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União perderá R$ 2,3 bi por ano com
decisão do STF sobre Zona Franca
“Se forçar a barra, não aprova nada”,
diz Bolsonaro sobre Previdência
Página 4

Frustração faz grandes empresas
investirem menos que o planejado
Página 3

Ministro
reforça
importância
da vacinação
em reunião
do Mercosul
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Previsão do Tempo
Sábado: Dia de
sol, com nevoeiro
ao amanhecer. As
nuvens aumentam
no decorrer da tarde

Manhã

Tarde

Domingo: Dia de
sol, com nevoeiro ao
amanhecer. As nuvens aumentam no
decorrer da tarde.

Manhã

Tarde

Segunda: Sol com
algumas nuvens.
Não chove

Manhã

Tarde

27º C
16º C

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse na sexta-feira
(14), no Rio de Janeiro, que o
relatório apresentado pela Comissão Especial da Reforma da
Previdência na Câmara dos Deputados teve um recuo na regra
de transição que pode “abortar a
Nova Previdência”.
Segundo ele, com as mudanças propostas no documento, a
economia esperada com a reforma cai de R$ 1,2 trilhão em dez
anos para cerca de R$ 860 bilhões no mesmo período.
“Houve um recuo que pode
abortar a Nova Previdência.
Pressões corporativas dos servidores do Legislativo forçaram o
relator a abrir mão de R$ 30 bilhões para os servidores do Legislativo, que já são favorecidos.
Recuaram na regra de transição.

26º C
16º C

Noite

24º C
15º C

Noite

dos habitantes de um país sejam
doadores de sangue.
Segundo o Ministério da
Saúde, nos últimos anos, as taxas de doação ficaram estáveis,
o que demonstra que há uma
conscientização da população.
No entanto, o ministério reforça que é necessário fortalecer
as ações que estimulam a doação voluntária para manutenção
dos estoques no país. Página 4

Governo expande ‘Corujão’
para todas as regiões
de São Paulo

Paulo Guedes: “Vou respeitar a decisão do Congresso. Agora,
se aprovarem a reforma do relator, abortaram a reforma da
Previdência”
Como isso ia ficar feio, esten- lhões”, disse Guedes, em entrederam também para o regime vista depois de evento no ConPágina 3
geral. Isso custou R$ 100 bi- sulado da Itália.

O Governador João Doria e o
Secretário de Estado da Saúde,
José Henrique Germann Ferreira,
anunciaram na sexta-feira (14) a
ampliação do programa “Corujão
da Saúde” para dez regiões do Estado, passando a cobrir todo o território paulista. A meta é zerar a
demanda reprimida por diagnósticos realizando 117.813 exames de
endoscopia, mamografia e ultras-

sonografia nas regiões de Araçatuba, Araraquara, Barretos, Franca,
Marília, Piracicaba, Registro, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista e Sorocaba (confira abaixo os
dados regionais). Para tanto, a Secretaria deve contratar serviços
privados de saúde interessados em
participar do programa, além de
ampliar a oferta de atendimentos
em serviços estaduais. Página 2

Barcelona recebe neste domingo
o Mundial de Motovelocidade
Nesse domingo a terra de
Miró e Gaudí, a linda Barcelona, é que recebe o Mundial
de Motovelocidade com o
Grande Prêmio da Catalunha.
Desde o surgimento do mundial, em 1949, essa será a corrida de número 930. Nesse
período, um total de 372 diferentes pilotos chegaram ao
topo do pódio, liderados por
Giáccomo Agostini com 122
vitórias, seguido por Valentino Rossi(115), Angel Nieto(90), Mike Haillwood(76) e
o atual campeão Marc Márquez com 73. Não devemos
nos esquecer que entre esse
grandes vencedores estão os
brasileiros Alexandre Barros

(7) e Adu Celso (1). Desde o primeiro Grande Prêmio, um total
de 30 países sediaram o Mundial e a Espanha lidera com 400
aparições seguida pela Itália com
374. Talvez seja esse o motivo
da grande maioria de campeões
serem provenientes desses dois
países, onde a Itália lidera com
77 títulos.
A terra natal de Márquez situa-se a apenas 100 km de distância do autódromo e o piloto, seguindo a prática que Rossi realiza em Mugello, fez um
capacete com um grafismo especial para a corrida. A pintura
apresenta uma técnica mais artística, realizada a pincel e
aquarela onde, além da formiga e o número 93, que representam o piloto, aparecem a tri-

buna principal e a torre de resultados mesclando as cores
vermelha, que é a preferida do
piloto, e a turquesa represen-

tando a região mediterrânea.
No primeiro dia de treinos a
maioria dos pilotos reclamou da
falta de aderência na pista e o

mais rápido foi o francês, de
apenas 20 anos, Fábio Quartararo (Yamaha) que tem se classificado bem nos treinos mas
não tem tido sorte durante as
provas, em segundo aparece o
italiano Dovisioso(Ducati) seguido pelo japonês Nakagami
(Honda), que ficou surpreso
em ser o piloto melhor classificado da fábrica japonesa.
Valentino Rossi, que possui
nove vitórias no circuito, está
um pouco mais confiante com
sua Yamaha, que apresenta uma
dificuldade em transformar
potência do motor em velocidade. A prova da categoria principal acontece no domingo a
partir das 9 horas da manhã,
com transmissão ao vivo pelo
canal Sportv.

Depois do sucesso absoluto
no Endurance Noturno de Interlagos 3h15 no começo do mês,
a equipe Rotary Kart Club (RKC)
disputa neste sábado (15), a partir das 8h30, a prova de seis horas de duração do Campeonato de
Endurance Rental Kart, organizado pelo Kartódromo Internacional Granja Viana, em Cotia (SP).
“Apesar desta prova não ser
prioridade em nosso calendário,
vamos com o objetivo de brigar
pelo pódio. Estamos indo com
estrutura bem enxuta, mas com
vontade de surpreender novamente”, afirma o chefe de equipe Marcelo Yoshida, lembrando
que desta forma no ano passado

o time brigou na frente nas 500
Milhas Rental Kart KGV e venceu o Endurance Sulamericano
de Rental Kart.
A equipe do clube de companheirismo do Rotary Club Ponte
Estaiada São Paulo vencedor da
prova paulista e que lidera o certame de Endurance Noturno de
Interlagos irá com dois karts,
conduzidos por Alberto Otazú,
Eduardo Fiaminghi, Fábio Cunha,
Fábio Pl, Fernando Ximenez,

Ivan Guerra e Nelson Reple.
Na última prova de longa duração que a RKC participou liderou o maior número de volta,
estabeleceu as duas voltas mais
rápidas e venceu com uma volta
de vantagem.
A equipe RKC tem o apoio de
Cervejas Votus/Ecoposte/Espetinhos Esperança/Flash Courier/
Imab/Troféus Inarco/Master Express/Porto Penha Food Park/
Rolley Ball/Speed Truck.

Marquez e a pintura especial para a corrida

RKC disputa 6 Horas Rental Kart KGV

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Foto/Divulgação

Comercial
Compra: 3,89
Venda:
3,89
Turismo
Compra: 3,74
Venda:
4,05

EURO
Compra: 4,37
Venda:
4,37

OURO
Compra: 153,42
Venda: 186,47

Dezesseis brasileiros em
cada mil são doadores de sangue, o que representa 1,6% do
total da população. A estimativa
é de que 66% dessas doações
sejam espontâneas, ou seja, de
pessoas que buscam os centros
de doação voluntariamente. A
média de doações no país está
dentro da meta da Organização
Mundial de Saúde (OMS), que
preconiza que entre 1% e 3%

Esporte

Jarcio Baldi

Noite

Em nota, a pasta explicou
que o crédito do IPI por empresas que negociam com indústrias estabelecidas na Zona
Franca vale apenas para a entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem.
A estimativa inicial da Receita
Federal de impacto de R$ 16,2
bilhões por ano, destacou o
Ministério, seria válida apenas
se a decisão do Supremo se
estendesse a todos os produtos.
Página 3

Ministério da Saúde reforça
necessidade da doação de
sangue no frio

Foto/Motogp

O presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, disse
na sexta-feira (14) que os ataques a dois petroleiros no mar
de Omã, na quinta-feira, “têm
a assinatura” do Irã, baseandose num vídeo divulgado pelo
Pentágono. “Vemos um barco
com uma mina que não explodiu e que tem a assinatura do
Irã”, afirmou Trump. Página 3

Guedes: relatório
apresentado na Câmara
pode abortar Previdência
Foto/Adriano Machado

Trump diz
que ataques a
petroleiros
“têm a
assinatura”
do Irã

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de validar
o crédito do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI)
para empresas que compram
insumos produzidos na Zona
Franca de Manaus provocará
perdas de R$ 2,3 bilhões por
ano para a União, divulgou na
sexta-feira (14), o Ministério
da Economia. A estimativa representa uma redução em relação à projeção inicial, de R$
16,2 bilhões por ano.

