
123456 o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o
123456 prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para que ofereça embargos, facultando a
123456
123456 executada nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito
123456 de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo
123456 em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês,
123456 sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC),
123456 presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela exequente (Art. 344 do
123456
Será o presente, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 20
123456 NCPC).
de maio de 2019.
B 07 e 08/06
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Trator Participações S.A.
CNPJ 23.643.755/0001-00
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31/12/2018 (Em Reais)
Balanço Patrimonial
2018
2017
Demonstração das Mutações
Capital Social e
Ativo/Circulante
54.579
74.185
do Patrimônio Líquido
Reserva de Capital
Reservas de Lucros
Caixa e Equivalentes de Caixa
52.064
56.772
(-) A
Reservas de Lucros a Lucros ou Prejuízos
Adiantamentos Diversos
15.000 Eventos
Acumulados
Subscrito Integralizar Reserva Legal Disposição dos Acionistas
Totais
Tributos a Recuperar
2.515
2.413 Saldos Iniciais em 01/01/2017
22.851.018 (22.850.818)
200
Não Circulante
13.758.082 10.620.218 Lucro Líquido do Exercício
551.805 551.805
Investimentos
13.758.082 10.620.218 Aumento de Capital Social
- 10.142.140
- 10.142.140
Total do Ativo
13.812.661 10.694.403 Destinações Propostas no Exercício:
Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante
170
258 Constituição de Reserva de Lucros
551.805
(551.805)
Partes Relacionadas
258 Saldos Finais em 31/12/2017
22.851.018 (12.708.678)
551.805
- 10.694.145
Obrigações Fiscais e Tributárias
170
- Lucro Líquido do Exercício
421.380 421.380
Patrimônio Líquido
13.812.491 10.694.145 Aumento de Capital Social
- 3.384.766
- 3.384.766
Capital Social Subscrito
22.851.018 22.851.018 Destinações Propostas no Exercício:
Capital Social a Integralizar
(9.323.912) (12.708.678) Reserva Legal
48.659
(27.590)
(21.069)
Reservas de Capital
48.659
- Constituição de Reserva de Lucros
400.311
(400.311)
Reserva de Lucros
236.726
551.805 Distribuição de Lucros
(687.800)
- (687.800)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
13.812.661 10.694.403 Saldos Finais em 31/12/2018
22.851.018 (9.323.912)
48.659
236.726
- 13.812.491
Demonstração do Resultado
2018 2017
Demonstração do Fluxo de Caixa
Despesas/Receitas Operacionais
420.261 527.579 Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
697.617
2018
2017 Dividendos Recebidos
Despesas Gerais e Administrativas
(30.297) (18.548) Lucro/(Prejuízo) antes do IR e da CS
422.573
560.183 Caixa Líquido Aplicado nas Atividades
Equivalência Patrimonial
450.715 546.127 Ajustado por:
de Investimento
(2.687.149) (10.074.091)
Outras Receitas e Despesas
(157)
Resultado com Equivalência Patrimonial
(450.715) (546.127) Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Resultado antes Receitas e Despesas Financeiras 420.261 527.579
(28.142)
14.056 Distribuição de Lucros
(687.800)
Receitas Financeiras
4.974 45.697 Resultado Ajustado
(1.193)
(8.377) Aumento Capital Social
3.384.766 10.142.140
Despesas Financeiras
(2.662) (13.094) IR e CS Correntes
Partes Relacionadas - Passivo
(258)
258
Resultado antes do IR e CS
422.573 560.183 (Aumento)/Redução dos Ativos:
IR e CS Correntes
(1.193) (8.377) Adiantamentos Diversos
15.000
(15.000) Caixa Líquido Proveniente das Atividades
Lucro Líquido do Exercício
421.380 551.805 Tributos a Recuperar
(102)
(2.414) de Financiamento
2.696.708 10.142.398
Demonstração do Resultado Abrangente
2018
2017 Aumento/(Redução) dos Passivos
Aumento/(Diminuição) Líquido de Caixa
Lucro Líquido/(Prejuízo) do Exercício
421.380 551.805 Obrigações Fiscais e Tributárias
170
- e Equivalentes de Caixa
(4.708)
56.572
Resultado Abrangente do Exercício
421.380 551.805
Caixa Líquido Proveniente
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início
das Atividades Operacionais
(14.267)
(11.735) do Exercício
56.772
200
A Diretoria
Fluxos Caixa das Atividades de Investimento
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final
José Carlos de Oliveira Souza - Contador CRC 1SP130997/O-5
Aplicações em Investimentos
(3.384.766) (10.074.091) do Exercício
52.064
56.772

São Paulo, 8, 9 e 10 de junho de 2019

BAERLOCHER DO BRASIL S.A.
CNPJ nº 43.821.164/0001-92

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
Balanço Patrimonial Sintético (Em MR$)
Demonstrações dos Resultados Sintético (Em MR$)
Ativo
Circulante
Não circulante
Total do ativo
Passivo e Patrimônio Líquido
Circulante
Não circulante
Patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

2018
91.243
50.619
141.862
2018
43.215
10.397
88.250
141.862

2017
78.621
51.403
130.024
2017
29.222
2.392
98.410
130.024

Receita operacional líquida
Lucro bruto
Lucro financeiro líquido
Lucro líquido antes dos impostos
Lucro líquido do exercício

2018
211.330
45.086
(648)
24.161
17.378

2017
204.869
44.271
(79)
27.843
20.001

Juarez da Silva Costa - Diretor-Presidente
Sueli Aparecida Sant´Ana Nunes - TC CRC 1SP206089/O-3

As Notas Explicativas na íntegra e o Relatório do Auditor Independente encontram-se na sede da Sociedade.

JFX Locação e Arrendamento de Bens S/A
CNPJ: 07.585.729/0001-16
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31/12/2018 e 2017 (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma) - Em Complemento ao Balanço Publicado na Edição do dia 27/04/2019.
1. Contexto Operacional: A JFX Locação e Arrendamento de Bens S.A., de o terreno, materiais, mão de obra contratada e outros custos de constru- 7. Imobilizado:
2018
Saldo
é uma sociedade anônima de capital fechado e tem por objetivo social a ção relacionados. 3.4 Imobilizado: Os itens do imobilizado são demonstra- 7.1 Posição imobilizado Valor de Depreciação
Saldo líquido
compra, venda, administração, locação, incorporação e arrendamento de dos ao custo histórico de aquisição menos o valor da depreciação e de Descrição
custo acumulada
líquido
2017
bens imóveis próprios e construção de imóveis próprios por terceiros. 2. Ela- qualquer perda não recuperável acumulada. O custo histórico inclui os gas- Terreno/Edificações boração e Apresentação das Demonstrações Financeiras. 2.1. Declara- tos diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso Av. L. De Magalhães
408.741
(25.398) 383.343 389.692
ção de conformidade: Essas demonstrações financeiras foram elaboradas pretendido pela administração. A Companhia inclui no valor contábil de um Terreno/Galpão de acordo com os Pronunciamentos de Contabilidade (coletivamente item do imobilizado o custo de peças de reposição somente quando for pro- Rua João Ranieri
1.810.792
(231.097) 1.579.695 1.637.470
“CPCs”) emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), adota- vável que este custo proporcionará futuros benefícios econômicos. O valor Terreno/Galpão dos no Brasil com aprovação do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). contábil das peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos e manu- Bom Sucesso
8.244.102
(762.611) 7.481.491 7.672.977
A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade ter- tenções são contabilizados como despesas do exercício, quando incorridos. 50% da sala 41ceirizada e declara que as demonstrações refletem e espelham a realidade A depreciação dos ativos é calculada usando o método linear para alocar R. Santa Rosa, 112
60.000
- 60.000
da Companhia em todos os seus termos. Os resultados produzidos são fru- seus custos, menos o valor residual, durante a vida útil, que é estimada Total do imobilizado 10.523.635 (1.019.106) 9.504.529 9.760.139
tos do documental remetido para contabilização, respondendo a administra- como segue: • Benfeitorias em imóveis e instalações – 10 anos; • Máquinas 7.2 Mo vimentação imobilizado
Adições/ Depreção da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A respon- – 10 anos; • Móveis, utensílios e “hardware” – 5 a 10 anos. O valor contábil Contas
2017 Baixas
2018
ciação
sabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor Terreno/Edificações demonstrações financeiras está limitada aos fatos contábeis efetivamente contábil do ativo for maior que seu valor recuperável estimado. Os ganhos e Av. L. De Magalhães
389.692
- (6.349) 383.343
notificados pela administração da Companhia a este profissional. 2.2. Base as perdas em alienações são determinados pela comparação do valor de Terreno/Galpão de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com venda com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras receitas e despe- Rua João Raniere
1.637.471
- (57.776) 1.579.695
base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros. a) Moesas”, líquidas na demonstração do resultado. 3.5 Fornecedores: As contas Terreno/Galpão da funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações financeiras
7.672.976
- (191.485) 7.481.491
a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, Bom Sucesso
combinadas são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Empresubsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do méto- 50% da sala 41sa. Todas as informações financeiras divulgadas nas demonstrações finan60.000
60.000
do de taxa de juros efetiva. 3.6 Demais passivos circulantes e não circu- R. Santa Rosa, 112
ceiras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próxi9.760.139
- (255.610) 9.504.529
lantes: São demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescimo, exceto quando indicado de outra forma. b) Uso de estimativas: A
8. Dividendos a pagar: O Estatuto Social prevê a distribuição de no mínimo
preparação das demonstrações financeiras combinadas, de acordo com as dos, quando aplicáveis, dos respectivos encargos. 3.7 Provisões: Uma 25% do Lucro Líquido, após constituição das reservas legais, conforme a
práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração faça julga- provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Empresa seguir:
tem
uma
obrigação
legal
ou
construtiva
que
possa
ser
estimada
de
maneira
mentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contá2018
2017
Apuração:
beis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar Lucr o Líquido do Exer cício
1.288.459 1.510.291
resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de (-) Constituição de Reserva Legal
(64.423) (75.515)
são revistas de uma maneira contínua. Revisões em relação a estimativas caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avalia- Base de cálculo dos dividendos
1.224.036 1.434.776
contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisa- ções atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos espe- Dividendos apurados (*)
306.009
358.694
cíficos
para
o
passivo.
das e em quaisquer períodos futuros afetados. c) Gestão do capital: A EmMo vimentação:
2018
2017
presa busca alternativas de capital com o objetivo de satisfazer as suas ne- 4. Caixa e equivalentes de caixa
Saldo em 31.12.2017
1.007.491
603
606
cessidades operacionais, objetivando uma estrutura de capital que leve em Caixa e Bancos conta-movimento
(+) Dividendos obrigatórios (*)
306.009
1.015.209
227.207
consideração parâmetros adequados para os custos financeiros, os prazos Aplicações financeiras
(+) Dividendos antecipados
491.306
1.015.812
227.813
de vencimento das captações e suas garantias. 3. Principais Práticas Con(1.130.000)
Dividendos pagos
2018
2017
tábeis: 3.1 Caixas e equivalentes de caixa: Incluem os saldos de caixa, 5. Estoque de imóveis
674.806
(=) Saldo final em 31.12.2018
788.978
756.000
depósitos bancários e aplicações financeiras cujo vencimento seja de até 90 Imóveis Tomé Portes
9. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31/12/2018, o capital subscrito
392.652
dias da data da aplicação, registradas ao custo, acrescido dos rendimentos Imóveis Saint Peter
e integralizado da empresa é de R$ 9.270.000, divididos em 9.270.000 cotas
531.795
531.795
auferidos até a data do balanço que não supera o valor de mercado. As Terreno em Guarulhos
no valor nominal de R$ 1,00 cada uma.
2.850.445 2.850.445
aplicações financeiras são reconhecidas e mensuradas pelo valor justo e os Fazenda Paraíso
2018
2017
10. Receita líquida de vendas
4.171.218 4.530.892
resultados financeiros auferidos nessas operações são alocados diretamenReceita de Locação de Imóveis
2.266.747 2.602.167
2018
2017
te ao resultado. 3.2 Contas a receber de clientes: As contas a receber de 6. Partes relacionadas
520.000
497.316
Receita de Venda de Imóveis
630.000
630.000
clientes são inicialmente reconhecidas pelo valor da transação e subse- Ativo circulante
Total de Receitas
2.786.747 3.099.483
630.000
630.000
quentemente mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da Empréstimo Elementar Participações Ltda.
(-) Pis e Cofins
(101.716) (113.131)
1.045.250 1.045.250
taxa de juros efetiva menos a provisão para créditos de liquidação duvidosa Passivo não circulante
(241.846) (277.806)
(-) IRPJ e CSLL
1.045.250 1.045.250
e ajuste a valor presente, quando aplicável. Uma provisão para créditos de Empréstimos pessoas ligadas
Total Receita líquida
2.443.185 2.708.546
liquidação duvidosa é constituída quando existe uma evidência objetiva de Em 27 dezembro de 2016 a Companhia disponibilizou um empréstimo a sua 11. Demandas judiciais: A Empresa no curso normal de suas atividades
que a Companhia não receberá todos os valores devidos de acordo com as parte relacionada Elementar Participações S.A., sendo que esse emprésti- está sujeita a processos judiciais de naturezas tributária, trabalhista e previcondições originais das contas a receber. 3.3 Estoque de imóveis: Os imó- mo possui prazo de pagamento de dois anos, e terá remuneração da taxa denciário, cível e ambiental. A Administração, apoiada na opinião de seus
veis prontos a comercializar estão demonstrados ao custo de aquisição. No Selic + 1% ao ano. O valor está reconhecido por seu valor original. O saldo assessores legais e, quando aplicável, fundamentada em pareceres especícaso de imóveis em construção, a parcela em estoque correspondente ao passivo de empréstimos com partes relacionadas possui vencimento maior ficos emitidos por especialistas, avalia a expectativa do desfecho dos procusto incorrido das unidades ainda não comercializadas. O custo compreen- que 365 dias e não há remuneração estipulada em contrato.
cessos em andamento e determina a necessidade ou não de constituição de
provisão para contingências. Em 31/12/2018 a Empresa não possui procesAlexandre Xavier
Pedro Luiz Paterra
sos contingentes que necessitem ser provisionados ou divulgados nas deDiretor - CPF: 253.377.168-67
Contador - TC CRC 1 SP-080009
monstrações financeiras.

12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890

Diagnósticos Médicos Santo André S.A.
CNPJ/MF nº 23.034.670/0001-24 - NIRE 35.3.0051639-7
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 18/12/2018
Data, Horário e Local: 18/12/18, 12h, na sede social. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em virtude da presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. David Batista da Silva
Pares, Presidente do Conselho de Administração, e secretariados pelo Sr. Fernando Fusaro da Silva Pares. Deliberações: Os Conselheiros, por
unanimidade, deliberaram o seguinte: (i) Eleger o Sr. David Fusaro da Silva Pares, RG nº 32.315.743-9 SSP/SP, CPF/MF nº 216.458.628-01,
para ocupar o cargo de Diretor, com mandato coincidente com o mandato dos Diretores já eleitos, qual seja, até 23/02/2020.
(ii) Consignar a composição da Diretoria da Sociedade formada pelos Srs. Fernando Fusaro da Silva Pares, RG nº 32.315.744-0 SSP/SP,
CPF/MF sob o nº 216.458.758-81, Diretor Presidente da Companhia; Sr. Daniel Ho Quintanilha, RG 44.996.500-4 SSP/SP,
CPF/MF nº 369.580.468-89, Diretor Financeiro da Companhia; e David Fusaro da Silva Pares, RG nº 32.315.743-9 SSP/SP, CPF/MF
nº 216.458.628-01, Diretor. Nada mais. Santo André (SP), 18 de dezembro de 2018. Mesa: David Batista da Silva Pares - Presidente;
Fernando Fusaro da Silva Pares - Secretário. JUCESP nº 54.087/19-3 em 23/01/2019. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Private Equity AE Investimentos e Participações S.A.

Gaia Agro Securitizadora S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 14.876.090/0001-93 - NIRE 35.300.418.514
Edital de Convocação - Assembleias Gerais de Titulares dos Certificados de Recebíveis
do Agronegócio da 1ª Série da 13ª Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A.
A Gaia Agro Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.876.090/0001-93 (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, nos termos da Cláusula 11.4 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio
da 1ª Série da 13ª Emissão, firmado em 22 de dezembro de 2014 (“Termo de Securitização”), convoca os Srs. Titulares dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 13ª Emissão da Emissora (“Titulares dos CRA” e
“CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA, na sede da Emissora, localizada na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051 a se realizar: em primeira convocação, no dia 03 de julho de 2019, às 10:30, na sede da Emissora acima mencionada, para deliberar a
seguinte Ordem do Dia: (1) desdobramento dos CRA na proporção de 1 para 768, com o intuito de aumentar a liquidez dos CRA, sobretudo em consideração à alteração trazida pela Instrução 554 da Comissão de Valores Mobiliários referente ao artigo 9ºB que trouxe novos critérios para o Investidor Qualificado, e; (2) as medidas que deverão ser adotadas pela Emissora e Agente Fiduciário em razão da relação de pendências documentais e obrigações
conforme a relação que será apresentada pela Emissora e pelo Agente Fiduciário na data que vier a ser instalada a
assembleia ora convocada. Para a convocação retro citada, os Titulares dos CRA que se fizerem representar por procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes específicos para representação na Assembleia
Geral de Titulares dos CRA, na sede da Emissora, endereço retro indicado, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia. Sem prejuízo, em benefício do tempo, os Titulares dos CRA deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail juridico@grupogaia.com.br; e
ger1.agente@oliveiratrust.com.br. São Paulo, 06 de junho de 2019. GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A.
10,11 e 12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0050984-02.2011.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ RAPHAEL
NARDY LENCIONI VALDEZ, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ISAURA MARIA SAMPAIO, CPF
076.256.851-87, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Condominio
Quinta da Boa Vista, objetivando a cobrança de R$ 111.026,74 (em 26/07/2011), referente às despesas
condominiais da unidade nº 51 e sua vaga de garagem, bloco Solar Imperador Pedro I, do Condomínio-autor,
vencidas e não pagas de abril/2005 à julho/2011. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de
15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento
ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 24 de maio de 2019.
08 e 11/06

Processo 1005948-17.2016.8.26.0010 - Interdição - Tutela e Curatela - A.M.S. - - F.M.S. ±
EDITAL DE INTERDIÇÃO Processo Digital nº:1005948-17.2016.8.26.0010 Classe Assunto:Interdição - Tutela e Curatela
Requerente:Adriano Michelotti Schroeder e outro Requerido:Mara Michelotti Schroeder Prioridade Idoso Processo nº 100594817.2016.8.26.0010 O(A) Doutor(a) JANAINA RODRIGUES EGEA URIBE, MM Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e
Sucessões do Fórum Regional do Ipiranga da Comarca de São Paulo, do Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a
quem interessar possa que MARA MICHELOTTI SCHOROEDER, brasileira, viúva, portadora do RG nº 7.393.432 X, e
devidamente inscrita no CPF/MF sob o nº 166.627.468 27, que lhe foi proposta uma Ação de Interdição com Pedido de Curatela
Provisó

RAICHER GESTOR DE LEILÕES, através do Leiloeiro contratado SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial,
inscrito na JUCESP.930, com endereço comercial na Alameda Lorena, 800 sala 1504, Jardim Paulista, São
Paulo/SP, devidamente autorizado pela credora fiduciária GIOVANNA INCORPORADORA LTDA., empresa
devidamente inscrita no CNPJ n.º 09.276.295/0001-06, com sede na Alameda Jauaperi, 299, Moema, São
Paulo - CEP 04523-010, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, de Financiamento
Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos, datado de 26/09/2015, aditado em 08/08/
2017, devidamente registrado e averbado na matrícula n.º 236.102, no qual figuram como fiduciantesELTON
RUIZ DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 24.598.276-0-SSP/
SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 163.844.818-39 e ALEXSANDRA APARECIDA FRANCO, brasileira,
solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 22.902.945-0-SSP/SP e inscrita no CPF/MF
sob o n.º 162.943.148-60, ambos residentes e domiciliados na Rua Francisco da Lira, n.º 130, apto 64 B,
Jardim Leonor M. Barros, São Paulo-SP – CEP: 02.346-010, levará à PÚBLICO LEILÃO, de modo presencial
nos termos da Lei nº. 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 13/06/2019 às 10h05min, no escritório do leiloeiro
sito á Alameda Lorena 800, Sala 1504, Jardim Paulista – São Paulo/SP em PRIMEIRO LEILÃO, com lance
mínimo igual ou superior à R$ 67.108,40 (sessenta e sete mil e cento e oito reais e quarenta centavos) o imóvel
abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada em nome dos credores fiduciários, constituído
por IMÓVEL: Vaga de garagem nº 129P, localizada no 1º subsolo do condomínio denominado Vivart Tremembé,
situado na Rua Manoel Gaya, nº 945, na Vila Nova Mazzei, 22º Subsdistrito, Tucuruvi, com área privativa total
de 8,400m²; a área de uso comum de 15,965m²., a área da unidade de 24,365m2., equivalente a uma fração
ideal de 0,0007663 no terreno e nas partes de propriedade e uso comum do condomínio ou 2,584m2; e, o
coeficiente de distribuição de despesas de condomínio de 0,0007663. OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO,
DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso
não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 17/06/2019 às10h05min, no mesmo local,
a realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 61.087,07 (sessenta e um mil
e oitenta e sete reais e sete centavos) e, neste será aceito o maior lance oferecido ao imóvel, desde que igual
ou superior a somatória do valor da dívida reajustada até aquela data, acrescidas das despesas, dos encargos
legais e contratuais, dos tributos, das despesas condominiais eventualmente em aberto, inclusive do imposto
de transmissão recolhido para a consolidação da propriedade, despesas com edital e leilão; o bem será
vendido, observada a Convenção de Condomínio vigente no condomínio onde situa-se o imóvel relacionado,
a quem maior lance oferecer, pelo valor maior ou igual o estipulado para o imóvel, reservando-se ao comitente
vendedor, o direito de retirar, liberar ou não o bem pelo maior preço alcançado por intermédio do leiloeiro. A
venda será efetuada “ad corpus” e no estado de conservação que se encontra. O interessado deverá efetuar
o pagamento do arremate à vista e, a comissão do leiloeiro correspondente é 5% sobre o valor do arremate
à vista no ato do leilão. A total responsabilidade deste leilão, bem como valores, datas e produto é de total
responsabilidade do comitente vendedor, isentado o leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer
responsabilidades. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro
de 1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a
profissão de Leiloeiro Oficial - Informações (11 ) 3099-0483 ou e-mail do Leiloeiro:
contato@raicherleiloes.com.br
30/05, 03/06 e 10/06/19

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0047220-08.2011.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ RAPHAEL
NARDY LENCIONI VALDEZ, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PIERINA ROSÁLIA CASTANHO
ZALLA, CPF 099.229.878-48, HERMÍNIO ZALLA, CPF 042.644.018-87, DERCY ANTÔNIO VIESTI, CPF
014.521.348-04, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Carlos Eduardo
Menegazzo e outro, objetivando adjudicacão aos requerentes de 50% (cinquenta por cento) do terreno
situado na Rua Dr. Oswaldo Mellone, antiga Rua Mary e Daisy, lote nº 25 da quadra A, do loteamento
denominado Jardim laranjal, com área de 395,00m², matrícula 348.608, 11º CRI/São Paulo-SP, para o posterior
e devido registro imobiliário. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 24 de maio de 2019.
08 e 11/06

SECRETARIA DA 16ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP. EDITAL
DE CITAÇÃO. PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PROCESSO N. º 1011424-06.2016.8.26.0020 – AÇÃO
MONITÓRIA, no qual figura como Autor: BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ 00.000.000/0001-91 e Réu: JOSE
SUELDO DIAS ME E OUTROS. CITAR JOSE SUELDO DIAS ME, inscrita no CNPJ sob o nº 60.759.537/
0001-61; VIRGINIA DIAS DE OLIVEIRA NETA, inscrito no CPF sob n° 091.604.838-14, com endereço em
lugar incerto e não sabido, para, expirado o prazo deste edital, pagar em 15 (quinze) dias o débito oriundo
do Contrato de Empréstimo, celebrado em, acrescido em encargos contratuais até a data do efetivo pagamento,
cujo valor de R$ 146.857,68 (cento e quarenta e seis mil oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito
centavos). Não efetuado o pagamento voluntário será acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios
fixados em 10%. Ficando a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art.523 sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. São Paulo/SP, 12 de fevereiro de 2019.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018311-62.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 15ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CELINA DIETRICH E
TRIGUEIROS TEIXEIRA PINTO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, CNPJ
04.461.826/0001-09 e PAULO ASSIS BENITES , brasileiro, portador do CPF/MF 093.243.108-95, , que lhe
foi proposta uma ação de Monitória por parte de Banco do Brasil S/A, visando a cobrança de R$201.790,12(
duzentos e um mil setecentos e noventa e reais e doze centavos) referente ao Contrato de Abertura de Crédito
BB Giro Empresa Flex nº 322.101.816 . Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, paguem o “ quantum “ ou apresentem embargos, sob pena
de não o fazendo constituir-se em título executivo judicial a inicial pretendida,. Não sendo embargada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de maio
de 2019.
Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n. 1002401-40.2014.8.26.0009. A Dra. Lúcia Caninéo Campanhã,
Juíza de Direito da 6ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. Faz Saber a GIHAN & AHMAD CONFECÇÕES
LTDA - ME (CNPJ 07.219.326/0001-53), MOHAMAD SAID KHALED MAJZOUB (CPF 265.457.17855),NADIRA HALI LAHRAS (CPF 415.839.008-70), SARIA HOUSSEIN (CPF 440.721.608-57), que BANCO
DO BRASIL S/A lhe ajuizou Ação Monitória, objetivando condenar os réus ao pagamento de R$ 571.956,48
(quinhentos e setenta e um mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos), corrigidos
e acrescido de encargos legais, referente ao contrato de Nº. 119.303.954. Estando os requeridos em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague a dívida,
nos termos do art. 701 do CPC. Fica desde já ciente, que poderá , independentemente de prévia segurança
do juízo, opor, nos próprios autos, embargos à ação monitória, no prazo mencionado, conforme artigo 702 do
CPC. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 16 de julho de 2018. 07 e 08/06
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0104224-13.2005.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio
Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MÓVEIS E DECORAÇÕES ÁGUA DA VIDA
LTDA - ME, CNPJ 02.235.948/0001-51, na pessoa de seu representante legal e a, CARLOS PLÁCIDO DO
NASCIMENTO, CPF 135.143.568-07 e JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA, CPF 019.408.044-77, , que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Banco do Brasil S/A, objetivando a cobrança
de R$ 37.289,68, referente ao Contrato para Desconto de Títulos n° 356.101.323. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 04 de junho de 2019.
07 e 08/06