RKC comemorando uma de suas várias vitórias
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Governo expande ‘Corujão’ para
todas as regiões de São Paulo
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
MÍDIAS
Desde 1993, a coluna [diária] de política do jornalista Cesar
Neto é publicada na imprensa [jornal “O DIA”, 3º mais antigo em
São Paulo SP]. Desde 1996, www.cesarneto.com foi um dos
pioneiros no Brasil. Desde 2018, nossa Estética-Métrica [que já
era um twitter impresso] ganhou @CesarNetoReal
C Â MARAS
São Paulo - Vereador Caio Miranda (PSB) é tão generoso,
que não se importa em dividir a vitória da sua Ação Direta de
Inconstitucionalidade, com todos os colegas vereadores que de
alguma forma apoiam que o Minhocão não vire parque, por conta
do vício de iniciativa da Casa proponente
PR E FE ITU RAS
São Paulo - Prefeito Bruno Covas (PSDB) tem respondido
com alguma truculencia críticas pejorativas no Instagram. Quem
conhece o mais jovem prefeito da história no Século 21 sabe que
Bruno nunca perde a categoria de ser um nobre de alma. Seus
analistas das mídias digitais devem orientá-lo
AS S E M B LE IAS
São Paulo - Deputado Arthur «Mamãe Falei« (DEM) vai faturar com a aprovação da seu projeto de lei pela volta das bebidas
alcoólicas nos estádios contra seu time. Se alguém apelar pro
VAR político, ele pode pedir vídeo de quem era contra o fim de
fumar cigarro em áreas fechadas no tempo do Serra
GOVERNOS
São Paulo - João Doria (novo PSDB) não só tem feito um
jogo quase perfeito, em relação ao governo Bolsonaro (PSL),
uma vez que dependendo das situações, engata imediatamente um
discurso dentro do discurso e uma narrativa dentro da narrativa.
Isto é coisa de profissional das Comunicações.
CONGRESSO
Senado - Senadora Mara Gabrili (PSDB) não tá nem um pouco preocupada com trechos de conversas nas quais foi interceptada de forma ilegal e criminosa do mesmo site que entregou
conversas de Moro e Dallagnol, operações lava jato que condenaram o ex-Presdidente Lula da Silva, ainda dono do PT
PR E S I D Ê N C IA
República - Mourão, na condição de general do Exército eleito e pronto pra assumir qualquer cargo enquanto for vice do capitão e também reformado Bolsonaro, é possivelmente o único
militar no governo que poderia abir quais as políticas de guerra
usadas na políticas em tempos de paz
PA R T I D O S
PODEMOS - Vereador Mario Covas Neto, presidente paulista da sigla, comemora os primeiros 100 candidatos pra prefeituras em todas as regiões do nosso Estado. O ex-PTN, que elegeu
Janio Quadros Presidente em 1960, pode e deve crescer, em especial por conta do trabalho do ex-tucano
H I STÓ R IAS
Mundo - nem globalismos políticos ou globalizações econômicas detém monopólios de verdades e mentiras. Cada um de
nós, em qualquer lugar e a qualquer tempo [sem maniqueísmos
ou pós-conceitos culturais], é que construímos e reconstruímos
diariamente pensamentos, falas, escritas e ações
EDITOR
A coluna [diária] de política do jornalista Cesar Neto tornouse referência das liberdades possíveis. Está dirigente na Associação “Cronistas de Política - São Paulo”. Recebeu Medalha
Anchieta [Câmara Municipal - São Paulo] e Colar de Honra ao
Mérito [Assembleia Legislativa - São Paulo]. EMAIL
cesar@cesarneto.com

cesar@cesarneto.com
Memorial da América Latina
terá exposição de artes
plásticas sensorial
A exposição de artes plásticas “Ver e viver” entrou em cartaz nesta sexta-feira (14) no
Memorial da América Latina, na
capital paulista. Este projeto
sensorial inclusivo levará seus
visitantes a experimentar estímulos como o tato, olfato, audição e paladar, muito além da
visão. A exposição ficará até 14
de julho e pode ser visitada de
quarta a domingo, das 10h às
22h, no Espaço Multiuso.
A proposta da exposição é

Jornal

utilizar a força mobilizadora da
arte para provocar uma reflexão sobre as deficiências, principalmente a visual. Para isso,
todos os visitantes receberão
uma venda descartável, e terão
contato com obras que aguçam
todos os sentidos. A exposição
provoca uma reflexão sobre as
dificuldades da deficiência visual e exerce a empatia, tudo
por meio do toque, o que nem
sempre é autorizado em galerias de arte.
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O Governador João Doria e
o Secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann Ferreira, anunciaram na sexta-feira
(14) a ampliação do programa
“Corujão da Saúde” para dez regiões do Estado, passando a cobrir todo o território paulista.
A meta é zerar a demanda reprimida por diagnósticos realizando 117.813 exames de endoscopia, mamografia e ultrassonografia nas regiões de Araçatuba,
Araraquara, Barretos, Franca,
Marília, Piracicaba, Registro,
Ribeirão Preto, São João da Boa
Vista e Sorocaba (confira abaixo os dados regionais). Para tanto, a Secretaria deve contratar
serviços privados de saúde interessados em participar do programa, além de ampliar a oferta
de atendimentos em serviços
estaduais.
“Anunciamos hoje a terceira
fase do Corujão, que vai atender
mais dez regiões e, assim, co-

brir todas as regiões do Estado.
Nas fases 1 e 2 do programa, os
resultados nos mostram enorme
êxito, com quase todas as metas
iniciais de exames alcançadas. O
programa é um sucesso”, diz o
Governador.
Procedimento
O edital de chamamento público para os serviços privados
de saúde interessados em participar do programa deve ser publicado em Diário Oficial neste
sábado (15) e as propostas deverão ser apresentadas pelas organizações em até 10 dias.
Os exames serão realizados
em horários alternativos, por
meio de parceiros privados,
bem como a ampliação da oferta nos serviços da rede própria
estadual – hospitais e AMEs
(Ambulatórios Médicos de Especialidades).
“Melhorar a vida do paciente que utiliza o SUS é nosso
principal objetivo. O Corujão

representa nossos esforços para
enfrentar a demanda reprimida
por exames na rede pública e,
assim, agilizar diagnósticos e o
tratamentos”, afirma José Henrique Germann Ferreira.
Resultados
O programa começou nas
regiões da Grande São Paulo,
Campinas e Vale do Paraíba. Em
12 de abril, foi ampliado para as
regiões da Baixada Santista, Bauru, Presidente Prudente e São
José do Rio Preto.
A Grande São Paulo foi a primeira região a zerar 100% da
demanda reprimida pelos três
tipos de exames, marco alcançado em 30 de maio. As mamografias foram executadas nos primeiros 44 dias do programa.
No Vale do Paraíba e na região de Campinas, as mamografias pendentes foram plenamente executadas até 24 de maio e
10 de junho, respectivamente.
De modo geral, o programa já

atingiu 80% de produtividade
nesses locais.
Com a segunda fase do programa, percentual similar foi
alcançado nas regiões de Presidente Prudente e São José do
Rio Preto. Na Baixada Santista, 89% da fila foi esgotada.
Em Bauru, metade da demanda
reprimida foi atendida, até o
momento.
Nas sete regiões, já foram
agendados 77,6 mil exames, no
total, com 38,4 mil pessoas
atendidas. Desde o início do programa, a Secretaria constata um
índice médio de 30% de absenteísmo, ou seja, um a cada três
pacientes se ausentam na data e
horário marcados.
“Contamos com a colaboração dos pacientes para que compareçam nos agendamentos e
aproveitem a oportunidade de
realizar esses exames gratuitamente”, complementa o Secretário.

A Faculdade de Ciências e
Letras da Universidade Estadual Paulista (Unesp), no campus
de Araraquara, receberá a 24ª
edição do Encontro IberoAmericano de Educação
(EIDE), após três anos fora do
Brasil. Vale destacar que o
evento acontecerá entre 20 e
23 de novembro de 2019.
As inscrições estão abertas, com preço reduzido, até o
dia 2 de julho. Depois da
Unesp, o Encontro foi realizado no México, em 2016, na
Espanha, em 2017, e no Peru,
no ano passado.
O EIDE nasceu como fruto
da relação acadêmica entre a
Unesp e a Universidad de Alcalá

de Henares (UAH), na Espanha.
Segundo o coordenador-geral
do evento, José Luís Bizelli, em
2006, as duas instituições firmaram acordo de cooperação acadêmica, científica e técnica.
“Entre os objetivos dessa
parceria estava a divulgação do
conhecimento na área de Educação, o estabelecimento de laços
de intercâmbio entre países ibero-americanos, a geração de projetos comuns de pesquisa e a
ampliação dos vínculos internacionais da pós-graduação em
Educação”, explica o professor
de Araraquara.
Eixos
A troca acadêmica foi consolidada no I EIDE, que ocorreu

no campus da UAH em Guadalajara, na Espanha, espaço que se
mantém ano após ano, passando
por países como Brasil, Chile,
Colômbia, Espanha e México.
Os trabalhos no EIDE são
inscritos por eixo temático. Os
eixos tradicionais do evento são:
1) Políticas Públicas e Gestão
da Educação; 2) Tecnologias de
Informação e Comunicação em
Educação; 3) Formação do Educador, Trabalho Docente e Práticas Pedagógicas; 4) Educação
Sexual, Sexualidade e Gênero;
5) Educação Especial; e 6) Educação Superior.
Uma das novidades para este
ano será o sétimo eixo, que tratará da internacionalização e

será coordenado pelos professores Eládio Sebastian Heredero
(UFMT) e Mário Martin-Bris
(UAH).
De acordo com Paulo Rennes Marçal Ribeiro, coordenador do comitê científico do XIV
EIDE, os resultados acadêmicos
do último evento no Brasil,
ocorrido em 2015, incluem quatro livros, um número especial
da Revista Ibero-Americana de
Estudos em Educação e dois
Cadernos Especiais na imprensa universitária especializada.
“Há ainda uma série televisiva
sobre a Educação em IberoAmérica dividida em dez episódios e que foi produzida pela TV
Unesp”, salienta o docente.

A Agência de Transporte do
Estado de São Paulo (Artesp) promove neste domingo (16), na capital paulista, a quarta edição da “Pedalada Solidária”, passeio ciclístico criado para incentivar a participação e arrecadar doações para a
Campanha doAgasalho, iniciativa do
Fundo Social de São Paulo.
Grupos de ciclistas podem
se cadastrar para o evento pelo

e-mail artesp@artesp.sp.gov.br,
mas a inscrição antecipada não
é obrigatória. Para participar da
“Pedalada Solidária” basta entregar no local de partida, no dia do
evento, roupas ou cobertores
novos ou em bom estado.
O percurso terá 19 quilômetros, partindo da sede da Artesp,
na rua Iguatemi, 105, no Itaim
Bibi, até o Parque Vila Lobos,

retornando à sede da Agência
para completar o circuito.
A concentração para a saída
está programada para as 8h30.
De lá, o circuito terá o seguinte
percurso: Avenida Faria Lima,
Praça Panamericana, Parque Vila
Lobos, Praça Panamericana,
Ponte Cidade Universitária, Avenida Vital Brasil, Avenida Lineu
de Paula Machado, Avenida dos

Tajurás, Ponte Engenheiro Roberto Rossi Zuccolo, Avenida
Cidade Jardim, Rua Brigadeiro
Haroldo Veloso, Rua Tabapuã,
Avenida Brigadeiro Faria Lima,
Rua Aspásia e Rua Iguatemi 105.
A previsão é de que a pedalada seja concluída entre 11h e
11h30. No ano passado, a ação
reuniu 103 ciclistas e arrecadou
601 peças.

Vinte e quatro reeducandas
da Penitenciária Feminina da
Capital participaram do Curso de
Pães Artesanais do Fundo Social de São Paulo (Fussp). Foram
três encontros durante o mês de
maio. Ao final, as alunas receberam certificação.
Com oito horas de carga horária, o workshop de Confeita-

ria Básica é uma importante ferramenta no processo de reinserção social das reeducandas. A
certificação no curso conta
como um diferencial no currículo dessas mulheres, que poderá ajudar na recolocação profissional. “O alimento é poderoso,
por meio dele podemos transformar vidas, e fazer comida com

afeto é ainda mais significativo”,
ressaltou o professor Ernani
Gouvea.
As participantes aprenderam
técnicas de higiene na cozinha e
cuidados na preparação dos alimentos. Além disso, uma apostila com receitas foi dada às participantes com instruções para o
preparo de doces e salgados.

A reeducanda peruana
M.A.A.B. nunca trabalhou na área
de alimentação, mas já pensa em
fazer do aprendizado sua fonte de
renda. “Com técnicas e práticas
nós aprendemos a importância da
higiene na cozinha e já penso em
vender trufa e alfajor conforme
receitas que foram ensinadas no
curso”, afirmou.

Neste sábado (15) e domingo (16), a Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos (CPTM)
realizará obras de modernização
em suas linhas. Por isso, os trens
circularão com maiores intervalos em trechos e horários específicos. Confira a programação
e antecipe sua viagem:
Extensão da Linha 7-Rubi
(Francisco Morato-Jundiaí)
Domingo: das 6h às 22h, haverá intervenções no sistema de
sinalização entre as estações
Francisco Morato e Jundiaí. O
intervalo médio entre os trens
será de 35 minutos de Francisco Morato a Jundiaí.
Linha 8-Diamante (Júlio
Prestes – Itapevi)
Sábado: das 20h até o fim da
operação comercial, os trabalhos serão executados nos equipamentos de via permanente entre as estações Santa Teresinha

e Barueri. O intervalo médio
entre os trens será de 20 minutos em toda a linha.
Linha 9-Esmeralda (Grajaú – Osasco)
Domingo: das 4h à meia-noite, os serviços serão realizados
no sistema de rede aérea entre
as estações Autódromo e Primavera-Interlagos. Das 6h à meianoite, as obras ocorrerão nos
equipamentos de via permanente e no sistema de rede área entre as estações Autódromo e
Socorro. O intervalo médio entre os trens será de 20 minutos
de Jurubatuba a Grajaú.
Linha 10-Turquesa (Brás –
Rio Grande da Serra)
Domingo: das 4h às 13h, os
trabalhos estarão concentrados
no sistema de rede aérea nas proximidades da Estação Ribeirão
Pires-Antônio Bespalec. O intervalo médio entre os trens será

de 20 minutos de Mauá a Rio
Grande da Serra.
Linha 11-Coral (Luz – Estudantes)
Sábado: das 20h até o fim da
operação comercial, haverá obras
de modernização nos equipamentos de via permanente nas imediações da Estação Luz. O intervalo médio entre os trens será de
15 minutos em toda a linha.
Domingo: das 4h à meia-noite, serão realizadas obras de
modernização no sistema de
rede aérea entre as estações
Corinthians-Itaquera e José Bonifácio e entre as estações Antônio Gianetti Neto e Ferraz de
Vasconcelos. O intervalo médio
dos trens será de 12 minutos
entre Luz e Brás e de 30 minutos entre Brás e Estudantes.
Linha 12-Safira (Brás –
Calmon Viana)
Sábado: das 20h até o fim da

operação comercial, as obras de
modernização serão executadas
no sistema de rede aérea entre
as estações Engenheiro Goulart
e Comendador Ermelino. O intervalo médio entre os trens será
de 35 minutos em toda a linha.
Domingo: das 4h à meia-noite, prosseguirão as obras de modernização do sistema de rede
aérea entre as estações Engenheiro Goulart e Comendador Ermelino. Também haverá intervenções nos equipamentos de via
permanente entre as estações
Aracaré e Itaquaquecetuba. O intervalo médio entre os trens será
de 35 minutos em toda a linha.
Linha 13-Jade (Engenheiro Goulart – Aeroporto-Guarulhos)
Domingo: devido as obras na
Linha 12-Safira, não haverá viagens do serviço Expresso Aeroporto.