CNPJ n° 16.811.931/0001-00 - NIRE 35.3.0044229-6
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20 de Dezembro de 2018
1. Data, Hora e Local: aos 20 dias de dezembro de 2018, às 10:00h, na sede da Private Equity AE Investimentos e Participações S.A. (“Companhia”), na Avenida
Cidade Jardim, nº 803, 8º andar, sala W, CEP 01453-000, Cidade e Estado de São Paulo. 2. Convocação: dispensada, tendo em vista a presença de acionistas
representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Presenças: acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do
Livro de Presença de Acionistas. 4. Mesa: Sr. Ricardo Leonel Scavazza - Presidente; e Sr. Luís Henrique Franciozi - Secretário. 4. Ordem do Dia: deliberar sobre
(i) a realização da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, da Companhia (“Emissão”
e “Debêntures”, respectivamente), nos termos da Lei das Sociedades por Ações, objeto de colocação privada; (ii) a autorização à Diretoria da Companhia, e/ou
aos seus procuradores, para praticar todos os atos necessários à realização da Emissão, incluindo a negociação e assinatura dos instrumentos (inclusive
eventuais aditamentos, notificações e procurações) necessários à realização e liquidação da Emissão; e (iii) a ratificação de todos os atos já praticados
relacionados às deliberações acima. 5. Deliberações: após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, por unanimidade de votos e sem
ressalvas ou restrições, os acionistas da Companhia deliberaram o seguinte: 5.1. Aprovar a realização da Emissão, com as seguintes características e condições
principais, as quais serão detalhadas e reguladas por meio da celebração do Instrumento Particular de Escritura de Primeira Emissão de Debêntures Simples,
Não Conversíveis em Ações, Sem Garantia, em Duas Séries, para Colocação Privada, da Private Equity AE Investimentos e Participações S.A. (“Escritura de
Emissão”): 5.1.1. Destinação dos Recursos: 5.1.1.1. Os recursos líquidos arrecadados pela Companhia por meio da Emissão das Debêntures de Primeira Série
(conforme abaixo definido) deverão ser utilizados para o pagamento do preço de aquisição das (i) 175.000 (cento e setenta e cinco mil) debêntures emitidas
pela Alphaville Urbanismo S.A. (“Alphaville”), nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações
Ordinárias, da Espécie Quirografária, sem Garantia Real, em uma Única Série, para Distribuição Privada, da Alphaville Urbanismo S.A.”; e (ii) 270.521 (duzentos e
setenta mil, quinhentos e vinte e uma) debêntures emitidas pela Alphaville, nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de
Debêntures, Conversíveis em Ações Ordinárias, da Espécie Quirografária, sem Garantia Real, em uma Única Série, para Distribuição Privada, da Alphaville
Urbanismo S.A.”, conforme previsto no Contrato de Compra e Venda de Ações e Debêntures, datado de 20 de dezembro de 2018, celebrado entre a Companhia
e seus acionistas. 5.1.1.2. Os recursos líquidos arrecadados pela Companhia por meio da Emissão das Debêntures de Segunda Série (conforme abaixo definido)
deverão ser utilizados no curso ordinário dos negócios da Companhia e de quaisquer de suas subsidiárias, inclusive para fins de financiamento à Alphaville,
(i) para tempestivamente pagar, desembolsar, ou, de qualquer outra forma, adimplir quaisquer outras contribuições devidas pela Alphaville e/ou qualquer de
suas subsidiárias a autoridades federais, estaduais ou municipais, assim como as contribuições devidas ao Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) e o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); (ii) para desenvolver ou finalizar projetos da Alphaville e/ou de qualquer de suas subsidiárias; (iii) para o
pagamento de valores oriundos de processos, litígios, disputas, cobranças, arbitragens, mediações, ou quaisquer outros procedimentos perante tribunais ou
painéis judiciais, administrativos ou arbitrais relacionados à Alphaville ou a qualquer de suas subsidiárias; ou (iv) para quaisquer outros fins legais.
A capitalização de Alphaville pela Companhia terá prioridade de pagamento em relação a quaisquer dívidas concedidas por qualquer Afiliada (conforme
definido na Escritura de Emissão) da Companhia (inclusive debêntures de titularidade de tal Afiliada) à Alphaville. 5.1.2. Procedimentos de Colocação:
As Debêntures serão objeto de colocação de forma privada, sem esforço de venda a investidores ou ao público em geral, sem intermediação de instituições
integrantes do sistema de distribuição de títulos e, portanto, não estão sujeitas ao registro de emissão e distribuição perante à Comissão de Valores Mobiliários,
nos termos do artigo 19 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada. 5.1.3. Prazo e Método de Subscrição; Pagamento e Preço de Subscrição:
As Debêntures deverão ser subscritas e integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, nas respectivas Datas de Emissão (conforme abaixo definido) de
cada série, por seu Valor Nominal Unitário (conforme abaixo definido). 5.1.4. Negociação: As Debêntures não serão registradas para negociação no mercado
secundário. 5.1.5 Número da Emissão: As Debêntures representam a primeira emissão de debêntures da Companhia. 5.1.6. Valor Total da Emissão: De até
R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), dos quais: (i) aproximadamente R$59.126.000,00 (cinquenta e nove milhões e cento e vinte e seis mil reais)
são referentes às Debêntures da Primeira Série; e (ii) aproximadamente R$60.874.000,00 (sessenta milhões e oitocentos e setenta e quatro mil reais) são
referentes às Debêntures de Segunda Série (“Valor Total da Emissão”). 5.1.7. Quantidade: Serão emitidas até 120.000 (cento e vinte mil) Debêntures, sendo:
(i) aproximadamente 59.126 (cinquenta e nove mil e cento e vinte seis) Debêntures no âmbito da primeira série da Escritura de Emissão (“Debêntures da
Primeira Série”); e (ii) aproximadamente 60.874 (sessenta mil e oitocentas e setenta e quatro) Debêntures serão emitidas no âmbito da segunda série da
Escritura de Emissão (“Debêntures da Segunda Série”). 5.1.8. Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário de cada Debênture será de R$1.000,00 (mil reais)
(“Valor Nominal Unitário”). Para cada Debênture emitida, devidamente subscrita e integralizada, o seu Valor Nominal Unitário poderá ser aumentado de acordo
com os Juros PIK (conforme abaixo definido), observado o disposto na Escritura de Emissão, ou diminuído em razão de Amortização Antecipada Obrigatória
(conforme abaixo definido) ou Amortização Antecipada Facultativa, conforme previsto na Escritura de Emissão. 5.1.9. Número de Séries: A Emissão será feita
em 2 (duas) séries. 5.1.10. Forma e Comprovação de Titularidade: As Debêntures serão emitidas sob a forma escritural, sem a emissão de certificados, de forma
que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será confirmada pelo averbação no Livro de Registro de Debêntures e no Livro de Transferência
de Debêntures da Companhia e pelo boletim de subscrição que será assinado pelos debenturistas (“Debenturistas Iniciais” e, em conjunto com sucessor ou
cedente permitido de tempos em tempos, “Debenturistas”) após a subscrição das Debêntures. 5.1.11. Conversibilidade: As Debêntures serão simples e não
conversíveis em ações de emissão da Companhia. 5.1.12. Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades
por Ações, sem garantia e sem direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das Debêntures. 5.1.13. Data de Emissão: Para todos os
fins e efeitos legais, a data de emissão (i) das Debêntures da Primeira Série será a data de subscrição e integralização das Debêntures da Primeira Série
(“Data de Emissão da Primeira Série”); e (ii) das Debêntures de Segunda Série será a data de subscrição e integralização das Debêntures de Segunda Série
(“Data de Emissão da Segunda Série” e, em conjunto com a Data de Emissão da Primeira Série, a “Data de Emissão”). 5.1.14. Atualização Monetária: O Valor
Nominal Unitário não estará sujeito à atualização monetária. 5.1.15. Data de Vencimento: A data de vencimento das Debêntures será 30 de dezembro de 2023
(“Data de Vencimento”), independentemente da série, salvo disposição em contrário nos termos da Escritura de Emissão. 5.1.16. Amortização do Valor Nominal
Unitário: O Valor Nominal Unitário das Debêntures (acrescido dos Juros PIK ou reduzido pela Amortização Antecipada Obrigatória e/ou pela Amortização
Antecipada Facultativa, conforme o caso) será pago integralmente em uma única parcela na Data de Vencimento (conforme abaixo definido). 5.1.17. Juros
Remuneratórios: Sobre o saldo remanescente do Valor Nominal Unitário de cada Debênture (acrescido dos Juros PIK ou diminuído em razão de Amortização
Antecipada Obrigatória e/ou Amortização Antecipada Facultativa) incidirão, no início do período, juros remuneratórios equivalentes a 100% (cem por cento)
da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252
(duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão no informativo diário disponível em sua página na
internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de uma sobretaxa de 3% (três por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis
(“Remuneração” e, em conjunto com Taxa DI, os “Juros Remuneratórios”), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, baseada no número
de dias úteis decorridos, aplicáveis sobre o saldo remanescente do Valor Nominal Unitário de cada Debênture (acrescido dos Juros PIK ou diminuído em razão
de Amortização Antecipada Obrigatória e/ou Amortização Antecipada Facultativa) desde a respectiva Data de Emissão ou da Data de Pagamento (conforme
abaixo definido) imediatamente anterior, conforme o caso, até a data de seu efetivo pagamento. A Remuneração das Debêntures será calculada de acordo com
a fórmula disposta na Escritura de Emissão. 5.1.18. Período de Juros e Pagamento de Juros Remuneratórios: 5.1.18.1 Para os fins da Escritura de Emissão,
“Período de Juros” significará, com relação a cada Debênture, independentemente da série, (i) no caso do primeiro Período de Juros, o intervalo que se inicia na
Data de Emissão das Debêntures da Primeira Série (inclusive) e que termina após seis meses de tal data (excluído o último dia, para fins do cálculo de Juros
Remuneratórios devidos nos termos da Escritura de Emissão); e (ii) no caso de cada período subsequente, o intervalo que se inicia no último dia do Período de
Juros imediatamente anterior (inclusive) e que termina em seis meses de tal data (excluído o último dia, para fins do cálculo de Juros Remuneratórios devidos
nos termos da Escritura de Emissão), ou na Data de Vencimento, no caso do último Período de Juros. Cada Período de Juros sucede o anterior sem interrupção
até a Data de Vencimento. 5.1.18.2 Os Juros Remuneratórios das Debêntures somente incidirão e serão devidos após a emissão de cada Debênture, no último
dia de cada Período de Juros (cada uma dessas datas, uma “Data de Pagamento de Juros Remuneratórios”), independente da série de cada Debênture. Se uma
das Datas de Pagamento de Juros Remuneratórios não for considerada um Dia Útil, então a Data de Pagamento de Juros Remuneratórios será o Dia Útil
imediatamente subsequente. Aqueles que forem Debenturistas ao final de um Dia Útil imediatamente anterior a uma Data de Pagamento de Juros
Remuneratórios, terão direito ao recebimento dos Juros Remuneratórios. 5.1.18.3. Até (e incluindo) a Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios
imediatamente anterior à Data de Vencimento, a Companhia terá o direito de (i) capitalizar e adicionar os Juros Remuneratórios devidos na Data de Pagamento
dos Juros Remuneratórios ao valor do principal em aberto das Debêntures, incorporando-o ao Valor Nominal Unitário para fins do cálculo da Remuneração,
observado o disposto na Escritura de Emissão (“Juros PIK”); ou (ii) notificar os Debenturistas com ao menos 10 (dez) Dias Úteis de antecedência a uma Data de
Pagamento de Juros Remuneratórios informando que o valor dos juros devidos serão pagos à vista na Data de Pagamento de Juros Remuneratórios. Quaisquer
Juros PIK deverão ser automaticamente incorporados ao Valor Nominal Unitário, para fins do cálculo da Remuneração, sem prejuízo do disposto na Escritura
de Emissão. 5.1.19. Repactuação Programada: Não haverá repactuação programada das Debêntures. 5.1.20. Resgate Antecipado Facultativo: A Companhia
poderá, a seu exclusivo critério e desde que esteja adimplente com suas obrigações nos termos da Escritura de Emissão, mediante comunicação aos
Debenturistas, realizar, a qualquer tempo a partir da Data de Emissão, e com aviso prévio nos termos da Escritura de Emissão, o resgate antecipado da
totalidade das Debêntures (sendo vedado o resgate parcial), com o consequente cancelamento de tais Debêntures, mediante o pagamento (i) do Valor
Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, acrescido (ii) dos Juros Remuneratórios, calculada pro rata temporis,
desde a Data de Emissão ou a última Data de Pagamento, conforme o caso, até a data de tal resgate antecipado facultativo, observado os termos e condições
previstos na Escritura de Emissão. 5.1.21. Amortização Antecipada Obrigatória. A Companhia deverá, a qualquer tempo a partir da Data de Emissão, mediante
comunicação aos Debenturistas, amortizar antecipadamente uma porcentagem do saldo devedor do Valor Nominal Unitário (acrescido dos Juros PIK e/ou
reduzidos pela Amortização Antecipada Obrigatória e/ou pela Amortização Antecipada Facultativa, conforme o caso) conforme disposto na Escritura de
Emissão, o qual não poderá exceder 99% (noventa e nove por cento) do Valor Nominal Unitário das Debêntures no momento de cada Evento de Amortização
Antecipada Obrigatória (conforme abaixo definido), se (i) a Companhia; ou (ii) qualquer pessoa física ou jurídica, sociedade anônima, sociedade empresária
limitada, trust, joint venture, associação, fundo de investimento, ou qualquer outra entidade reconhecida por lei, mesmo que não esteja investida de
personalidade jurídica (qualquer um dos acima referidos, uma “Pessoa”) que, direta ou indiretamente, Controle (conforme definido na Escritura de Emissão),
seja Controlada por ou esteja sobre Controle comum (em conjunto, uma “Afiliada”) do Pátria Investimentos Ltda. (“Pátria Investimentos”) ou qualquer diretor,
administrador ou empregado de tal Pessoa, receba qualquer distribuição ou pagamento (seja em dinheiro, valores mobiliários ou outros bens), direta ou
indiretamente, da Alphaville ou de quaisquer de suas subsidiárias, como resultado de um pagamento a título de retorno sobre investimento de capital ou
quaisquer distribuições de lucros, dividendos ou juros sobre qualquer valor mobiliário (incluindo as debêntures conversíveis existentes) ou qualquer outra
forma de distribuição ou pagamento (como uma taxa de consultoria ou assessoria) (qualquer um dos itens acima, uma “Distribuição” e o recebimento de uma
Distribuição pela Companhia ou por qualquer Afiliada do Pátria Investimentos, um “Evento de Amortização Antecipada Obrigatória”), observado os termos e
condições previstos na Escritura de Emissão. 5.1.22. Amortização Antecipada Facultativa: A Companhia poderá, a seu exclusivo critério e independentemente
dos interesses dos Debenturistas, a qualquer tempo a partir da Data de Emissão, mediante comunicação aos Debenturistas, amortizar antecipadamente um
percentual do saldo devedor do Valor Nominal Unitário (acrescido dos Juros PIK e/ou reduzidos pela Amortização Antecipada Obrigatória e/ou pela
Amortização Antecipada Facultativa, conforme o caso), o qual não deverá exceder 99% (noventa e nove por cento) do Valor Nominal Unitário das Debêntures
no momento de cada evento de amortização antecipada, observado os termos e condições da Escritura de Emissão (“Amortização Antecipada Facultativa”).
Cada Amortização Antecipada Facultativa deverá amortizar um valor de principal de, no mínimo, R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), ou valor equivalente
a um múltiplo inteiro de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) acima de tal valor mínimo. 5.1.23. Aquisição Facultativa: As Debêntures poderão ser adquiridas
pela Companhia, a qualquer tempo, sujeito à concordância e consentimento do respectivo Debenturista vendedor e sujeito ao disposto no artigo 55, parágrafo
3º, da Lei das Sociedades por Ações. 5.1.24. Vencimento Antecipado: O vencimento antecipado de todas as obrigações decorrentes das Debêntures poderá ser
declarado nas hipóteses previstas na Escritura de Emissão e os Debenturistas poderão exigir o imediato pagamento do saldo devedor, calculado na forma
prevista na Escritura de Emissão, dos Encargos Moratórios (conforme definido abaixo) e das multas, se houver, incidentes até a data do efetivo pagamento, sem
prejuízo do seu direito de buscar indenizações necessárias para compensar integralmente as perdas e danos causados pelo inadimplemento da Companhia,
na ocorrência de quaisquer Eventos de Vencimento Antecipado (conforme definido na Escritura de Emissão), que não forem sanados dentro dos respectivos
períodos de cura estabelecidos na Escritura de Emissão, caso aplicável. 5.1.25. Encargos Moratórios: Sem prejuízo dos Juros Remuneratórios, que continuarão
a incidir até o pagamento integral das Debêntures, se a Companhia deixar de efetuar um pagamento pontualmente aos Debenturistas, os débitos em atraso
pela Companhia ficarão sujeitos, independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, a: (i) multa moratória não
compensatória convencional fixa de 2% (dois por cento); e (ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados sobre os valores em atraso, desde a data
de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, ambos calculados sobre o valor total devido e não pago (“Encargos Moratórios”). 5.1.26. Demais
Características: As demais características das Debêntures e da Emissão encontrar-se-ão descritas na Escritura de Emissão e nos demais documentos a elas
pertinentes. 5.2. Autorizar a diretoria da Companhia, e/ou seus procuradores, para, observadas as condições descritas acima, praticar todos os atos necessários
à realização da Emissão, incluindo a negociação e assinatura de todos os instrumentos (inclusive eventuais aditamentos, notificações, procurações) necessários
à realização e liquidação da Emissão, incluindo a Escritura de Emissão e todos os seus respectivos termos (inclusive as hipóteses de vencimento antecipado das
Debêntures). 5.3. Ratificar todos os atos já praticados relacionados às deliberações dos itens 5.1 e 5.2 acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado,
lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes. 7. Certificado e Autorização: O secretário certifica que
esta é uma cópia fiel da ata registrada no livro próprio. A lavratura da ata na forma sumária foi autorizada pelos acionistas da Companhia, conforme previsto no
artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações. 8. Assinaturas: Mesa: Presidente: Ricardo Leonel Scavazza; e Secretário: Luís Henrique Franciozi.
Acionistas presentes: BRE/ALPHA Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações Investimento no Exterior, Pátria - Brazilian Private Equity Fund IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Brazilian Private Equity IV - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia,
Pátria Real Estate II Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações, Pátria Real Estate III Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações
e Alpha Co-Investimento Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações. São Paulo, 20 de dezembro de 2018. Esta é cópia fiel da ata que
integra o competente livro. Ricardo Leonel Scavazza - Presidente; Luís Henrique Franciozi - Secretário. JUCESP nº 1.872/19-9 em 04/01/2019.
Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2019.
Data, Local e Hora: Às 11 horas do dia 30 de abril de 2019, na sede social da Companhia, na Aveni- Eventos: Renovação de contrato com a municipalidade de São Paulo em 28/06/2018 contrada Augusto Antunes nº 816 - Limoeiro - CEP 08051-370 - São Paulo - SP; Convocação e Presença: to nº 015/2018 - SMT. GAB - Área 3.1 e 21/12/2018 contrato nº 043/2018 - SMT. GAB - Área
Dispensada a convocação prévia, em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, 3.1, a Companhia celebrou junto a Prefeitura do Município de São Paulo por meio da Secretanos termos do § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. Mesa: Assumiu a Presidência o Sr. Ubiratan Anto- ria Municipal de Transportes, ambos os contratos de caráter Emergencial. Eventos Subsenio da Cunha, que convidou a mim, Anisio Amaral da Silva, para atuar como secretário. Ordem quentes: Em 29 de março de 2019 foi homologado o procedimento licitatório da Concessão
do Dia: Deliberar sobre: (I) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros da Cidade de São Paulo, referente a
demonstrações financeiras relativas ao exercício 2018; (II) Destinação do resultado líquido do exercí- Concorrência nº 003 / 2015 - SMT - GAB, do processo administrativo nº 2015-0.051.573-2, SEI
cio e distribuição dos dividendos; (III) Outros assuntos de interesse dos acionistas. Deliberações: (I) nº 6020.2018/0003187-0 e a Companhia foi adjudicada como vencedora do Lote D-04 do GruPrestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financei- po Local de Distribuição. Após toda exposição dos fatos financeiros ocorridos no exercício finras relativas ao exercício 2018: O Sr. Presidente, no ato de suas atribuições explanou ao acionistas so- do em 31/12/2018, apresentação da contas e demonstrações contábeis, os acionistas delibebre um breve resumo das atividades da UPBUS Qualidade em Transportes S.A., sobre a altera- raram sobre o item e após votação decidiram pela aprovação sem ressalva, dos fatos exposção ocorrida e registrada na JUCESP em 27/12/2018 sob o nº 593.562/18-5 onde ocorreu a destituição tos, das demonstrações contábeis e financeiras descritas neste item. (II) Destinação do resuldo quadro diretivo, sendo eleito novo quadro diretivo representado por Ubiratan Antonio da Cunha tado líquido do exercício e distribuição dos dividendos: O Presidente informou que o lucro apucomo Diretor Presidente e Diretor Operacional; Anisio Amaral da Silva como Diretor Vice-Presiden- rado no exercício não será distribuído entre os acionistas, ficando sua destinação vinculada ao
te; e Wesley dos Santos Souza como Diretor Geral. Apresentou as demonstrações financeiras e in- Patrimônio Líquido a disposição da Companhia. (III) Outros assuntos de interesse dos acionisformou que foram preparadas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no tas: Os acionistas Adilson Bueno Cardoso, brasileiro, casado por comunhão de bens, porBrasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, pronunciamentos, orien- tador da cédula de identidade sob o nº 21.151.38-9 e com CPF sob o nº 171.220.878-08, retações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo sidente e domiciliado nesta capital na Rua Fernandes da Silva Bueno nº 24 - Bairro da Ponte
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e ratificados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Os números apresentados nas demonstrações financeiras da Companhia são mensurados usando a Rasa - Município de São Paulo - SP - CEP: 03882-000 possuidor de 123.600 (cento e vinte e
moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua em R$ (reais); O resultado da Com- três mil e seiscentas) ações preferenciais perfazendo o valor de R$ 123.600,00 (centro e vinpanhia é apurado pelo regime de competência; A Companhia não atua no mercado de derivativos e te e três mil e seiscentos reais), em moeda corrente nacional e o acionista Ademir Willians
nem de renda variável; Os ativos e passivos tratados como instrumentos financeiros, tais como caixa Bomfim, brasileiro, casado por comunhão de bens, portador da cédula de identidade sob o nº
e equivalentes de caixa e contas a receber não possuem valor de mercado diferente daqueles apre- 2.001.433-1 SSP / SP e com CPF sob o nº 093.145.258-99, residente e domiciliado nesta Capisentados nesta demonstração financeira; O imposto de renda e a contribuição social do exercício cor- tal a Avenida João Batista de Oliveira nº 107 - Vila Paranaguá - Município de São Paulo - SP
rente são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro - CEP: 03807-000 possuidor de 123.600 (cento e vinte e três mil e seiscentas) ações preferentributável trimestral, excedente de R$ 60 mil para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para ciais perfazendo o valor de R$ 123.600,00 (centro e vinte e três mil e seiscentos reais) cada
contribuição social sobre o lucro líquido, ajustado com as adições e exclusões, e consideram a com- acionista, em moeda corrente nacional, Retiram-se e Desligam-se do Quadro de Aciopensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real. O nistas, Transferindo a totalidade de suas ações preferenciais para empresa UPBUS Qualiplano de contas implantado na empresa foi uma sugestão da SPTRANS - São Paulo Transportes dade em Transportes S.A. - CNPJ 20.589.268/0001-18 a ser considerada como Ações em
adequada a nossa realidade operacional. A Companhia decidiu não adotar antecipadamente nenhu- Tesouraria perfazendo o total de 247.200 (duzentas e quarenta e sete mil e duzentas) ações
ma outra norma, interpretação ou alteração que tenham sido emitidas, mas que ainda não estão em preferenciais perfazendo o valor de R$ 247.200,00 (duzentos e quarenta e sete mil e duzentos
vigor. Pronunciamento - Descrição - Vigência: CPC 32 - Incerteza sobre o tratamento de impos- reais) em ações de tesouraria conforme artigo 30 da Lei 6.404/76. Encerramento: Nada mais
tos sobre o lucro - Refere-se aos esclarecimentos contabilização de posições fiscais que ainda não fo- havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembléia da qual se lavrou a presente Ata que, lida e
ram aceitas pelas autoridades fiscais - Exercícios anuais iniciados a partir de 1 de janeiro de 2019; CPC achada conforme será transcrita no Livro de Registro de Atas de Assembléias Gerais, assina06 (R2) - Arrendamento mercantil - Refere-se a uma nova avaliação dos arrendamentos tanto dos ar- da pelo Presidente, Secretário e Acionistas: Ademir Willians Bomfim, Adilson Bueno Cardoso,
rendadores ou dos arrendatários. - Exercícios anuais iniciados a partir de 1 de janeiro de 2019. As in- Adriano Mendes Vilela, Alessandro Tadeu Barros Silva, Ana Paula Jacometti, Andreza Becheformações constantes nas demonstrações financeiras resumem-se em: Contas a receber: Referem- li Santa Fausta, Anisio Amaral da Silva, Antonia Aparecida de Souza, Antonia Vilani Alves Pe-se ao saldo do valor a receber, conforme o Demonstrativo de Remuneração de Sistema Local, decor- reira Silva, Antonio Alfredo da Silva, Antonio Henrique de Almeida de Oliveira, Carlos Eduarrente da prestação de serviços de transporte coletivo urbano pela Companhia à Prefeitura do Municí- do Santos Camillo Junior, Carlos Sergio Nogueira da Silva, Christianne Oliveira Loiola, Claupio de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Transportes. Parcelamentos: Impostos junto diana Amaral da Silva, Daercio Silva de Jesus, Daniel da Silva Silveira, Davi dos Santos Auao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS sob o Nº DEBCAD 61.659.120-9 referente ao perío- gusto, Dorival Pereira Faria, Edinivaldo Rodrigues Lopes, Edmar Cardoso do Nascimento, Eddo de 01/2015 a 07/2016 foi incluído no Programa Especial de Regularização Tributária - PERT em 120 son Aparecido Pires Elias, Edson Fabrizio Borges, Elaine Maria da Silva Bortoleto, Eliel Alves
parcelas conforme adesão em 07/07/2017 em curso. Patrimônio líquido: Capital social: No exercí- Flores, Elisabete Pires da Conceicao Velasco, Eliseu Gomes Portela, Elizabeth Carvalho Salles,
cio findo em 31/12/2018, não houve alteração no capital social, sua composição continua com valor Emerson Alves de Oliveira, Eunice Rodrigues Oliveira, Firmo Valdeci de Matos Junior, Francisintegralizado R$ 19.734.400,00 em Ações Preferenciais e R$ 1.000.000,00 em Ações Ordinárias co Vieria Tabosa, Gilberto Silva de Oliveira, Givanilda Maria do Nascimento Silva, Isaias Lucompondo o valor total de R$ 20.734.400,00. Informações suplementares: Em 31/12/2018 a par- cas dos Santos, Ivanildo Jose da Silva, Jacqueline Cavalcante Brito, Janilson Romao Domintir dos saldos apresentados no Balanço Patrimonial, os índices apresentados pela administração são: gos, Joao Batista Francisco de Almeida, João dos Santos Souza, Joao Ferreira Ribeiro, Jonatas Paulino dos Santos, Josefa Vanilda dos Santos Souza, Juberto Lucas de Lima, Juberto
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S.A.
Fórmulas
2018
2018
2017
2017 Exigido Maciel da Silva Junior, Lilia Ribeiro Ortunes, Luciana Lima Santos Freire, Lucilene Ferreira de
Índices Contábeis
Almeida, Luiz Carlos Calegari, Marcelo Alves do Carmo, Marcio Aparecido da Silva, Marcos
Liquidez Corrente
AC / PC
3.146.733,39 0,62 2.956.732,69 0,93 t0,6
Antonio Ribeiro de Vasconcelos, Mariane Soares Calegari, Marieta Alves Lopes, Marlon Ale5.071.991,96
3.183.850,56
xandre Silveira Xavier, Mauricio da Costa Lira, Maxwell Washington Silva Santos, Nelson TeLiquidez Geral
(AC + RLP) / (PC + ELP) 3.359.537,58 0,32 2.956.732,69 0,61 t0,6
gon Filho, Nilmar Aparecido dos Santos, Osar Roberto Alves Marques Junior, Paulo Henrique
10.647.107,19
4.867.563,60
da Silva, Paulo Pereira Gomes, Piter do Carmo Amalfi, Raimundo de Souza Gonçalves, Renata da Rocha dos Santos, Ricardo Arten, Rogerio Gomes Coelho, Rosmari Alves Pinheiro, SanLiquidez Seca
(AC - EST - DES) / PC 3.146.733,39 0,62 2.956.732,69 0,93 t0,6
dra Gonçalves Cavalcante, Sandro Zatta Maciel, Sibelle Paschoal Cardoso, Simone dos San5.071.991,96
3.183.850,56
tos Mota, Thiago Paschoal Cardoso, Ubiratan Antonio da Cunha, Wesley dos Santos Souza,
Endividamento Total
(PC + PNC) / AT
10.647.107,19 0,51 4.867.563,60 0,33 d0,6
São Paulo, 21 de Novembro de 2018. Assinam a ata os abaixo indicados. Confere com a origi20.910.526,01
14.922.362,87
nal e lavrada em livro próprio. São Paulo, 30 de Abril de 2019. Ubiratan Antonio da Cunha
Quociente de Solvência
AT /(PT - PL)
20.910.526,01 1,96 14.922.362,87 3,07 t1,25
- Presidente da Assembleia; Anisio Amaral da Silva - Secretário. JUCESP nº 269.884/19-1
10.647.107,19
4.867.563,60
em 22.05.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Pêssego Transportes Ltda - CNPJ: 20.589.286/0001-08 - NIRE: 35.228.541.670
Balanço Patrimonial
Ativo
2018
2017
Circulante
19.451.008,56 12.811.252,75
Disponível
84.487,39
10,29
Aplicações Financeiras
241.893,89 1.198.229,42
Clientes
10.844.800,14 6.223.221,14
Outros Créditos
8.279.827,14 5.389.791,90
Não Circulante
42.952.948,72 26.840.434,54
Realizável Longo Prazo
190.160,99
Investimento
1.114.454,65 1.442.916,26
Imobilizado
61.550.278,39 37.077.534,11
Depreciação Acumulada
(19.901.945,31) (11.680.015,83)
Total Ativo
62.403.957,28 39.651.687,29
Passivo/Circulante
28.423.941,27 11.389.117,71
Fornecedores
9.041.337,60 5.310.891,13
Obrigações Tributárias
1.717.779,37 1.292.645,67
Obrigações Trabalhistas
15.477.767,80 4.681.711,86
Empréstimos e Financiamentos
2.187.056,50
60.000,00
Processos Judiciais
43.869,05
Não Circulante
11.990.900,86 28.262.569,58
Exigível Longo Prazo
11.990.900,86 2.456.126,32
Patrimônio Líquido
21.989.115,15 25.806.443,26
Capital Social
66.800.000,00 66.800.000,00
Capital Social a Integralizar
(40.000.000,00) (40.000.000,00)
Resultados Acumulados
(4.810.884,85)
(993.556,74)
Total Passivo
62.403.957,28 39.651.687,29
Demonstração do Resultado do Exercício
2018
2017
Receita Bruta de Serviços Prestados
235.801.597,80 224.194.934,74
Custos Operacionais
210.357.949,92 197.319.874,70
(=) Lucro Operacional Bruto
25.443.647,88
26.875.060,04
Despesas Operacionais
788.642,48
1.022.347,33
Despesas Comerciais/Administrativas
22.660.726,15
22.829.141,54
Despesas Tributárias
528.587,29
325.438,11
Despesas Financeiras
2.777.309,31
2.931.306,23
Receita não Operacional
10.652,96
43.331,65
(=) Lucro/Prejuízo antes do IRPJ e CSLL (Lair) (1.300.964,39)
(189.841,52)
IRPJ/CSLL
586.363,72
199.184,44
(=) Lucro/Prejuízo Operacional Líquido
(1.887.328,11)
(389.025,96)
Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis
1. Contexto operacional: A Pêssego Transportes Ltda, empresa devidamente localizada a Avenida Jacu-Pêssego Nº 581 - Itaquera - São Paulo - SP
- CEP: 08260-005, fundada em 07/07/2014, inscrita no CNPJ sob o nº
20.589.286/0001-08, é uma sociedade limitada, com fins lucrativos, que
tem por objetivo o transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal. 2. Base de elaboração: As demonstrações financeiras foram preparadas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das
Sociedades por Ações, pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e ratificados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 3. Base de preparação das demonstrações financeiras: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. (a) Moeda funcional e moeda de apresentação: Os
itens incluídos nas demonstrações financeiras da Companhia são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa
atua (“a moeda funcional”). As demonstrações financeiras estão apresentadas em R$, que é a moeda funcional e, também, a moeda de apresentação da Companhia. (b) Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem o caixa, as contas bancárias e as aplicações de curto prazo, de alta liquidez, imediatamente conversíveis em valores conhecidos e sujeitos a um risco insignificante de alteração de valor, com intenção e possibilidade de serem registrados no curto prazo. (c) Imobilizado: Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação calculada pelo método linear, às taxas
anuais. A Companhia procede o teste de recuperabilidade dos ativos pelo
menos uma vez ao ano, e em 31 de dezembro de 2018, não há indicação de
desvalorização que requeira a contabilização de provisão para ajuste de atiRelatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Acionistas e Administradores Pêssego Transportes Ltda.
Introdução: Examinei as demonstrações contábeis da Companhia Pêssego Transportes Ltda., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis: A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações contábeis, livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração
das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional
e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a
não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidade dos auditores independentes: Meu objetivo é obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo minha opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável,
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exerço julgamento profissional e mantenho ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além dis-

Demonstrações Financeiras (Valores em R$)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31/12/2018
Capital Social Capital a Integralizar Reserva Capital Reserva Lucro ou Prejuízo
Total
Saldo Inicial em 01/01/2018
66.800.000,00
(40.000.000,00)
(993.556,74) 25.806.443,26
Capital Social a Integralizar
Resultado do Período
(4.810.884,85) (4.810.884,85)
Saldo Final em 31/12/2018
66.800.000,00
(40.000.000,00)
(5.804.441,59) 20.995.558,41
Demonstração Fluxo de Caixa - Método Direto 2018
2017 Demonstração do Valor Adicionado
2018
2017
Das Atividades Operacionais
Receitas
235.801.597,80 224.194.934,74
(+) Recebimentos de Clientes e Outros
235.812.250,76 224.194.934,74 Vendas de Mercadoria, Produtos e Serviços
235.801.597,80 224.194.934,74
(-) Pagamentos de Fornecedores
55.511.758,27 49.017.736,40 Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos
151.595.093,73 145.720.469,12
(-) Pagamentos a Funcionários
39.669.198,92 36.434.919,67 Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros 27.330.975,99 26.100.711,64
(-) Recolhimentos ao Governo
6.446.807,62 9.368.498,36 Insumos Adquiridos de Terceiros Totais 178.926.069,72 171.821.180,76
(-) Pagamentos a Credores Diversos
110.963.901,42 125.959.623,69 Valor Adicionado Bruto
56.875.528,08 52.373.753,98
(=) Disponibilidades Geradas pelas (Aplicadas
Depreciação, Amortização e Exaustão
8.221.929,48 5.239.694,19
nas) Atividades Operacionais
23.220.584,53 3.414.156,62 Valor Adicionado Líquido
Das Atividades de Investimentos
Produzido pela Empresa
48.653.598,60 47.134.059,79
(-) Aquisição de Ativo Permanente
23.136.097,17 2.341.954,29 Valor Adicionado Recebido em Transferência
10.652,96
43.331,65
(=) Disponibilidades Geradas pelas (Aplicadas
Receitas Financeiras
10.652,96
43.331,65
nas) Atividades de Investimentos
23.136.097,17 2.341.954,29 Valor Adicionado Total a Distribuir
48.664.251,56 47.177.391,44
Aumento / Diminuição das Disponibilidades
- Distribuição do Valor Adicionado
48.664.251,56 47.177.391,44
Disponibilidades - No Início do Período 1.072.202,33
496.783,39 Pessoal e Encargos
45.860.159,70 45.194.056,80
Disponibilidades - No Final do Período
84.487,36 1.072.202,33 Impostos, Taxas e Contribuições
1.114.951,01
325.438,11
3.576.468,96 1.268.870,57
vo ao seu valor de recuperação. (d) Apuração do resultado: O resultado é Juros e Aluguéis
(1.887.328,11)
(389.025,96)
apurado pelo regime de competência. (e) Instrumentos financeiros: A Com- Lucros Retidos/Prejuízo do Exercício
48.664.251,56 47.177.391,44
panhia não atua no mercado de derivativos e nem de renda variável. Os ati- Total do valor Adicionado Distribuído
vos e passivos tratados como instrumentos financeiros, tais como caixa e Pronunciamento
Descrição
Vigência
equivalentes de caixa e contas a receber não possuem valor de mercado di- CPC 06 (R2) Refere-se a uma nova avaliação Exercícios anuais
ferente daqueles apresentados nesta demonstração financeira. (f) Imposto Arrendamento
dos arrendamentos tanto dos iniciados a partir
mercantil
arrendadores ou dos arrendatários
de 1 de janeiro
de renda e contribuição social - corrente: O imposto de renda e a contribuide 2019
ção social do exercício corrente são calculados com base nas alíquotas de
15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável trimestral, ex- 7. Contas a receber: Referem-se ao saldo do valor a receber, conforme o
cedente de R$ 60 mil para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável Demonstrativo de Remuneração de Sistema Local, decorrente da prestação
para contribuição social sobre o lucro líquido, ajustado com as adições e ex- de serviços de transporte coletivo urbano pela Companhia à Prefeitura do
clusões, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa Município de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Transportes.
de contribuição social, limitada a 30% do lucro real. 4. Principais julga- 8. Parcelamentos: Impostos parcelados junto ao Instituto Nacional da Sementos contábeis, estimativas e premissas: A elaboração de demons- guridade Social - INSS, incluído no Programa Especial de Regularização Tritrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra- butária - PERT em 120 parcelas. 9. Patrimônio líquido: Capital social: No
sil, requer que a administração da Companhia use de julgamentos na deter- exercício findo em 31/12/2018, não houve alteração no capital social, sua
minação e no registro de estimativas contábeis. As demonstrações finan- composição continua com valor integralizado R$ 26.800.000,00 e a integraceiras incluem, portanto, várias estimativas referentes à seleção de vidas lizar no valor de R$ 40.000.000,00 com prazo estipulado pelo sócio até
úteis dos bens do ativo imobilizado e provisões julgadas necessárias para 30/09/2019 conforme alteração contratual registrada na JUCESP sob o nº
passivos. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas pode- 199.052/19-0 de 05/04/2019. 10. Informações suplementares: Em
rá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões 31/12/2018 a partir dos saldos apresentados no Balanço Patrimonial, os íninerentes ao processo da sua determinação. A administração da Compa- dices apresentados pela administração são:
Fórmulas
2018 2018 Exigido
nhia revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente. (a) Re- Índices Contábeis
AC/PC 19.451.008,56
dução ao valor recuperável de ativos: Os ativos não circulantes são revistos Liquidez Corrente
28.423.941,27 0,68
t 0,6
anualmente para que se possa identificar evidências de perdas não recupe(AC+RLP)/ 19.641.169,55
ráveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indi- Liquidez Geral
(PC+ELP) 40.414.842,13 0,49
t 0,6
carem que o valor contábil pode não ser recuperável; Quando este for o
(AC-EST- 19.451.008,56
caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há perda. Quando Liquidez Seca
DES)/PC 28.423.941,27 0,68
t 0,6
houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do
(PC+PNC)/AT 40.414.842,13
ativo ultrapassa seu valor recuperável, ou seja, o maior valor entre o preço Endividamento Total
62.403.957,28
0,65
d 0,6
líquido de venda e o valor em uso de um ativo. Para fins de avaliação, os ativos são agrupados no menor grupo de ativos para o qual existem fluxos de Quociente de Solvência AT/(PT-PL) 62.403.957,28
40.414.842,13 1,54
t 1,25
caixa identificáveis separadamente. 5. Plano de Contas: O plano de contas implantado na empresa foi baseado na estrutura apresentada pela SP- 11. Eventos: Renovação de contrato com a municipalidade de São Paulo
TRANS - São Paulo Transportes adequada a nossa realidade operacional. em 28/06/2018 contrato nº 016/2018, 21/12/2018 contrato nº 044/2018, a
6. Normas e interpretações novas e revisadas já emitidas e ainda Companhia celebrou junto a Prefeitura do Município de São Paulo por meio
não adotadas: A Companhia decidiu não adotar antecipadamente nenhu- da Secretaria Municipal de Transportes, ambos contratos de caráter EMERma outra norma, interpretação ou alteração que tenham sido emitidas, mas GENCIAL. 12. Eventos Subseqüentes: Em 29 de março de 2019 foi homologado o procedimento licitatório da Concessão do Serviço de Transporte
que ainda não estão em vigor.
Pronunciamento
Descrição
Vigência Coletivo Público de Passageiros da Cidade de São Paulo, referente a ConCPC 32 - Incerteza
Refere-se aos esclarecimentos Exercícios anuais corrência nº 003 / 2015 - SMT - GAB, do processo administrativo nº 2015sobre o tratamento
contabilização de posições iniciados a partir 0.051.573-2, SEI nº 6020.2018/0003187-0 e a Companhia foi adjudicada
de impostos
fiscais que ainda não foram
de 1 de janeiro como vencedora do Lote D-05 do Grupo Local de Distribuição.
sobre o lucro
aceitas pelas autoridades fiscais
de 2019 A Diretoria André Barauna Vieira - Contador - CT/CRC 1SP 211.634/O-9
so: • Identifiquei e avaliei os riscos de distorção relevante nas demonstra- em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Enções contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, plane- tidade Pêssego Transportes Ltda., em 31 de dezembro de 2018, o desempejei e executei procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem nho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nacomo obtive evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamen- quela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base
tar minha opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultan- para opinião: A auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileite de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode en- ras e internacionais de auditoria. Minha responsabilidade, em conformidavolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou de com tais normas, está descrita na seção intitulada “Responsabilidade
representações falsas intencionais. • Obtive entendimento dos controles dos Auditores Independentes”. Sou independente em relação à Compainternos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de au- nhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de
ditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expres- Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
sar opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliei Conselho Federal de Contabilidade, e cumpro com as demais responsabilia adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das esti- dades éticas de acordo com essas normas. Acredito que a evidência de aumativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. ditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar minha opinião.
• Concluí sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil Outros assuntos: Parágrafo de ênfase: Renovação de contrato com a
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obti- municipalidade de São Paulo em 28/06/2018 contrato nº 016/2018 - SMT.
das, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que GAB - Área 4.0 e 21 de dezembro de 2018, foi celebrado o contrato
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continui044/2018-SMT.GAB-Área 4.0 de delação de prestação de serviços de transdade operacional da Companhia. Se concluir que existe incerteza relevante,
devo chamar atenção em meu relatório de auditoria para as respectivas di- porte coletivo urbano de passageiros na cidade de São Paulo, em caráter
vulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em minha emergencial e a título precário do sistema local com prefeitura do municíopinião, se as divulgações forem inadequadas. Minha conclusão está fun- pio de São Paulo pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte pelo
damentada nas evidências de auditoria obtidas até a data de meu relatório. prazo de 180 dias a partir de 26 de dezembro de 2018. Eventos subseTodavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não quentes: Conforme nota explicativa nº 12, em 29 de março de 2019, foi homais se manter em continuidade operacional. • Avaliei a apresentação ge- mologado o procedimento licitatório da Concessão do Serviço de Transporral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as di- te Coletivo Público de Passageiros da Cidade de São Paulo, referente a Convulgações e se as demonstrações contábeis representam as corresponden- corrência nº 003 / 2015 - SMT - GAB, do processo administrativo nº 2015tes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apre- 0.051.573-2, SEI nº 6020.2018/0003187-0 e a Companhia foi adjudicada
sentação adequada. Comuniquei-me com os responsáveis pela governança como vencedora do Lote D-05 do Grupo Local de Distribuição. As cláusulas
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da audi- previstas no edital desta licitação acarretarão em alterações significativas
toria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais em suas atividades operacionais em função de alocações previstas de suas
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante linhas, como também em suas receitas e custos.
São Paulo, 31 de maio de 2019.
meu trabalho. Acredito que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar minha opinião. Opinião: Em minha opinião, Libretti Consultoria, Auditoria e Perícia Contábil - CRC2SP035793/O-2
as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente,
Paula Libretti do Gando - CRC1SP307549/O-2