Unesp voltará a sediar o Encontro
Ibero-Americano de Educação

‘Pedalada Solidária’ vai arrecadar
doações para Campanha do Agasalho

Fundo Social de São Paulo promove
curso de confeitaria em penitenciária

Obras alteram circulação dos trens
da CPTM neste fim de semana

Jornal O DIA SP
São Paulo, 15, 16 e 17 de junho de 2019

Economia

Página 3

União perderá R$ 2,3 bi por ano com
decisão do STF sobre Zona Franca
A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de validar
o crédito do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI)
para empresas que compram insumos produzidos na Zona
Franca de Manaus provocará
perdas de R$ 2,3 bilhões por
ano para a União, divulgou na
sexta-feira (14), o Ministério
da Economia. A estimativa representa uma redução em relação à projeção inicial, de R$
16,2 bilhões por ano.
Em nota, a pasta explicou
que o crédito do IPI por empresas que negociam com indústrias estabelecidas na Zona Franca vale apenas para a entrada de

insumos, matéria-prima e material de embalagem. A estimativa inicial da Receita Federal
de impacto de R$ 16,2 bilhões
por ano, destacou o Ministério,
seria válida apenas se a decisão
do Supremo se estendesse a todos os produtos.
A questão foi decidida pelo
Supremo no fim de abril, quando a corte julgou um recurso da
Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) contra uma
decisão da segunda instância da
Justiça Federal em São Paulo
que tinha autorizado o aproveitamento do creditamento. Segundo a procuradoria, os benefícios fiscais devem ser aplica-

dos somente para as empresas
que atuam na Zona Franca, não
às firmas que fazem transações
comerciais com elas. Além disso, o procedimento não está previsto em lei, segundo o órgão.
O caso envolve o setor de
refrigerantes que atua na Zona
Franca de Manaus (ZFM). As
empresas que se instalam na
ZFM recebem incentivos fiscais, como redução da alíquota
de IPI. Dessa forma, grandes
multinacionais produzem os insumos básicos de seus produtos em Manaus e vendem para
as engarrafadoras, que pertencem ao mesmo grupo, e também conseguem creditar o va-

lor que seria cobrado de IPI, ganhado duas vezes no processo
de produção.
Em maio do ano passado, o
então presidente Michel Temer,
por meio de decreto, reduziu o
crédito existente do Imposto
sobre Produtos Importados
(IPI) para concentrados de refrigerantes produzidos na Zona
Franca de Manaus, que caiu de
20% para 4%. Criticada pelas
empresas do setor, a medida foi
tomada para compensar a perda
de receita com os subsídios
concedidos para baixar o preço
do diesel durante a greve dos
caminhoneiros no ano passado.
(Agencia Brasil)

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse na sextafeira (14), no Rio de Janeiro,
que o relatório apresentado pela
Comissão Especial da Reforma
da Previdência na Câmara dos
Deputados teve um recuo na regra de transição que pode “abortar a Nova Previdência”.
Segundo ele, com as mudanças propostas no documento, a
economia esperada com a reforma cai de R$ 1,2 trilhão em dez
anos para cerca de R$ 860 bilhões no mesmo período.
“Houve um recuo que pode
abortar a Nova Previdência.
Pressões corporativas dos servidores do Legislativo forçaram o relator a abrir mão de R$
30 bilhões para os servidores

do Legislativo, que já são favorecidos. Recuaram na regra de
transição. Como isso ia ficar
feio, estenderam também para
o regime geral. Isso custou R$
100 bilhões”, disse Guedes, em
entrevista depois de evento no
Consulado da Itália nesta quarta-feira.
Segundo ele, as mudanças
foram maiores do que o governo esperava. “Entregamos [a reforma] com uma economia prevista de R$ 1,2 trilhão. Eu esperava que cortassem o BPC e
o rural. Com R$ 1 trilhão, conseguiríamos lançar a Nova previdência. Mas na verdade, cortaram R$ 350 [bilhões, da economia de R$ 1,2 trilhão prevista inicialmente]”, explicou.

Alterações
O ministro disse que ainda
não criticaria as mudanças porque ele ainda está esperando
pela tramitação no Congresso.
“Vou respeitar a decisão do
Congresso. Agora, se aprovarem a reforma do relator, abortaram a reforma da Previdência”, disse. “Continuam com a
velha Previdência”, afirmou.
Segundo Paulo Guedes, os
R$ 860 bilhões de economia
seriam suficientes para evitar
problemas na reforma durante
o atual governo, mas, para evitar problemas no futuro, seria
necessário fazer uma nova reforma daqui a cinco ou seis
anos.
Sobre a retirada da propos-

ta de capitalização da Previdência do relatório, Guedes disse
que, diante da redução da economia esperada (de R$ 1,2 tri
para R$ 860 bi), a questão da capitalização não faz muita diferença.
“Achei redundante tirar a
emenda de capitalização. Se fizer só R$ 860 bi, já é uma declaração do relator que as conversas estão indicando que não
há desejo da Nova Previdência”, acrescentou.
Sobre as manifestações de
sexta-feira contra a reforma da
Previdência, o ministro da Economia disse apenas que protestos deveriam ser feitos sábado
ou domingo para evitar engarrafamentos nas cidades. (Agencia Brasil)

A inflação desacelerou para
todas as classes sociais, especialmente para a faixa de renda
mais baixa, informou na sextafeira (14) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
Segundo o Indicador Ipea de Inflação por Faixa de Renda, em
maio houve desaceleração pelo
segundo mês consecutivo.
De acordo com o Ipea, a deflação no preço dos alimentos
beneficiou as famílias de renda
mais baixa, que tiveram inflação
de 0,10%, enquanto as famílias
mais ricas tiveram inflação de
0,18%. No acumulado em 12
meses, de junho de 2018 a maio

de 2019, a inflação das famílias mais pobres é de 5,05%, superior à taxa de 4,4% das famílias com maior poder aquisitivo.
A pesquisa mostra que, dos
16 subgrupos que compõem o
segmento de alimentação no
domicílio, 10 apresentaram deflação em maio. Os itens com
as maiores quedas de preço foram tubérculos (-,3%), hortaliças (-4,6%), cereais (-5,0%) e
frutas (-2,9%). Os produtos têm
maior peso na cesta de consumo das famílias mais pobres.
Por isso, a queda nos preços
ajudou a anular, em parte, os

efeitos da alta de energia elétrica (2,2%), gás de botijão
(1,4%) e produtos farmacêuticos (0,82%), diz o Ipea.
Já a inflação das famílias
mais ricas foi impactada pela
alta de 2,6% no preço da gasolina e no aumento de planos de
saúde (0,80%) e serviços médicos (0,56%). Os alimentos
contribuíram para a desaceleração, mas em ritmo mais lento.
Segundo o Ipea, na comparação com o mês de maio do ano
passado, os alimentos foram
responsáveis pela redução da
taxa de inflação de todas as
classes de renda. No caso das

famílias com menor poder aquisitivo, houve recuo de 0,31
ponto percentual e a inflação
caiu de 0,41% para 0,10%. Para
os mais ricos, a queda foi de
0,20 ponto percentual: a taxa
caiu de 0,38% em maio de 2018
para 0,18% em maio de 2019.
O Indicador Ipea de Inflação
por Faixa de Renda é calculado
mensalmente, com base nas variações de preços de bens e serviços disponibilizados pelo Sistema Nacional de Índice de Preços ao Consumidor (SNIPC) do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (Agencia Brasil)

Pesquisa divulgada na sextafeira (14) pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI) revela que, no ano passado, as empresas brasileiras de grande porte investiram menos do que o
planejado. Segundo a entidade,
isso ocorreu devido à frustração
decorrente das dificuldades do
país para se recuperar economicamente.
De acordo com a pesquisa
anual Investimento na Indústria,
se 81% das empresas planejavam fazer investimentos em
2018, apenas 75% o fizeram.
Ainda segundo o levantamento,
51% das empresas que fizeram
investimentos não conseguiram
realizar os projetos conforme o
planejado. Desse total, 38% fizeram investiram apenas parcialmente; 9% adiaram os projetos para 2019 e 4% cancelaram
ou adiaram os investimentos
para depois de 2019.
“A frustração dos planos de
investimento em 2018 deve-se
à decepção com a retomada da
economia. Em particular, o crescimento da demanda ficou abaixo do que se esperava, especialmente por causa do elevado desemprego”, disse o gerente executivo de Política Econômica da
CNI, Flávio Castelo Branco, ao
comentar a pesquisa.
Ele acrescentou que, além