TGD TELEGLOBAL DIGITAL S/A

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 000073327.2019.8.26.0704 A MMa. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV Butantã, Estado de São Paulo, Dra. Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a PAULO ROGÉRIO SANTOS DA CUNHA, RG 19187369, CPF 157.629.00851, que a ação de Procedimento comum, requerida por Conjunto Residencial Cosmos,
foi julgada procedente, condenando o réu ao pagamento de R$ 24.600,59 (02/2019),
corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e demais
cominações. Estando o réu em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que, em 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento voluntário do débito, sob pena de
ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523,
§§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 dias para que o executado, independente de penhora ou nova intimação, ofereça sua
impugnação (art. 525 do C.P.C.). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de abril
de 2019.
B 07 e 08/06
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 1104908-34.2013.8.26.0100 - O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo
Esteves, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) +CT Luiza Arnoni Pereira e s/m Nicolau
Tomaz Pereira, Daisy Arnoni Magalhães, CF Maria Luiza Tomaz Pereira Macriani e s/
m João Carlos Macriani, Rafael Tomaz Pereira, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Rogério
Francisquinho Catharino ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de
dominio sobre imóvel situado na Rua Jerônimo Camargo, parte do lote 10, Tremembé, no
22º Subdistrito-Tucuruvi, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para se
manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias da
publicação. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei.
B 07 e 08/06

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital,
República Federativa do Brasil, a requerimento do ITAÚ UNIBANCO S/
A, FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou interessar
possa que, CARLOS VENCESLAU SILVA ARAÚJO, administrador, RG
nº 1002182-SSP/DF, CPF nº 410.082.111-87, e sua mulher RAQUEL
MONTEIRO ARAÚJO, gerente, RG nº 1201307-SSP/DF, CPF nº
536.976.001-25, brasileiros, casados no regime da comunhão parcial
de bens na vigência da Lei nº 6.515/77, domiciliados nesta Capital,
residentes na Avenida dos Eucaliptos, nº 217, apartamento nº 111,
Moema, fica intimado a purgar a mora mediante o pagamento referente
a 08 (oito) prestações em atraso, vencidas de 24/09/2018 a 24/04/
2019, no valor de R$55.386,18 (cinquenta e cinco mil, trezentos e
oitenta e seis reais e dezoito centavos), e respectivos encargos
atualizado na data de hoje no valor de R$61.522,98 (sessenta e um mil,
quinhentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos), que atualizado
até 20/08/2019, perfaz o valor de R$78.147,42 (setenta e oito mil,
cento e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos), cuja planilha
com os valores diários para purgação de mora está nos autos, cujo
financiamento foi concedido pelo ITAÚ UNIBANCO S/A, para aquisição
do imóvel localizado na Avenida dos Eucaliptos, nº 217, esquina com
a Rua Inhambú, apartamento tipo nº 131, localizado no 13º pavimento
do Edifício Prince de Cheverny, na Saúde – 21° Subdistrito, objeto de
“Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com Força
de Escritura Pública” devidamente registrado sob n° 12 na matrícula nº
124.524. O pagamento haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro
de Imóveis, situado nesta Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar,
Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro
do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última publicação deste.
Ficam os devedores desde já advertidos de que, decorrido o prazo de
15 (quinze) dias sem a purgação da mora, o Oficial deste Registro,
certificando este fato, promoverá, à vista da prova do pagamento,
pelo fiduciário, do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação
da consolidação da propriedade do citado imóvel em nome do fiduciário,
ITAÚ UNIBANCO S/A, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97,
após o que o mesmo imóvel será levado a público leilão, de acordo
com o procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei. São Paulo, 06
de junho de 2019. O Oficial.
07, 10 e 11/06

CNPJ Nº 04.710.973/0001-75 - NIRE 35300198581
Convocação para Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada em 10 de Junho de 2019
A TGD TELEGLOBAL DIGITAL S/A, através de sua Diretoria Executiva, devidamente representada por seu Presidente Sr. Eduardo Augusto Roque CONVOCA pela presente, todos os acionistas, para Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no endereço comercial da Companhia, nesta cidade, na Rua Haddock Lobo, 347, 5º andar, conjunto 51, Cerqueira César, São
Paulo, SP, CEP 01414-001, às 10:00 horas, do dia 10 de junho de 2019, com a seguinte ordem
do dia: (a) Alteração de sua sede para o endereço comercial sito à Rua Haddock Lobo, 347, 5º
andar, conjunto 51, Cerqueira César, São Paulo, SP, CEP 01414-001; e (b) outros assuntos de
interesse da companhia. O Acionista ou seu representante legal deverá comparecer à
Assembleia munido de documentos que comprovem sua identidade. São Paulo, 29 de maio de
2019. Eduardo Augusto Roque - Diretor-Presidente.
(30-31/05 e 01-04-05-06-07-08/06)
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Edital de Intimação
1234567 fiduciário
8° Oficial do Registro de Imóveis desta Comarca da Capital do Estado de São Paulo, a requerimento do credor
Banco Bradesco S/A, CNPJ n° 60.746.948/0001-12, com base e para fins do artigo 26 e parágrafos da Lei
1234567 O9.514/97,
tendo em visto encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, vem intimar, José Luis Marin Miranda,
1234567 RNE n° Y269552-I,
220.224.528-60, para pagar, no prazo de 15 (quinze) dias contados da última publicação
1234567 deste edital, na formaCPFdasn°instruções
contidas adiante, o débito correspondente aos encargos vencidos e os vincendos
1234567 até a data do respectivo pagamento, consoante
cálculo elaborado pelo Credor-Fiduciário no procedimento de intimação
1234567 719.397 DV 152, decorrentes do contrato de financiamento
firmado em 22/07/2014 garantido por alienação
1234567 fiduciário registrada sob n°4, matrícula 180.347, Livro 2, destaimobiliário,
Serventia, referente ao apartamento n° 135B, localizado
1234567 no 13° andar da Torre B, integrante do Condomínio Edifício Estilo
Retiro, situado na Newton Prado n° 767, no
1234567 15º Subdistrito – Bom Retiro. Instruções para pagamento e purga daBom
mora: 1.- Local: 8° Oficial de Registro de Imóveis,
1234567 Rua
Bento Freitas, 256, República – fone: 3291-8080; 2.- Horário: 9 Às 16 horas; 3.- A Liquidação do débito
poderá ser em moeda corrente nacional ou através de cheque administrativo emitido em favor do credor
1234567 atualizado
Banco Bradesco S/A, pagável nesta Capital: 4.- Além do débito atualizado, o pagamento deverá incluir as
1234567 fiduciário
despesas de intimação; Alerta o não pagamento no prazo legal importará na consolidação da propriedade do imóvel
1234567 em
nome do credor-fiduciário, Banco Bradesco S/A, nos termos da já citada legislação. Dado e passado nesta Capital
1234567 do Estado
de São Paulo, aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove.
1234567
1234567 Maria Aparecida de F. Lima Assis – escrevente.
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
INFRA SP PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES S.A.
1234567
CNPJ Nº. 29.209.677/0001-16 - NIRE Nº. 35.300.511.034 - COMPANHIA FECHADA
1234567 ATA DE REUNIÃO
DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2019
1234567 1. DATA, HORA E LOCAL:DOEmCONSELHO
05 de abril de 2019, às 08h30, na sede da Infra SP Participações e Concessões S.A.
1234567 (“Companhia”), localizada na Avenida
Jafet, nº. 222, 4º Andar, Bloco B, Sala 01, Vila Olímpia, CEP 04551-065,
1234567 São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: PresenteChedid
a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3.
1234567 MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos
Eduardo de Toledo e o Sr. Paulo Yukio Fukuzaki, como secretário. 4.
1234567 ORDEM DO DIA: Deliberar sobre os seguinteso Sr.assuntos:
(i) manifestar-se sobre o relatório da administração e as con1234567 apresentadas pela Diretoria, bem como as demonstrações
financeiras anuais da Companhia, acompanhadas dos
1234567 tas
1234567 Pareceres emitidos pelos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
1234567 2018; (ii) examinar e opinar sobre o orçamento de capital da Companhia, para o exercício social a se encerrar em 31
1234567 de dezembro de 2019, com prazo de duração de 1 (um) ano; (iii) examinar e opinar sobre a destinação dos resultados
1234567 do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e (iv) convocar a Assembleia Geral Ordinária da Compa1234567 nhia. 5. DELIBERAÇÕES: Os Senhores Conselheiros, examinadas as matérias constantes da ordem do dia, após de1234567 bates e discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) manifestaram-se favoravelmente (a) ao
1234567 relatório da administração, às contas apresentadas pela Diretoria e às demonstrações financeiras anuais da Compa1234567 nhia, acompanhadas do Parecer dos auditores independentes, emitido nesta data, referentes ao exercício social encer1234567 rado em 31 de dezembro de 2018, assim como à sua submissão à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas; (b) à proK-10, 11 e 12/06