disso, as incertezas internas e
externas que contaminaram boa
parte do ano passado também
trouxeram riscos ao investimento. Segundo o economista, a
maior parte dos investimentos é
financiada com capital próprio
das empresas. “Como as empresas estão com situação financeira mais debilitada do que em
anos anteriores, o investimento
ficou prejudicado.”
Entre as que investiram, 56%
destinaram recursos para a continuação de projetos anteriores e
44% aplicaram em novos empreendimentos. A maior parte dos
investimentos foi feita tendo
como objetivo a inovação, com
53% das empresas aplicando na
melhoria ou na modernização dos
processos produtivos e em novos
produtos; 36% investindo na melhoria dos processos produtivos;
13% buscando introduzir novos
produtos; e 4% aplicando em novos processos de produção. Ainda segundo a CNI, 28% investiram no aumento da capacidade de
produção.
O estudo mostrou recuo de
10% para 7% na participação de
bancos públicos no financiamento disponibilizado por bancos
públicos a indústrias de grande
porte – a menor participação em
toda a série histórica iniciada
em 2010. A pesquisa também

identificou aumento de 8% para
13% na participação dos bancos
privados para esse público.
A maior parte dos investimentos feitos pelas empresas
(75%) em 2018 usou capital das
próprias empresas, percentual
igual ao registrado em 2017.
Nos anos anteriores o percentual
estava em 72%.
Expectativas para 2019
Para este ano, as expectativas são “positivas”, com oito em
cada dez indústrias de grande
porte planejando fazer investimentos – número praticamente
igual aos 81% registrados em
2018. Isso se deve ao fato de
haver, entre os empresários, expectativa de crescimento do
consumo e os avanços tecnológicos.
O levantamento indica que,
entre as indústrias que pretendem investir, 57% o fazem devido a uma perspectiva de aumento da demanda e 41%, devido a fatores técnicos, como tecnologia, mão de obra e matériaprima disponíveis.
Por outro lado, a pesquisa
mostra que o excesso de regulação e de burocracia e a falta de
recursos financeiros interferem
nas decisões de investimentos
para este ano: 49% das empresas consultadas apontaram estes
como fatores que atrapalham a

disposição em investir, enquanto 51% dizem que os planos de
investimentos foram desestimulados por questões relativas a
recursos financeiros.
“O principal objetivo das
empresas que pretendem investir em 2019 é a melhoria dos
processos produtivos, o que demonstra preocupação com a eficiência e a competitividade. A
melhoria dos processos produtivos ficou em primeiro lugar,
com 36% das assinalações. Em
seguida, com 22% das respostas, aparece o aumento da capacidade instalada e, em terceiro
lugar, com 17% das menções, a
introdução de novos produtos”,
informou, por meio de nota, a
CNI.
A entidade acrescenta que
59% das menções feitas pelos
empresários indicam que os investimentos serão concentrados
na compra de máquinas e equipamentos; 18% citaram a compra de novas tecnologias, como
automação e tecnologias digitais, e 6% disseram que concentrarão os investimentos na melhoria da gestão do negócio.
A pesquisa Investimento na
Indústria foi feita entre os dias
24 de janeiro e 15 de abril com
334 indústrias de grande porte,
que têm 250 ou mais empregados. (Agencia Brasil)

Guedes: relatório apresentado na
Câmara pode abortar Previdência

Ipea: inflação desacelera para
todas as classes sociais

Frustração faz grandes empresas
investirem menos que o planejado
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Trump diz que ataques
a petroleiros “têm a
assinatura” do Irã
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na
sexta-feira (14) que os ataques a dois petroleiros no mar de Omã,
na quinta-feira, “têm a assinatura” do Irã, baseando-se num vídeo
divulgado pelo Pentágono.
“Vemos um barco com uma mina que não explodiu e que tem
a assinatura do Irã”, afirmou Trump, numa declaração à estação
televisiva Fox, referindo-se às imagens divulgadas pelo Pentágono.
Os EUA dizem que essas imagens mostram a Guarda Revolucionária iraniana removendo uma mina não detonada de um dos
petroleiros atacados no mar de Omã, sugerindo que Teerã estaria
tentando retirar provas do seu envolvimento.
“Foi o Irã quem o fez (o ataque aos petroleiros)”, concluiu
Trump, apesar de o Irã já ter negado a responsabilidade pelo ataque.
Dois petroleiros, um norueguês e um japonês, foram na quinta-feira alvo de um ataque no mar de Omã, em pleno Golfo Pérsico, uma região já sob tensão por conta da crise entre os Estados Unidos e o Irã.
Responsabilidade
O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, acusou o Irã de ser “responsável” pelos ataques, mas o governo iraniano rejeitou a acusação e condenou os incidentes “com a maior veemência possível”.
Na quinta-feira, Donald Trump usou a sua página pessoal na
rede social Twitter para dizer que, perante o ataque no mar de
Omã, era ainda “demasiado cedo” para procurar acordos com o
Irã. “Eles não estão preparados e nós também não”, disse.
O governo alemão pediu hoje uma investigação sobre os ataques “extraordinariamente preocupantes” no mar de Omã e a
China apelou “ao diálogo”.
A região do Médio Oriente tem vivido no último mês uma
escalada das tensões entre os EUA e o Irã. (Agencia Brasil)

Ministro reforça
importância da
vacinação em reunião
do Mercosul
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ressaltou na
quarta-feira (14), em uma reunião de ministros do Mercosul, em
Bariloche, na Argentina, a importância da cooperação entre os
países na busca da melhoria dos níveis de vacinação. O encontro
contou ainda com a participação de ministros da Saúde do Uruguai, Paraguai, Argentina (membros do Mercosul), Chile e Bolívia (membros associados).
“As novas gerações precisam escutar aqueles que passaram,
em anos anteriores, por dramas como a poliomielite, o sarampo
- que não é uma doença inocente mas que causa cegueira, óbitos,
pneumonias graves-, e a difteria - que nós temos informações
oficiosas que circula na Venezuela e é uma doença infecciosa
grave. Por isso, é fundamental o esforço de toda a América do
Sul no sentido de garantir melhores níveis de vacinação”, disse o
ministro à Agência Brasil.
Mandetta disse que o país está fazendo a sua parte e ressaltou
o Movimento Vacina Brasil, que foi lançado em abril deste ano
pelo Ministério da Saúde para reverter o a queda da cobertura de
vacinação no país nos últimos dois anos. Doenças consideradas
eliminadas ou erradicadas, como o sarampo e a rubéola, voltaram a se tornar ameaças. O intuito do programa é sensibilizar as
pessoas sobre a importância da imunização como prevenção para
que essas doenças não retornem.
Problema geracional
Nesse sentido, o ministro disse que o problema é geracional
e que muitos jovens não chegaram a ver de perto a gravidade de
doenças que mataram e deixaram sequelas. Casos de sarampo
registrados em 2018, por exemplo, levaram o Brasil a perder o
certificado de eliminação da doença, que havia sido concedido
em 2016, pela Organização Pan-Americana de Saúde (Opas).
De acordo com o MS, o Brasil possui o maior programa público de imunização do mundo. A rede pública de saúde oferta
todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Ao todo são 27 vacinas como parte do esquema de
cobertura prevista no Calendário Nacional de Vacinação. Por ano,
são mais de 300 milhões de doses de vacina aplicadas.
Após a reunião, o ministro afirmou que as autoridades definiram pela “convergência de esforços no intuito de negociações
de preços de medicamentos de alto custo e um esforço muito
grande nas áreas de fronteira para garantir melhoria dos níveis de
vacinação”.
As reuniões de ministros e ministras de Saúde do Mercosul
e Estados Associados ocorrem a cada seis meses. Entre os temas tratados estão saúde nas fronteiras, sistema de informação e
capacitação em doação e transplante, e priorização da saúde nos
acordos comerciais.
Outros temas
Além da vacinação, outros temas também fizeram parte da
pauta de discussões. Entre eles, as políticas para prevenir e controlar as enfermidades não transmissíveis e o Plano de Trabalho
em Saúde em Fronteira, cujo objetivo é estabelecer um marco
de referência para as ações de saúde pública nas zonas de fronteira do Mercosul.
Esse plano terá duração de quatro anos (2019 a 2023) e prevê o fortalecimento dos sistemas de informação para implementação de uma rede de intercâmbio de informação entre os países
limites.
Os ministros assinaram um documento que institucionaliza
o Registro Mercosul de Doação e Transplante (Donasur), um
sistema de registro comum sobre doadores. Para o ministério,
essa medida é importante como ferramenta comum regional de
codificação para rastreamento de células e tecidos, intra e extrabloco. (Agencia Brasil)
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Reforma será votada na Câmara
antes do recesso, diz líder do governo
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Bolsonaro diz que
vai demitir presidente
dos Correios

Presidente Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro disse na sexta-feira (14), em
café da manhã com jornalistas,
no Palácio do Planalto, que o
presidente dos Correios, Juarez Aparecido Paula Cunha,
será demitido do cargo. Na semana passada, em audiência
pública na Comissão de Legislação Participativa Câmara dos
Deputados, o chefe dos Correios criticou a entrega da empresa para a iniciativa privada.
“Ele se comporta como um
sindicalista”, disse Bolsonaro.
O presidente da República também criticou o fato de Juarez
Aparecido ter tirado fotos com
parlamentares de oposição e

sindicalistas durante a audiência.
Em abril, Bolsonaro já havia autorizado estudos para a
desestatização da companhia e
voltou a dizer que o tema ganhou força no governo na semana passada, em uma publicação no Twitter.
Com 356 anos de existência, a empresa é subordinada
hoje 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.
(Agencia Brasil)

Ministério da Saúde
reforça necessidade da
doação de sangue no frio
Dezesseis brasileiros em
cada mil são doadores de sangue,
o que representa 1,6% do total
da população. A estimativa é de
que 66% dessas doações sejam
espontâneas, ou seja, de pessoas que buscam os centros de doação voluntariamente. A média
de doações no país está dentro
da meta da Organização Mundial de Saúde (OMS), que preconiza que entre 1% e 3% dos habitantes de um país sejam doadores de sangue.
Segundo o Ministério da
Saúde, nos últimos anos, as taxas de doação ficaram estáveis,
o que demonstra que há uma
conscientização da população.
No entanto, o ministério reforça que é necessário fortalecer as
ações que estimulam a doação
voluntária para manutenção dos
estoques no país.
Para o ministro da Saúde interino, João Gabbardo, que participou na sexta-feira (14), Dia
Mundial do Doador de Sangue,
de uma ação voluntária de incentivo à doação em São Paulo, as
datas são importantes para lembrar que a doação de sangue salva vidas.
Em especial no inverno e feriados prologados, períodos em
que se tem uma baixa de estoque de sangue, é preciso ampliar as ações para levar o público
aos hemocentros “Nesses momentos, as pessoas mudam suas
rotinas, viajam ou aproveitam
para descansar. Então é importante fazer a doação de sangue
antes de viajar ou de curtir o feriado”, diz o ministro interino.
Segundo o último balanço do
Ministério da Saúde, em 2017,
foram coletadas 3,4 milhões de
bolsas de sangue e realizadas 2,8
milhões de transfusões. Desse
total, 34% correspondem à doação de reposição – quando o
indivíduo doa para atender à necessidade de um paciente. Foi
por esse motivo que a farmacêutica, Priscila Drumond Alves
Moreira, 37 anos, que mora em
Belo Horizonte, fez sua primeira e única doação de sangue em
novembro de 2016.
“Foi por causa da minha avó
que teve uma fratura, precisava
de cirurgia e foi pedido doação.
Antes disso, tinha tentado doar
e tinha me sido dito que eu não
poderia por ter tomado medicação anticonvulsivante na infância. Apesar dessa restrição fui ao
Hemominas e eles falaram que

o protocolo mudou e que eu poderia doar”, conta Priscila.
A família da médica Roberta
Catarfina, 37 anos, que mora em
Brasília, conseguiu levar 29 pessoas aos bancos de sangue em
São Paulo após a sobrinha Bruna, de 6 anos, passar por uma cirurgia. Das pessoas que compareceram ao chamado, 23 estavam aptas a fazer a doação. Agora ela se prepara para repetir a
campanha a pedido do hemocentro por causa do baixo estoque
nessa época do ano.
Recomendação para doar
sangue
Pessoas com mais de 16
anos (até os 18 com autorização
do responsável) e até 69 anos
que pesam no mínimo 50 quilos
(kg) e em bom estado de saúde
são potenciais doadores. A recomendação é para que o doador
esteja descansado, não tenha ingerido bebidas alcoólicas nas 12
horas anteriores à doação e não
esteja de jejum. Homens podem
fazer quatro doações anuais e
mulheres três. O intervalo mínimo deve ser de dois meses para
os homens e de três meses para
as mulheres.
Segundo o Ministério, a doação é segura e todo o sangue
coletado é testado para HIV,
Hepatite C e B, respeitando a “janela imunológica” dessas doenças – aquele tempo em que o vírus já está presente no doador,
mas ainda não é possível sua detecção. Por isso, o processo que
antecede a doação é composto
por entrevista em que é avaliado
o estado de saúde do paciente.
“Durante a entrevista, que é sigilosa, é avaliado o estado de
saúde do doador, visando à proteção de sua saúde e da saúde do
receptor e, ainda, são utilizados
produtos descartáveis no processo de doação”, diz o coordenador-geral de Sangue e Hemoderivados, do Ministério da Saúde, Flávio Vormittag.
O país possui 32 hemocentros coordenadores e outros
2.066 serviços de coleta ligados
ao Sistema Único de Saúde. Em
2018, foram investidos R$ 1,3
milhão em qualificação de profissionais, modernização e fornecimento de medicamentos
para a rede. Para este ano o mesmo valor está previsto para investimentos nos serviços da
rede de coleta de sangue. (Agencia Brasil)

A líder do governo no Congresso Nacional, deputada Joice Hasselmann (PSL), afirmou
na sexta-feira (14) que acredita
que a votação da Reforma da
Previdência, em dois turnos, na
Câmara dos Deputados, vai
ocorrer antes do recesso parlamentar, que começa em 18 de
julho.
“Vai ser votada antes do recesso”, disse a jornalistas, após
almoço com empresários e o
governador do Rio de Janeiro,
Wilson Witzel, na Federação
das Indústrias do Estado do Rio
de Janeiro (Firjan). “Acredito
que, entre 2 e 7 de julho, o texto chegue para votação dentro
do plenário. E a gente tem nossos dias, antes do recesso, para
votar e entregar isso aprovado
em dois turnos.”
Joice Hasselmann disse
acreditar que o projeto deve

chegar ao plenário já no começo de julho. Segundo ela, a estimativa, até o dia 7, inclui possíveis “confusões ou obstruções” na Casa. “Estou dando um
prazo de dilatação.”
A deputada evitou falar em
número de votos e disse que
“seria extremamente amadora”
se respondesse quantos parlamentares já apoiam o projeto.
“É bobagem falar em número de
votos agora. A gente só pode falar em número de votos na véspera da votação.”
O relatório apresentado na
quinta-feira (13) na Comissão
Especial de Reforma da Previdência pelo deputado Samuel
Moreira (PSDB-SP) recebeu
críticas do ministro da economia, Paulo Guedes, que afirmou
que as modificações podem
“abortar a Nova Previdência”.
Como líder do governo no Con-

gresso, a deputada afirmou que
vai batalhar nas duas casas para
aumentar a “potência fiscal” da
reforma.
A parlamentar avaliou que o
relator do projeto cedeu em alguns pontos, porque 14 partidos
assinaram um documento se
opondo a partes do texto. “Estamos entre a cruz e a espada,
porque a Nova Previdência de
um trilhão mudaria o sistema do
país, mas do jeito que estava não
passa. E sem voto, você pode ter
o melhor texto do mundo.”
A visita da deputada à Firjan
faz parte de uma caravana nacional para divulgar informações
e buscar apoio para a Reforma
da Previdência.
“Estamos levando as informações e formando esse grande
time para que possamos dar informação correta e de verdade
para o ouvido do povo, para que

haja um movimento de fora para
dentro, para que haja pressão em
alguns parlamentares”, disse. Ela
avaliou que as manifestações
contra a reforma realizadas hoje
em diversas cidades brasileiras
foram “um fiasco”.
Na saída do almoço, o governador do Rio disse acreditar
que a retirada dos estados e municípios do projeto de reforma
é apenas provisória e disse
acreditar que será encontrado
um ponto de equilíbrio.
Witzel defendeu que governadores atuem para unir as bancadas de seus estados e pediu
mais firmeza ao governo federal. “Governadores têm condições de conversar com suas
bancadas federais, mas o governo federal precisa também ter
uma posição mais firme no que
diz respeito à formação da sua
base.” (Agencia Brasil)

“Se forçar a barra, não aprova nada”,
diz Bolsonaro sobre Previdência
O governo deve ceder para
ver a reforma da Previdência
aprovada, afirmou na sexta-feira (14) o presidente Jair Bolsonaro, em café da manhã com jornalistas, no Palácio do Planalto,
ao analisar a tramitação da proposta no Congresso. Ele alertou,
no entanto, que é preciso trabalhar no limite da economia esperada com as alterações nas
regras de aposentadoria. O relator do projeto na comissão especial da Câmara dos Deputados,
Samuel Moreira (PSDB-SP),
apresentou parecer na quintafeira (13) com diversas mudanças em relação à proposta original enviada pela equipe econômica no fim de fevereiro.