posta de orçamento de capital para o exercício de 2019, com prazo de duração de 1 (um) ano; e (c) à proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e (ii) aprovaram a convocação da
Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 23 de abril de 2019, às 11h00; tudo conforme documentos apresentados aos membros do Conselho na presente reunião. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da
mesa e por todos os presentes. São Paulo/SP, 05 de abril de 2019. Assinaturas: Eduardo de Toledo, Presidente da
Mesa e, Paulo Yukio Fukuzaki, Secretário. Conselheiros: (1) Eduardo de Toledo; (2) Arthur Piotto Filho; e (3) Paulo Yukio Fukuzaki. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº. 01, às folhas 11 e 12. Eduardo de Toledo - Presidente da Mesa, Paulo Yukio Fukuzaki - Secretário. JUCESP nº 295.433/19-0 em 31.05.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1080822-23.2018.8.26.0100. O Dr. Alexandre Bucci, Juiz de Direito da 10ª Vara Cível do Foro Central da
Capital/SP, Faz Saber a F. F. L. M Educação e Treinamento Ltda EPP, atual denominação Difema Locação de Veículos Ltda (CNPJ. 19.464.794/000172), que Unidas Locadora de Veículos Ltda lhe ajuizou ação de Reintegração de Posse, em razão do inadimplemento do Instrumento Particular de Locação
para Veículos Longo Prazo, através do qual a requerida, arrendou do requerente, os seguintes veículos:

MARCA
RENAULT
RENAULT
CHEVROLET
HYUNDAY
FORD
FORD
RENAULT
CHEVROLET
NISSAN
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
FORD
NISSAN
RENAULT
FORD

MODELO
LOGAN AUTH 10
SANDERO AUTH 10
ONIX 1.0MT LT
HB20 1.0M CONFOR
KA SE 1.0 HA B
KA SE 1.0 HA B
LOGAN AUTH 10
ONIX 1.0MT LT
KICKS SV CVT
LOGAN AUTH 10
LOGAN AUTH 10
LOGAN AUTH 10
LOGAN AUTH 10
KA SE 1.0 HA B
VERSA 10
SANDERO AUTH 10
KA SE 1.0 SD B

ANO/MODELO
2017/2018
2017/2018
2016/2017
2016/2017
2017/2018
2017/2018
2017/2018
2016/2017
2017/2018
2017/2018
2017/2018
2017/2018
2017/2018
2017/2018
2016/2016
2017/2018
2017/2018

PLACA
PZD-1068
PZQ-2870
PYM-6559
PYQ-1812
PYY-8945
PZF-0195
PZD-1077
PYT-5003
PZT-9340
PZY-6546
PZY-9052
PAY-9054
QNA-2161
QNN-9284
BAJ-9350
PZR-0116
PZR-0116

RENAVAN
01111044560
01119471424
01100287849
01102430711
01108774188
01111668555
01111044640
01104334876
01121605475
01124395520
01124502561
01124502596
01130278341
01137976320
01081984870
0119474679
01118061532

Hejoassu Administração S.A.

CNPJ.MF. N.º 61.194.148/0001-07 - NIRE Nº 35 3 0019255 9
Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, Realizadas

COR
BRANCA
BRANCA
BRANCA
BRANCA
BRANCA
PRATA
BRANCA
CINZA
PRETA
PRATA
PRATA
PRATA
BRANCA
PRATA
PRETA
PRATA
PRATA

Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça resposta, sob pena de
presumirem-se como verdadeiros os fatos. Será o presente, afixado e publicado. SP, 17/05/2019.
07 e 08 / 06 / 2019

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0006799-42.2012.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Adevanir
Carlos Moreira da Silveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RICARDO MENDES, CPF 194.595.24826, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária, por parte de Renova
Cia. Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, relativa ao veículo marca Fiat, modelo Palio Weekend
Adventure (FL) Lock, ano 2011, placa ETP 4980, chassi 9BD17309PC4359867, apreendido em 27/08/2013,
haja vista o inadimplemento do contrato de financiamento nº 62410-801592924. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para, no prazo de 05 dias, pagar
a integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o
decurso do prazo de 30 dias deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de Maio de 2019.
07 e 08.06
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1124272-50.2017.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CAMILA RODRIGUES
BORGES DE AZEVEDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Bo Young Sung, RNE W1660873 DPMAFSP,
CPF 089.346.598-40, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade Unificada Paulista de
Ensino Renovado Objetivo – Supero Ltda, objetivando a cobrança de R$ 35.411,70 (junho/2017), oriunda do
inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano letivo de 2013. Encontrando-se a ré em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os
honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de
pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de abril de 2019.
07 e 08.06

RAICHER GESTOR DE LEILÕES, através do Leiloeiro contratado SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial,
inscrito na JUCESP930, com endereço comercial na Alameda Lorena, 800 sala 1504, Jardim Paulista, São
Paulo/SP, devidamente autorizado pela credora fiduciária GIOVANNA INCORPORADORA LTDA., empresa
devidamente inscrita no CNPJ n.º 09.276.295/0001-06, com sede na Alameda Jauaperi, 299, Moema, São
Paulo - CEP 04523-010, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, de Financiamento
Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos, datado de 26/09/2015, aditado em 08/08/
2017, devidamente registrado e averbado na matrícula n.º 236.102, no qual figuram como fiduciantes ELTON
RUIZ DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 24.598.276-0-SSP/
SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 163.844.818-39 e ALEXSANDRA APARECIDA FRANCO, brasileira,
solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 22.902.945-0-SSP/SP e inscrita no CPF/MF
sob o n.º 162.943.148-60, ambos residentes e domiciliados na Rua Francisco da Lira, n.º 130, apto 64 B,
Jardim Leonor M. Barros, São Paulo-SP – CEP: 02.346-010, levará à PÚBLICO LEILÃO, de modo presencial
nos termos da Lei nº. 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 13/06/2019 às 10h00min, no escritório do leiloeiro
sito á Alameda Lorena 800, Sala 1504, Jardim Paulista – São Paulo/SP em PRIMEIRO LEILÃO, com lance
mínimo igual ou superior à R$ 759.952,83 (setecentos e cinquenta e nove mil e novecentos e cinquenta e dois
reais e oitenta e três centavos) o imóvel abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada em
nome dos credores fiduciários, constituído por IMÓVEL: Apartamento dúplex nº 121, localizado no 12º pavimento
do Bloco “B” denominado Cezanne, integrante do condomínio denominado Vivart Tremembé, situado na Rua
Manoel Gaya, nº 945, na Vila Nova Mazzei, 22º Subsdistrito, Tucuruvi, com a área privativa total de 152,210m²;
a área de uso comum de 71,341m²., (incluída a área referente a 01 (uma) vaga indeterminada na garagem
coletiva do empreendimento, situada no 2º ou 1º subsolo); a área da unidade de 223,551m2., equivalente a uma
fração ideal de 0,0090204 no terreno e nas partes de propriedade e uso comum do condomínio ou 30,417m2;
e, o coeficiente de distribuição de despesas de condomínio de 0,0081044. OBSERVAÇÃO: IMÓVEL
OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº
9.514/97; Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 17/06/2019 às 10h00min,
no mesmo local, a realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$752.746,21
(setecentos e cinquenta e dois mil e setecentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos) e, neste será
aceito o maior lance oferecido ao imóvel, desde que igual ou superior a somatória do valor da dívida reajustada
até aquela data, acrescidas das despesas, dos encargos legais e contratuais, dos tributos, das despesas
condominiais eventualmente em aberto, inclusive do imposto de transmissão recolhido para a consolidação
da propriedade, despesas com edital e leilão; o bem será vendido, observada a Convenção de Condomínio
vigente no condomínio onde situa-se o imóvel relacionado, a quem maior lance oferecer, pelo valor maior ou
igual o estipulado para o imóvel, reservando-se ao comitente vendedor, o direito de retirar, liberar ou não o
bem pelo maior preço alcançado por intermédio do leiloeiro. A venda será efetuada “ad corpus” e no estado
de conservação que se encontra. O interessado deverá efetuar o pagamento do arremate à vista e, a comissão
do leiloeiro correspondente é 5% sobre o valor do arremate à vista no ato do leilão. A total responsabilidade
deste leilão, bem como valores, datas e produto é de total responsabilidade do comitente vendedor, isentado
o leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer responsabilidades. As demais condições obedecerão ao
que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº.
22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial - Informações (11) 3099-0483
30/05, 03/06 e 10/06/19
ou e-mail do Leiloeiro: contato@raicherleiloes.com.br
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Diagnósticos Médicos Santo André S.A.
CNPJ/MF nº 23.034.670/0001-24 - NIRE 35.3.0051639-7
Ata de Assembleia Geral ExtraordináriaRealizada em 19/12/2018
Data, Hora e Local: 19/12/2018, 10h, na sede social da Sociedade. Presenças: acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Presidente:
Fernando Fusaro da Silva Pares; e Secretário: Daniel Ho Quintanilha. Deliberações: (i) os acionistas aprovaram a alteração do endereço da sede social da
Companhia para Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Augusto de Toledo, nº 495, 2º andar, Santa Paula, CEP 09541-520; (ii) Em
decorrência da aprovação da alteração da sede social da Companhia referido no item (i) acima, os acionistas aprovaram, por unanimidade, alterar a redação do
caput do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de São
Caetano do Sul, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Augusto de Toledo, nº 495, 2º andar, Santa Paula, CEP 09541-520. Possui 01 filial na Cidade de Mauá, Estado
de São Paulo, na Rua Sorocaba, nº 69, Sobreloja - Matriz, CEP 09370-150”; (iii) Os acionistas aprovam o aumento do capital social da Companhia, no montante
de R$ 800.000,00, passando o capital social de R$ 2.547.407,00 para R$ 3.347.407,00, mediante a emissão de 118.764 novas ações ordinárias nominativas e sem
valor nominal, emitidas ao preço unitário de R$ 6,673604, com aproximação de casas decimais para fins de arredondamento, a serem totalmente subscritas e
integralizadas, em moeda corrente nacional e mediante capitalização de adiantamentos para futuros aumentos de capital social já realizados, pelos acionistas:
(i) David Fusaro da Silva Pares, RG nº 32.315.743-9 SSP/SP, CPF/MF nº 216.458.628-01, subscreve e integraliza, 3.711 novas ações ordinárias nominativas e sem
valor nominal; (ii) Fernando Fusaro da Silva Pares, RG nº 32.315.744-0 SSP/SP, CPF/MF nº 216.458.758-81, subscreve e integraliza 3.711 novas ações ordinárias
nominativas e sem valor nominal; (iii) Eduardo Capobianco May Zaidan, RG nº 29.991.251-9 SSP/SP, CPF/MF nº 296.557.018-75, subscreve e integraliza 37.114
novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; (iv) Joana Capobianco May Zaidan, RG nº 28.991.252-0 SSP/SP, CPF/MF sob o nº 227.279.028-32,
subscreve e integraliza 37.114 novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; e (v) Adriana Capobianco May Zaidan, RG nº 28.991.253-2, CPF/MF
sob o nº 227.279.018-60, subscreve e integraliza 37.114 novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. (iv) Ato contínuo, os acionistas resolveram
consignar que, em razão de cessões e transferências realizadas nesta data, logo após a emissão de ações mencionada no item (iii) acima, as ações de emissão
da Companhia passaram a ser distribuídas, o que fica expressamente ratificado pela totalidade dos acionistas, renunciando a qualquer direito de preferência.
Em decorrência da aprovação do aumento do capital social da Companhia referido no item (iii) acima, os acionistas aprovaram, por unanimidade, alterar a
redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito
e integralizado, em moeda corrente nacional, é R$ 3.347.407,00, representado por 1.213.720 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal”.
Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais. Santo André (SP), 19/12/2018. Fernando Fusaro da Silva Pares - Presidente; Daniel
Ho Quintanilha - Secretário. JUCESP nº 56.708/19-1 em 28/01/2019. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

São Paulo, 8, 9 e 10 de junho de 2019

SIFRA S/A

GAIA SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certificados
de Recebíveis Imobiliários da 1ª Série da 3ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A.
A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital de
convocação, nos termos da Cláusula 12.3 do Termo de Securitização firmado em 27 de novembro de 2009, convoca
os Srs. Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª Série da 3ª Emissão da Emissora (“CRI”), a reuniremse em Assembleia Geral de Titulares dos CRI, a se realizar, em primeira convocação, no dia 02 de julho de 2019, às 10
horas e 30 minutos na sede da Emissora, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Min. Jesuíno
Cardoso, nº 633, 8º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04.544-051 para deliberar sobre (i) autorizar o pagamento
parcial da dívida declarada vencida antecipadamente (“Pagamento Parcial”), após o pagamento das Despesas do
Patrimônio Separado incorridas e não pagas do efetivo Pagamento Parcial, nos termos da cláusula 13.1 do Termo de
Securitização, com os recursos que serão indicados pela Emissora aos Titulares dos CRI na data da referida
assembleia; (ii) aprovar a manutenção de Fundo Especial de Despesa conforme provisão de despesa que será
apresentada pela Emissora aos Titulares dos CRI na ocasião de instalação da assembleia que deliberará sobre essa
ordem do dia; (iii) determinar que, em momento oportuno, seja apresentado pelo patrono indicado na ata assembleia
geral de Titulares de CRI realizada em 09/03/2017, a memória de cálculo que dará base à deliberação do item (i) retro,
em sede judicial e/ou arbitral. Os Titulares dos CRI que se fizerem representar por procuração, deverão entregar o
instrumento de mandato, com poderes específicos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRI, na
sede da Emissora com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia. Sem prejuízo,
em benefício do tempo, os Titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação
para o e-mail ger1.agente@oliveiratrust.com.br. São Paulo, 06 de junho de 2019. GAIA SECURITIZADORA S.A.