“Os Poderes são independentes e agora a bola está com o
Legislativo. Nossa base é diferente, vamos pelo convencimento. Ontem tiraram o BPC [Benefício de Prestação Continuada], [aposentadoria] rural, estados e municípios [da reforma].
Não há consenso sobre estados
e municípios, se a gente forçar
a barra, pode não aprovar nada.
É natural ceder, mas no limite
curto da economia para sinalizar
que estamos fazendo o dever de
casa.”
Segundo ele, um dos problemas da exclusão de servidores
públicos de estados e municípios da reforma é justamente a resistência, de parte dos governa-

dores, que desejam a mudança,
mas não querem se comprometer politicamente. “Tem governador que quer aprovar, mas sem
o voto da sua bancada.”
O presidente disse que a reforma vai destravar os investimentos no país. “Os empresários querem investir, mas precisam de segurança”, acrescentou.
Articulação
Bolsonaro também comentou as dificuldades de articulação do governo no Congresso
Nacional e atribuiu o desafio a
uma nova forma de o Executivo
se relacionar com o Legislativo.
“Lá atrás, a articulação era saliva ou [cargos em] estatais? (...)
Essa interlocução no passado

era feita de uma forma e resolvemos fazer diferente”, afirmou.
Santos Cruz
Perguntado sobre os motivos que levaram à demissão do
general Carlos Alberto dos Santos Cruz da Secretaria de Governo, Jair Bolsonaro disse que
“problemas acontecem”, mas
que a “separação foi amigável”.
O substituto de Santos Cruz
será o também general Luiz
Eduardo Ramos Baptista Pereira, comandante militar do Sudeste. O presidente ressaltou a experiência do novo ministro com
articulação política, já que ele
foi assessor legislativo do Exército no Congresso Nacional por
dois anos. (Agencia Brasil)

Moro diz que pode ter cometido
um “descuido formal”
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro,
disse na sexta-feira (14) que
pode ter cometido um “descuido formal” ao trocar mensagens com membros da ForçaTarefa Lava Jato por meio de
um aplicativo de mensagens.
“Eu não cometi nenhum ilícito. Estou absolutamente
tranquilo em relação a todos
os atos que cometi enquanto
juiz da Lava Jato” , disse o ministro durante apresentação
do esquema de segurança da
Copa América, evento que começou na noite de sexta-feira, em São Paulo.
“Eventualmente, pode ter
havido algum descuido formal,
mas, enfim, isso não é nenhum
ilícito”, disse o ministro. “Temos que entender o contexto
do trabalho que havia na 13ª
Vara naquela época. Atendiamos a várias questões urgentes,
operações que envolviam o enfrentamento a pessoas muito
poderosas envolvidas em corrupção. Então, tinha uma dinâmica de trabalho que era muito intensa”, acrescentou Moro,
dizendo que não considera que
receber uma notícia-crime e
repassá-la ao Ministério Público pode ser qualificada como
conduta imprópria.
Moro voltou a afirmar que
não tem como comparar as

mensagens que eventualmente tenha trocado com o procurador Deltan Dallagnol, chefe
da Força-Tarefa Lava Jato em
Curitiba, com as reproduções
de trechos dessas conversas
que vêm sendo publicados
pelo site de notícias The Intercept Brasil. O ministro, no
entanto, reiterou que o teor
das conversas, além de descontextualizado, pode ter sido
alterado.
O site The Intercept não
revela a origem das mensagens
que afirma ter recebido de uma
fonte anônima. A Constituição
Federal reserva a todo jornalista o direito de não revelar
suas fontes de informações.
Investigação
Segundo o ministro, a Polícia Federal (PF) apura se a
“invasão” do aplicativo de
mensagens que ele e os procuradores da força-tarefa da
Lava Jato usavam, o Telegram,
foi uma ação individual ou de
um grupo de hackers. Em nota
divulgada esta semana, os responsáveis pelo Telegram afirmaram não haver, até aqui, evidências de que seu sistema tenha sido invadido por cibercriminosos.
Existe também a hipótese
de o chip do celular do ministro, ou de um ou mais procuradores, ter sido clonado, per-

mitindo o uso ilegal. A terceira possibilidade levantada
pelo Telegram é que um dos
usuários possa ter sido alvo de
um vírus cibernético (malware). Ou que um dos participantes das conversas tenha vazado os diálogos.
“A Polícia Federal vem realizando suas investigações
com autonomia”, disse o ministro, reconhecendo a dificuldade de rastrear a pessoa
ou as pessoas suspeitas de hackear conversas de autoridades. “A PF está empenhada,
mas essas investigações às
vezes levam algum tempo dada
a dificuldade de identificar [os
responsáveis] porque eles utilizam mecanismos, links, IPs
de outros países para evitar o
rastreamento”, destacou.
Para Moro, a divulgação de
trechos de conversas atribuídas a ele e a procuradores da
Lava Jato configura um ataque
às instituições brasileiras. O
ministro disse considerar que
a questão vem sendo tratada de
forma equivocada por muitas
pessoas que, segundo ele, restringem a ação dos responsáveis pelo vazamento a um ataque apenas à operação. “Acho
que é muito mais que isso. O
que há é um ataque às instituições brasileiras. Não é porque
eu ou procuradores somos ví-

timas. Temos informações de
possíveis ataques até mesmo
a parlamentares”, disse Moro,
acrescentando que continua
recebendo informações sobre
outras possíveis vítimas da interceptação de conversas.
“Claro que isto tem que ser
verificado, mas, aparentemente, é um crime em andamento”, comentou o ministro. “As
instituições brasileiras estão
sob ataque de pessoas ousadas
cujos propósitos não sabemos
bem quais são. Se eles acham
que as instituições brasileiras
são frágeis, vulneráveis e vão
se intimidar, eles estão completamente equivocados. O
que vai acontecer é que eles
serão identificados e punidos
na forma da lei”, disse.
Existe também a hipótese
de o chip do celular do ministro, ou de um ou mais procuradores, ter sido clonado, permitindo o uso ilegal. Em 5 de
junho, dias antes do site de notícias The Intercept divulgar as
primeiras conversas a que teve
acesso, o próprio ministério
da Justiça e Segurança Pública informou, em nota, que
identificou atentativa de invasão do telefone celular do ministro e que, diante da possibilidade de clonagem do número, a linha foi abandonada.
(Agencia Brasil)

Responsável por coordenar a atuação das forças federais e estaduais de segurança
pública voltadas à manutenção
da integridade dos torcedores
que assistirão aos jogos da
Copa América nos estádios, o
Ministério da Justiça e Segurança Pública montou um forte esquema de vigilância no
Centro Integrado de Comando
e Controle Nacional, em Brasília. É desse centro que serão monitorados, por exemplo, a rotina em aeroportos,
hotéis, centros de treinamen-

to, estádios e pelas rotas por
onde passarão as várias equipes que participam do evento
esportivo. Eventuais ocorrências em bares, restaurantes e
nos estádios também serão
monitoradas.
A operação contará com a
participação de agentes da Secretaria de Operações Especiais, do Ministério da Justiça,
além de membros da Polícia
Federal, da Polícia Rodoviária
Federal, da Agência Brasileira
de Inteligência (Abin), do Ministério das Relações Exteri-

ores e representantes dos cinco estados onde haverá jogos:
São Paulo, Rio de Janeiro,
Bahia, Minas Gerais e Rio
Grande do Sul.
“Está tudo preparado para
que os jogos comecem e transcorram bem. Vamos ficar atentos. Há muitos desafios, às vezes imprevistos, mas os sinais
são bons”, disse Moro, confirmando que as autoridades brasileiras receberam dos governos de outros países relações
com a identificação de torcedores com histórico de violên-

cia.
“O que os países estão fazendo é trocar informações.
Recebemos listas com as identificações, [lista que] propiciam inclusive o reconhecimento facial [de torcedores sob
suspeita]. A orientação foi para
não permitirmos a entrada no
Brasil de torcedores com histórico de violência. Se por acaso, acontecer de alguns deles
burlarem este controle, [a orientação é proibir] também a
entrada nos estádios”, disse
Moro. (Agencia Brasil)