CNPJ: 03.729.970/0001-10
RELATÓRIO DA DIRETORIA
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31/12/2018 e 2017. A Diretoria.
Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 (Em milhares de reais)
Balanços Patrimoniais / Ativo
Circulante
Disponibilidades
Contas a receber de clientes
Impostos a compensar e outros créditos
Não Circulante
Créditos e valores a receber
Bens em Consignação
Bloqueio Judicial
Permanente
Imobilizado de uso
Outras Imobilizações de uso
Depreciação Acumulada
Intangível
Ativos Intangíveis
Amortização Acumulada
Total do Ativo
Balanços Patrimoniais / Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Contas a pagar
Obrigações tributárias
Obrigações trabalhistas
Dividendos a pagar
Não Circulante
Provisões para contingências
Patrimônio Líquido
Capital social
Reserva de capital
Prejuízos acumulados
Total do Passivo

2.018
63.013
10.083
47.172
5.758
19.992
19.992
3.238
16.754
10.644
4.783
8.032
(3.249)
5.861
10.037
(4.176)
93.649

2.017
78.858
12.315
60.726
5.818
5.556
5.556
5.023
534
11.165
4.702
7.134
(2.432)
6.463
8.865
(2.402)
95.580

2.018
93.822
23.492
1.452
67.897
770
3
208
6.802
6.802
(6.975)
120.000
(2.414)
(124.561)
93.649

2.017
99.982
18.538
1.271
78.806
1.165
4
200
900
900
(5.303)
100.240
3.242
(108.786)
95.580

Notas Explicativas - 1 Contexto Operacional e Principais Práticas Contábeis: A empresa tem como atividade o desenvolvimento de negócios de fomento
mercantil; As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis previstas na legislação societária e fiscal; O resultado é apurado pelo regime
de competência e os ativos circulantes são demonstrados aos seus valores prováveis de
realização. O passivo circulante é demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis;
O imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição deduzido da depreciação acumulada. A vida útil é de 5 a 10 anos. 2 Capital Social: O capital social em 31/12/2018
é de R$ 120.000.000 e é representado por 74.000.000 (Setenta e Quatro Milhões) de
ações ordinárias nominativas inconversíveis em outras formas, sem valor nominal e
46.000 (Quarenta e Seis Mil) ações preferenciais nominativas, inconversíveis em outras

Demonstração das Mutações
do Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2016
Integralização de capital
Compra de ações
Prejuízo do exercício
Dividendos Distribuidos
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Integralização de capital
Compra de ações
Prejuízo do exercício
Dividendos Distribuidos
Saldos em 31 de dezembro de 2018

Capital
Social
120.000
120.000
120.000

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Prejuízo ajustado
Prejuízo do exercício
Provisão para contingências
Depreciação e amortização
Ajuste de exercícios anteriores
Aumento / redução de ativos:
- Contas a receber
- Impostos a recuperar e outros créditos
- Bens em consignação
- Bloqueios judiciais
Aumento / redução de passivos:
- Fornecedores
- Dividendos a pagar
- Obrigações trabalhistas
- Obrigações tributárias
- Contas a pagar
Fluxo de Caixa Proveniente das
Atividades de Investimentos
Imobilizado e Intangível adquiridos
Fluxo de Caixa Proveniente das
Atividades de Financiamentos
Aumento de capital, ágio na emissão e
compra/venda de ações

2018
(19.218)
(7.282)
(15.776)
5.902
2.592
(821)
13.554
60
1.785
(16.220)
(11.115)
181
8
(1)
(394)
(10.909)

Capital
Integralizar
(25.402)
5.642
(19.760)
19.760
2017
1.659
(18.644)
(14.215)
291
2.008
(6.728)
(6.472)
(8.362)
(3.230)
(1.784)
6.903
26.775
874
(312)
635
25.578

(2.071)
(2.071)

(4.060)
(4.060)

19.058

(2.798)

Reserva de Ágio na
Emissão de Ações
34.037
(4.253)
29.784
(3.109)
26.675

Ações em
Tesouraria
(17.835)
(8.705)
(26.540)
(2.546)
(29.086)

Prejuízos
Acumulados
(94.571)
(14.215)
(108.786)
(15.777)
(124.563)

Dividendos distribuídos
Empréstimos e mútuos
(Redução) Aumento Líquido no Caixa e nos
Equivalentes de Caixa
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício
(Redução) Aumento Líquido no Caixa e nos
Equivalentes de Caixa
Demonstração do Resultado
Receitas operacionais
Receitas de operação de factoring e serviços
Deduções e impostos incidentes
Outras receitas / despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas
Despesas tributárias
Despesas comerciais
Receitas / despesas financeiras
Outras receitas/despesas operacionais
Resultado operacional
Resultado não operacional
Imposto de renda e contribuição social
Prejuízo do Exercício

Total
16.228
5.642
(8.705)
(14.215)
(4.253)
(5.303)
19.760
(2.546)
(15.777)
(3.109)
(6.975)

(3.109)
4.954

(4.254)
4.518

(2.231)
12.315
10.084

(5.199)
17.514
12.315

(2.231)

(5.199)

2.018
33.490
37.310
(3.820)
(49.209)
(58.682)
(622)
(1.621)
19.220
(7.504)
(15.719)
(7)
(51)
(15.777)

2.017
35.754
38.162
(2.408)
(50.232)
(45.823)
(608)
(3.332)
5.226
(5.696)
(14.478)
263
(14.215)

esteja totalmente integralizada e devidos até o último dia do mês subsequente ao de
17.213
(3.062)
competência, pagos à conta de reservas de capital e/ou de lucros acumulados, sem
direitos a voto, de participação de quaisquer lucros remanescentes da Sociedade, de
formas, com valor nominal de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e com direito ao recebimento
participação de juros de capital próprio e de participação de aumentos de capital decormensal de dividendos fixos equivalentes a 120% (cento e vinte por cento) da taxa mérentes da capitalização de quaisquer reservas ou lucros.
dia divulgada pelo Banco Central do Brasil, para cada mês calendário correspondente,
Luis Geraldo Schonenberg - Diretor
como prática pelo mercado interbancário para os Certificados de Depósito Interbancário
Renata Maximino de Lima - Contadora - CRC/SP 1SP 201.407/O-7
- CDI, calculados com base no valor nominal unitário de cada ação preferencial que

Votorantim S.A.

CNPJ/MF Nº 03.407.049/0001-51 - NIRE 35300313216
Ata de Reunião dos Membros do Conselho de Administração Realizada em 23 de Abril de 2019
1. Data, Horário e Local: 23 de abril de 2019, às 8:00hs, na sede social situada na Rua Amauri, nº 255, 13º andar, conjunto
“A”, capital do Estado de São Paulo. 2. Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração. 3. Mesa
Dirigente: Raul Calfat, Presidente; Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário. 4. Ordem do Dia: deliberar sobre a reeleição
dos membros da Diretoria da Companhia. 5. Deliberações: a) Em conformidade com o artigo 17 do Estatuto Social, os
membros do Conselho de Administração da Companhia decidem reeleger, por unanimidade, para compor a Diretoria da
Companhia, com mandato até 29.04.2020, os Srs.: João Carvalho de Miranda, brasileiro, casado, economista, portador da
Cédula de Identidade RG. nº 52.238.193-IFP/RJ e do CPF.MF. nº 772.120.887-49; João Henrique Batista de Souza Schmidt,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 6.266.530-0-SSP/PR e do CPF.MF
n.º 005.032.489-67; Luiz Aparecido Caruso Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de
Identidade RG nº 12.682.626-2-SSP/SP e do CPF.MF. nº 022.667.778-82; Luiz Marcelo Pinheiro Fins, brasileiro, casado,
advogado, portador da Cédula de Identidade RG. nº 16.496.462-SSP/SP e do CPF.MF. nº 086.985.768-18 e Sergio Augusto
Malacrida Júnior, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.346.284-9 SSP/SP e do CPF.
MF nº 166.532.868-19, Diretores, todos com endereço comercial na Capital do Estado de São Paulo na Rua Amauri, nº 255,
13º andar, Itaim Bibi. b) Os Diretores, ora reeleitos firmam, na presente data, os respectivos termos de posse em livro próprio,
e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou em
virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente,
o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública ou a propriedade. 6. Observações Finais: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que,
lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente, Secretário e demais Conselheiros presentes. Raul Calfat, Presidente,
e Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário. Assinaturas: Raul Calfat, Presidente do Conselho de Administração; Luis
Ermirio de Moraes, Vice Presidente do Conselho de Administração; Claudio Ermirio de Moraes, José Roberto Ermirio de
Moraes, Oscar de Paula Bernardes Neto, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros e Pedro Wongtschowski, Conselheiros.
A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 23 de abril de 2019. Sergio Thiago Da Gama
Giestas – Secretário. Jucesp nº 265.435/19-5 em 16/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ERMAN Participações S.A.

CNPJ.MF. N.º 05.062.376/0001-44 - NIRE Nº 35 3 0019100 5
Ata da Assembleia Geral Ordinária,Realizadas em 30 de Abril de 2019
1. Data, Horário e Local - Dia 30 de abril de 2019, às 10:30hs, na sede social, Rua Amauri nº 255, 15º andar, Capital de
São Paulo. 2. Convocação - Dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas. 3. Presença - Acionistas
representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro “Presença de Acionistas”. 4. Mesa
Dirigente – Ermirio Pereira de Moraes, Presidente; Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário. 5. Publicações –
As previstas no parágrafo 4º do Artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, nos jornais “Diário Oficial do
Estado de São Paulo” e “O Dia”, no dia 26 de abril de 2019. 6. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018;
e (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício. 7. Deliberações: Colocadas as matérias em discussão e
votação, os acionistas presentes, aprovaram sem ressalva, por unanimidade de votos: (i) as contas dos administradores,
as demonstrações financeiras e o relatório da administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2018, nos termos em que foram previamente entregues aos acionistas e publicados no Diário Oficial do Estado
de São Paulo, à fl. 84, e no Jornal O Dia, à fl. 5, ambos em edição de 26 de abril de 2019; (ii) a destinação do Lucro
Líquido do exercício, que totalizou R$ 428.289.094,23 (quatrocentos e vinte e oito milhões, duzentos e oitenta e nove
mil, noventa e quatro reais e vinte e três centavos), da seguinte forma: “Reserva Legal”, R$ 21.414.454,71 (vinte e um
milhões, quatrocentos e quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos); “Dividendos”,
R$ 101.718.659,88 (cento e um milhões, setecentos e dezoito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito
centavos); e “Reserva de Lucros”, R$ 305.155.979,64 (trezentos e cinco milhões, cento e cinquenta e cinco mil, novecentos
e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos). Nos termos do artigo 202, § 3º, da Lei 6.404/76, os acionistas
decidiram, por unanimidade, pela não distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios. 8. Observações Finais - a) - Em
todas as deliberações deixaram de votar os legalmente impedidos; b) - o Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não
havendo, todavia, nenhuma manifestação; c) - os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo
sido lida e achada conforme vai assinada pelo Secretário. Assinaturas: Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário.
Ermirio Pereira de Moraes, Fabio Ermirio de Moraes, Claudio Ermirio de Moraes, Marcos Ermirio de Moraes, Ana
Paula de Moraes Rizkallah, Luciana Moraes de Ulhoa Rodrigues, Ricardo Ermirio de Moraes, Ana Helena de Moraes
Vicintin, Marcelo de Moraes Vicintin, Camila de Moraes Vicintin Vallone, Marina de Moraes Vicintin Lopes, Rafael de
Moraes Vicintin, por JEMF Participações S.A., José Ermirio de Moraes Neto e José Roberto Ermirio de Moraes; por AEM
Participações S.A., Luis Ermirio de Moraes e Ademar Marra e por MRC Participações S.A., Clovis Ermirio de Moraes
Scripilliti e Carlos Eduardo Moraes Scripilliti, acionistas. A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
São Paulo, 30 de abril e 2019. Sergio Thiago Da Gama Giestas - Secretário. Jucesp nº 266.850/19-4 em 17/05/2019.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO  PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1102531-90.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo Esteves, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Manoel de
Medeiros e s/m Gloria Aguiar de Medeiros, José Manoel Ventura, Farid Samaan e s/m Adriane Gisele Fonseca
Borssatto Samaan, Raquel de Jesus Ferreira e Maria José Ferreira de Freitas e s/m Aurélio de Jesus Freitas,
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores,
que VALDEMAR DE JESUS VICENTE MARTINS e GUILHERMINA FERREIRA DA SILVA MARTINS ajuizou(ram)
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel situado na Avenida Nossa Senhora do
Loreto, 748 e 754, Vila Medeiros, São Paulo-SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de fevereiro de 2019.
(07 e 08/06)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1108564-62.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 35ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Henrique Bretas Marzagão, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a Pamella Cristine Prosperi Carida (CPF. 368.330.398-01), que Fundação Armando Alvares
Penteado lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 19.852,70 (outubro
de 2014), decorrente do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado pelas partes. Estando a requerida
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação,
sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS.
08 e 11 / 06 / 2019

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021371-41.2016.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) RENT POWER DO BRASIL REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ 74.483.785/0001-37, e Luiz Antônio de Moura
Accioly, CPF n° 108.767.908-72, que Itaú Unibanco S.A lhes ajuizou ação de execução, objetivando a quantia de R$ 714.252,38
(outubro de 2016), representada pela Cédula de Crédito Bancário Confissão de dívida Parcelamento PJ Garantido por Devedor
Solidário sob n° 30520/558625554. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos
20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias,
embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e
honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e
juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de converter-se em penhora o arresto procedido sobre: a) quantia bloqueada
judicialmente de R$ 2.706,82; b) Prédio Residencial com edícula, com 145,00 m2, com frente para a Rua Silvio Pinto Soares,
matriculado sob n° 6860 junto ao Registro de Imóveis de Peruíbe/SP. Outrossim, fica pela presente, a cônjuge do executado (Luiz
Antonio de Moura Accioly), Sra Ana Luiza Lourenço Teixeira Accioly (CPF 267.930.398-90), intimada do arresto do imóvel acima
descrito. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21
de maio de 2019.
08 e 11 / 06 / 2019.

VIGOR ALIMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº 13.324.184/0001-97 - NIRE 35.300.391.047
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas da Vigor Alimentos S.A. (“Companhia”) convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 1º de julho de 2019, em primeira convocação às 9h30m e em segunda às 10h00m, na sede social da Companhia, situada na Rua Joaquim
Carlos, n° 396, 1º andar, Brás, CEP 03019-900, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) a incorporação da Lala Brasil Holding Ltda.,
sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 27.119.370/0001-07, com sede na Rua Joaquim Carlos, nº 396, Térreo, sala Lala Brasil, Brás,
CEP 03019-900, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“incorporada”) pela Companhia; (ii) a ratificação da nomeação e a contratação da empresa Setape Serviços Técnicos de Avaliações do Patrimônio e Engenharia Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob n°
44.157.543/0001-92, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Paes Leme, 524, 12° andar, conj. 121, Cep 05424-904 (“sociedade perita”) para preparar o laudo de avaliação do patrimônio líquido da incorporada (“laudo”); (iii) a avaliação e aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação firmado pelas administrações da Companhia e da incorporada (“protocolo”); (iv) a aprovação do laudo da incorporada;
(v) outras questões que sejam relevantes para a incorporação; e (vi) outros assuntos de interesse da Companhia. São Paulo, 5 de junho de 2019.
Antonio Suarez Lara - Presidente do Conselho de Administração - A Administração da Vigor Alimentos S.A.