Centro integrado coordenará
segurança da Copa América
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Juiz absolve Adélio Bispo, que
continuará em presídio
O juiz Bruno Savino, da 3ª
Vara da Justiça Federal em Juiz
de Fora (MG), absolveu nesta
quarta-feira (14) Adélio Bispo de
Oliveira, autor do ataque a faca
contra o então candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro durante a campanha
eleitoral do ano passado. A decisão foi proferida após o processo criminal que considerou
Adélio inimputável por trans-

torno mental.
Na decisão, o magistrado
decidiu também que Adélio Bispo deveria ficar internado em
um manicômio judiciário por
tempo indeterminado. No entanto, diante da periculosidade
do acusado, ele permanecerá no
presídio federal de Campo Grande, onde está preso desde o
atentado.
Bolsonaro foi esfaqueado

por Adélio enquanto fazia campanha na cidade mineira, no dia
6 de setembro do ano passado.
No mês passado, após a realização de laudos periciais oficiais, o juiz concluiu que Adélio é inimputável, ou seja, de
acordo com as leis penais, não
pode ser responsabilizado criminalmente por seus atos. De
acordo com a perícia, o acusado é portador de transtorno de-

lirante persistente.
“Todos os profissionais
médicos psiquiatras que atuaram no feito, tanto os peritos
oficiais como os assistentes
técnicos das partes, foram uníssonos em concluir ser o réu
portador de transtorno delirante persistente. Quanto à avaliação sobre a capacidade de entendimento do caráter ilícito do
fato e a capacidade de determi-

nação do acusado, suas conclusões oscilaram entre a inimputabilidade e a semi-imputabilidade”, diz a decisão.
Conforme denúncia feita
pelo MPF e aceita pela Justiça,
o acusado colocou em risco o
regime democrático ao tentar
interferir no resultado das eleições por meio do assassinato
de um dos concorrentes na disputa presidencial.

De acordo com o procurador autor da denúncia, Adélio
Bispo planejou o ataque com
antecedência de modo a excluir
Bolsonaro da disputa.
A defesa de Adélio afirma
que ele agiu sozinho e que o
ataque foi apenas “fruto de uma
mente atormentada e possivelmente desequilibrada” por conta de um problema mental.
(Agencia Brasil)
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TGD TELEGLOBAL DIGITAL S/A

CNPJ Nº 04.710.973/0001-75 - NIRE 35300198581
Segunda Convocação para Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada em 25 de Junho de 2019
A TGD TELEGLOBAL DIGITAL S/A, ante a ausência de quórum para instalação da assembleia geral
extraordinária convocada para o dia 10 de junho de 2019, às 10h00min, no endereço comercial desta
empresa, 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 em 2ª convocação no endereço comercial da Companhia, na Rua Haddock Lobo,
347, 5º andar, conjunto 51, Cerqueira César, São Paulo, SP, CEP 01414-001, às 10:00 horas, do dia 25
de junho de 2019, a ser instalada com qualquer quórum, 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, 13 de junho de 2019. Eduardo Augusto Roque - Diretor-Presidente.

TED Terras Participações S.A.
CNPJ Nº 18.968.381/0001-62 - NIRE 35.300.460.936
Extrato da Assembleia Geral Extraordinária em 21.03.2019
Data, Hora, Local: 21.03.2019, às 10hs, na sede, Rua Doutor Renato Paes de Barros, 1.017, 10º andar (parte), Itaim
Bibi, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Caio Mário
Paes de Andrade; Secretário: Marcos Moretti. Deliberações Aprovadas: 1. A celebração, pela Companhia, do 5º Aditamento da Escritura de Emissão, para prever a prorrogação do prazo de vencimento das Debêntures 1ª Série, das Debêntures 2ª Série e das Debêntures 3ª Série em 72 meses contados da Data da Emissão da 1ª série, vencendo-se, portanto, em 27.03.2020, que passa a ser a Data do Vencimento das Debêntures 1ª Série, das Debêntures 2ª Série e das
Debêntures 3ª Série. Encerramento: Nada mais. Acionistas: TED Investimentos & Participações Ltda. JUCESP
299.345/19-1 em 06.06.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BIOMM S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 04.752.991/0001-10 - NIRE nº 31.300.016.510
Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas da BIOMM S.A. (“Companhia” ou “Biomm”) para se reunirem
no dia 01 de julho de 2019, às 14:00 horas, em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada
na sede social da Companhia, situada na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Avenida
5HJHQWQ/RWHDR3DUWH*OHED$OSKDYLOOH/DJRDGRV,QJOHVHV&(3D¿PGHGHOLEHUDUHP
sobre a seguinte ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a (i) consignação do novo capital social da Companhia aprovado
na Reunião do Conselho de Administração realizada em 6 de junho de 2019 (“RCA”); (ii) alteração do caput do artigo
GR(VWDWXWR6RFLDOGHPRGRDUHÀHWLURQRYRFDSLWDOVRFLDODSURYDGRQD5&$EHPFRPRDFRQVROLGDomRGR(VWDWXWR
Social; (iii) ciência sobre a renúncia de membro efetivo do Conselho de Administração; e (iv) eleição de novo membro
efetivo do Conselho de Administração. Para a AGE, a Companhia não irá disponibilizar aos seus acionistas o direito de
voto por meio do boletim de voto a distância. Os acionistas encontrarão todas as informações necessárias para melhor
entendimento das matérias acima e para participação na AGE na Proposta da Administração que está no site da Companhia
(www.biomm.com) e no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br). Nova Lima, 14 de junho de 2019.
Guilherme Caldas Emrich - Presidente do Conselho de Administração.

Companhia Müller de Bebidas
CNPJ/MF nº 03.485.775/0001-92 - NIRE nº 35.300.174.054
Ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração
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ĚŽWƌŽĚƵƚŽƌZƵƌĂů;WZͿĞWĞŶŚŽƌĚĂŽůŚĞŝƚĂ͕ŐĂƌĂŶƟĂƐĞǆŝŐŝĚĂƐŶĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĞŶĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞƋƵşŵŝĐŽƐͲ^ĂĨƌĂϮϬϭϴͬϮϬϭϵ
ͲĐŽŵŽƉĕĆŽĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͞ĂƉƌĂǌŽ͕͟ŽďũĞƚŽĚĂ/'ZϮϭͲϭϴ͘ŽůŽĐĂĚĂƐĂƐŵĂƚĠƌŝĂƐĞŵĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ͗1. ĞůŝďĞƌĂĕĆŽĂĐĞƌĐĂ
ĚŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚĂĮůŝĂůĚĂĞŵƉƌĞƐĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂ͕ƐŝƚƵĂĚĂŶĂ&ĂǌĞŶĚĂ^ĂŶƚĂDĂƌŝĂ͕ŽďũĞƚŽĚĂ/'ZϭϵͲϭϴ
ͲK^ƌ͘WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽĞƐĐůĂƌĞĐĞƵĂƚŽĚŽƐŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐƋƵĞĚŝĂŶƚĞĚŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ
ĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĚĂĚĞǀŽůƵĕĆŽĚŽŝŵſǀĞůƌƵƌĂůĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ&ĂǌĞŶĚĂ^ĂŶƚĂDĂƌŝĂĂŽƐƐĞƵƐƉƌŽƉƌŝĞƚĄƌŝŽƐ͕ƐĞĨĞǌŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚĂĮůŝĂůŶŽĞŶĚĞƌĞĕŽĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĐŽŶƐƟƚƵşĚŽ͘ƚŽĐŽŶơŶƵŽ͕ĨŽŝĞǆĂŵŝŶĂĚĂĂƉƌŽƉŽƐƚĂĐŽŶƟĚĂŶĂ
KƌĚĞŵĚŽŝĂ͕ĞĂƉſƐĂŶĄůŝƐĞƐ͕ĚĞďĂƚĞƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕƁĞƐ͕ĨŽŝĂƉƌŽǀĂĚĂƉŽƌƵŶĂŶŝŵŝĚĂĚĞŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĂ
ĮůŝĂůĚĂĞŵƉƌĞƐĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕WĞĐƵĄƌŝĂĞŽŵĠƌĐŝŽ>ƚĚĂ͕͘ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