Verde Asset Management S.A. - CNPJ/MF nº 19.749.539/0001-76 -NIRE 35.300.462.653
Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 15 de Abril de 2019
1. Data, Hora e Local de Realização: Aos 15 dias do mês de abril de 2019, às 9hs, na sede social da Verde Asset Management S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 700, 11º
andar - parte, CEP 04542-000 (“Companhia”). 2. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do
artigo 124, §4º da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”). 3. Presença: Acionista representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme Livro de Registro de Presença de Acionistas. 4. Mesa: O acionista indicou para presidir a mesa o Sr. Luis Stuhlberger, que convidou a Sra. Eleonora Colussi Cypel de Luca para secretariar os trabalhos. 5. Ordem do Dia: (i) deliberar sobre as contas dos administradores da Companhia, bem como as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; e (iii) fixar a verba anual de remuneração da Diretoria. 6. Deliberações: Instalada a assembleia geral, foram dispensadas as formalidades previstas no artigo 133 da Lei das S.A., nos termos do § 4º do
referido dispositivo legal. Foi também dispensada a leitura dos documentos e propostas objeto da ordem do dia, bem como as
formalidades previstas no §1º do artigo 134 da Lei 6.404/76, pelo acionista presente, detentor de 100% do capital social da
Companhia, que declarou não ter qualquer pedido de esclarecimentos e que deliberou, sem ressalvas, o quanto segue. (i) Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2018, as quais foram publicadas acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, em 23 de março de 2019, no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, páginas 60 e 61 e no “Jornal O Dia SP”, página 10. (ii) Aprovar a destinação do lucro líquido relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, correspondente a R$ 171.403.020,00 (cento e setenta e um milhões, quatrocentos e três mil e vinte reais), à conta de dividendos (inclusive
dividendos obrigatórios). Deste valor, após a compensação com os dividendos intercalares pagos em relação ao exercício de
2018, no valor de R$ 166.301.048,31 (cento e sessenta e seis milhões, trezentos e um mil, quarenta e oito reais e trinta e um
centavos), em conformidade com o que foi deliberado pela Diretoria nas reuniões realizadas em 31 de julho de 2018 e 23 de
janeiro de 2019, restará um saldo de R$ 5.101.971,69 (cinco milhões, cento e um mil, novecentos e setenta e um reais e sessenta e nove centavos) que deverá ser distribuído aos acionistas a título de dividendos, com base na composição acionária da
Companhia nessa data. (iii) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a remuneração anual global da Diretoria para o exercício de 2019, no montante de até R$ 8.481.116,98 (oito milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, cento e dezesseis reais e
noventa e oito centavos). Foi aprovada a lavratura na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, §1º da
Lei das S.A., bem como a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do §2º do artigo 130 da
Lei das S.A. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e,
como ninguém se manifestou, o Sr. Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que reaberta,
lida, conferida e aprovada, foi, por todos os presentes assinada. 8. Assinaturas: Luis Stuhlberger, Diretor e Presidente da
Mesa; Eleonora Colussi Cypel de Luca, Diretora e Secretária da Mesa; Acionista: Holding Verde Empreendimentos
e Participações S.A., representada por Luis Stuhlberger e Eleonora Colussi Cypel de Luca. Confere com a original lavrada em
livro próprio. São Paulo, 15 de abril de 2019. Luis Stuhlberger - Presidente, Eleonora Colussi Cypel de Luca - Secretária. JUCESP nº 295.402/19-2 em 31.05.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL I - SANTANA - 7ª VARA CÍVEL Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 594 - 2º andar - sala 255 - CasaVerde CEP 02546-000 - Fone: (11) 3951-2525 - São Paulo-SP - Email:santana7cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1012183-90.2017.8.26.0001. A MMª Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do
Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. ANA CAROLINA DELLA
LATTA CAMARGO BELMUDES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GERALDO
ORLANDO VIEIRA , CPF/MF 668.159.083-72, que CARLOS ROBERTO LEMES
DE LUCENA lhe move ação MONITÓRIA para cobrança de R$1.480,66 (abr/17)
a ser atualizado e acrescido das cominações legais, débito este representado
por cheque não compensado e sem força executiva. Estando o réu em lugar
ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, PAGUE o DÉBITO ATUAL (isento de custas processuais) ou OFEREÇA EMBARGOS, sob pena de constituir-se de pleno direito o
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados e
ficando cientede que não havendo manifestação lhe será nomeado Curador
Especial. Será o presente afixado e publicado na forma da lei.. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de maio de 2019.

COMUNICADO À PRAÇA – EXTRAVIO DE NOTAS FISCAIS
ATIMO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 68.223.189/0001-15 e com Inscrição
Municipal CCM nº 1152 perante a Prefeitura Municipal de Juquitiba, atualmente com endereço na
Calçada das Bétulas, nº 94 – Alphaville – Barueri – SP – CEP 05453-045, e anteriormente na
Rua Adolfo Antonio Pires, nº 77 – sala 13 – Juquitiba – SP – CEP 06950-000, vem comunicar o
extravio dos talonários de Nota Fiscal Fatura de Serviços de números 001 a 350. A presente é a
expressão da verdade.
Juquitiba, 06 de junho de 2019.
Marcus Vinicius Chebl – CPF 065.332.418-93 – RG 13.862.062-3.
(06, 07 e 08/06/2019)

Montcalm Montagens Industriais S/A

C.N.P.J. 63.081.764/0001-79 - NIRE Nº 35300059158
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 22.04.2019
Data, Hora, Local: 22.04.2019, às 09h40, na sede social, Rua Ibituruna, 561, bairro Jabaquara, São Paulo/SP.
Convocação: feita por carta aos acionistas. Presença: totalidade do capital social. O Diretor Superintendente, Oscar
Simonsen Júnior e o Diretor Executivo, Tercio Lauletta. Mesa: Presidente: Oscar Simonsen Júnior; Secretário: Tercio
Lauletta. Deliberações Aprovadas: AGE: (1) Alteração do artigo 8 dos Estatutos Sociais: “Artigo 8 - A
Sociedade será administrada por uma Diretoria Executiva, composta de 2 a 6 membros, sendo um Diretor-Superintendente,
de eleição obrigatória, e os demais, Diretores Executivos, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pela Assembleia
Geral”. § 1º. Compete ao Diretor-Superintendente, agindo isoladamente: a) dirigir e coordenar as atividades da
Diretoria Executiva; e b) fixar as atribuições específicas de cada Diretor Executivo. § 2º. Compete aos demais Diretores
Executivos exercer as funções determinadas pelo Diretor-Superintendente. (2) Eleição da Diretoria Executiva:
foram eleitos os senhores Oscar Simonsen Junior, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG SSP/SP nº 4.226.300,
CPF/MF nº 644.175.818-00 para Diretor-Superintendente; Tercio Lauletta, brasileiro, casado, administrador de
empresas, RG SSP/SP nº 7.792.603-1, CPF/MF nº 049.666.518-91; Luis Carlos Cirelli, brasileiro, casado, engenheiro
civil, RG SSP/SP nº 6.360.865, CPF/MF nº 002.638.978-93; Paulo Simonsen, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG
SSP/SP nº 4.144.401-2, CPF/MF nº 008.370.868-50; Paulo Tercio Soares Avila, brasileiro, casado, engenheiro
eletricista, RG SSP/SP 06.182.301-9, CPF/MF nº 000.694.967-30 e Luiz Eugenio Tessaroto, brasileiro, casado,
administrador de empresas, RG SSP/SP nº 19.151.325-8, CPF/MF nº 152.374.688-29 para Diretores Executivos, todos
residentes em São Paulo/SP. Mandato de 2 anos (Estatutos, artigo 9). Os Diretores ora admitidos na sociedade, ou
remanescentes, declaram, não estar incursos em nenhum crime que os impeçam por lei de exercer atividades
mercantis. (3) Atribuição à Diretoria Executiva da fixação da remuneração: dos Diretores, de acordo com os
valores de mercado de trabalho. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 22.04.2019. Acionistas: Oscar Simonsen
Júnior, Presidente; Tercio Lauletta, Secretário; e Tercio Lauletta, por Intercept Participações Ltda. Tercio
Lauletta - Secretário. JUCESP nº 286.027/19-7 em 28/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1025226-02.2014.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). CINTHIA ELIAS DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc. Faz Saber
a Marcelo Marques Pernas (CPF. 185.106.708-62), que Sociedade Beneficente São Camilo, entidade mantenedora do Hospital
São Camilo - Santana lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 10.437,85 (agosto
de 2014), decorrente do Recibo Provisório de Serviço n° 62066, oriundo da prestação de atendimento médico/hospitalar. Estando
o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação,
sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, o requerido será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de fevereiro de 2019.
07 e 08 / 06 / 2019.

1ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa/SP. 1º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo: 30 dias. Processo nº 100009341.2017.8.26.0004. A Dra. Lucia Helena Bocchi Faibicher, MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional
IV Lapa/SP, Faz Saber a José Eduardo Guimarães Avila (CPF. 055.799.158-70) e José Guimarães Pires de Avila (CPF.
026.789.268-34), que Sociedade Beneficente São Camilo, entidade mantenedora do Hospital São Camilo - Pompéia
lhes ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 9.443,97 (novembro de
2016), decorrente dos Recibos Provisórios de Serviços n°s 197865 e 197179, oriundos da prestação de atendimento
médico/hospitalar. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias,
a fluir dos 20 dias supra, ofereçam contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados.
Não sendo contestada a ação, os requeridos serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. SP, 02/05/2019.
07 e 08 / 06 / 2019.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0078566-27.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
10ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea de Abreu e Braga, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) ALEXANDRE GOMES FEITOSA, CPF 136.272.498-01, KENNEDY FOGAÇA GUERREIRO DA SILVA, CPF
480.021.548-00, que nos autos da ação de Execução, ajuizada por Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A, (CNPJ.
61.186.888/0001-93), em face de Monte Carlo Bar e Restaurante Ltda EPP, foi deferida a CITAÇÃO, por EDITAL, para
que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, manifestem-se sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da
empresa Monte Carlo Bar e Restaurante Ltda EPP (CNPJ. 11.945.255/0001-43). Decorridos os prazos supra, no silêncio,
será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do NCPC. Estando
os requeridos em lugar ignorado, expede-se edital, o qual será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de maio de 2019.
07 e 08 / 06 / 2019.

07 e 08/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004113-83.2014.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) WILDER MARTIN LOPEZ CHAVEZ, Brasileiro, RG 2939953, CPF 224.465.95855, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, objetivando o
recebimento da quantia de R$ 12.687,26, em dezembro de 2013, referente a prestação de serviços educacionais.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescidos de honorários advocatícios equivalentes a 5%
do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em
mandado executivo. No caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
07 e 08 / 06 / 2019.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1046022-03.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). MONICA DI STASI GANTUS ENCINAS, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DSL COMÉRCIO VAREJISTA S.A., CNPJ 13.204.572/0001-34, que lhe foi proposta uma
ação de Cobrança de Honorários Profissionais, de de Procedimento Comum Cível por parte de Carmona Maya,
Martins e Medeiros Sociedade de Advogados, objetivando a quantia de R$ 131.508,66 (maio de 2017), decorrente
do Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços Profissionais Advocatícios. Estando a requerida em
lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça
contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a
requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de maio de
2019.
07 e 08 / 06 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0044333-04.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 34ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Adilson Aparecido Rodrigues Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
FRANCISCO EDVAN DA COSTA EPP., CNPJ 06.033.396/0001-50, com endereço à RUA SÃO NICOLAU, 18, IPIRANGA, São Paulo
- SP, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Thiago Álvares Têxteis, alegando em síntese que
o mandado monitório, expedido nos autos da ação Monitória converteu-se em mandado executivo, constituindo-se título executivo
judicial da quantia de R$ 10.947,61 (julho de 2018). Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital,
para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a parte executada advertida de
que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
07 e 08 / 06 / 2019.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 0010816-08.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 34ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Adilson Aparecido Rodrigues Cruz,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Rubens Lopes Ferreira (RG. 8.128.080), que a ação de Indenização por Acidente
Automobilístico, de Procedimento Comum, ajuizada por Locar-Útil Locações e Serviços Ltda, atual denominação de
Transkomby Locadora de Veículos Ltda, foi julgada procedente, condenando-o ao pagamento da quantia de R$
13.027,70 (setembro de 2017). Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que
em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento
de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a parte executada
advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 07 e 08 / 06 / 2019.

Levy diz que decisão de implantar
moeda única exige convergência
Propostas
Segundo Levy, no almoço

foram discutidas propostas
econômicas para problemas fiscais e para a liberalização da
economia. Ele disse que o banco está à disposição para ajudar os estados a encontrar um
melhor uso para ativos como
companhias de saneamento, de
energia elétrica e gás, incluindo privatizações.
“Para melhorar os serviços,
tem que investir. Se o governo não

tem dinheiro para investir, não
adianta ficar parado no governo
só pagando folha de salário”.
O presidente do BNDES
também disse que não vê risco
de o Fundo Amazônia acabar.
Mudanças na gestão do fundo
vem sendo objeto de discussão
no governo e de protestos de
ambientalistas.
Levy disse que embaixadores de Alemanha e Noruega,

principais doadores do fundo,
trocaram impressões e ideias
com representantes do governo.
“Não vejo esse risco [de o
fundo acabar]”, disse Levy, que
disse que qualquer mudança
será conversada com os doadores do fundo. “Tem que ser feito de uma maneira coordenada
e conversada. Acho que é o espírito do que está sendo feito”.
(Agencia Brasil)

rício Demétrio, titular da especializada, entre os calçados
confeccionados estavam botas
de cano curto, sapatos e tênis,
a maioria femininos, mais fáceis
de serem vendidos. O material
seria vendido por ambulantes

nas praças e feirinhas dos bairros de Campo Grande e Bangu,
na zona oeste, e também no
mercado popular da Rua Uruguaiana, na região central do
Rio de Janeiro.
Três pessoas foram presas

e conduzidas até a delegacia
onde foram autuadas pelo crime de violação de direito autoral. Este ano, a delegacia de crimes contra a propriedade imaterial já fez quatro grandes apreensões de produtos falsifica-

dos. Esse material, na maioria
das vezes, é comprado por grupos de milicianos. Será instaurado um inquérito policial para
apurar quem receberia o carregamento apreendido. (Agencia
Brasil)

O presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES),
Joaquim Levy, disse na sextafeira (7), que a decisão de implementar o projeto de uma moeda única compartilhada por
Brasil e Argentina é política e
exige convergência de políticas
econômicas e fiscais.
“Sem dúvida nenhuma é um
tema interessante, complexo, e

que, no caso da Europa [o euro],
criou um grande impulso de integração”, disse, acrescentando ainda não ter estudado o assunto. Levy, no entanto, fez uma
ponderação em relação a Brasil
e Argentina. “Temos que ver se
as condições são similares. Aí,
é uma decisão política”.
Joaquim Levy participou de
um almoço com o ministro da
economia, Paulo Guedes, e

conselheiros do Centro Brasileiro de Relações Internacionais
(Cebri), no Rio de Janeiro. Ao
deixar o local, o presidente do
BNDES disse a jornalistas que
a visão de Guedes é de que uma
moeda única exigiria convergência de políticas e de políticas fiscais.

Agentes da Delegacia de
Repressão aos Crimes Contra a
Propriedade Imaterial realizaram, na sexta-feira (7), uma apreensão de carga avaliada em R$
5 milhões de calçados falsificados produzidos na cidade de

Nova Serrana, região do centrooeste de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Civil, o caminhão que trazia os calçados foi
interceptado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
Segundo o delegado Mau-

Polícia apreende no Rio carga
de calçados falsificados
w w w. j o r n a l o d i a s p . c o m . b r

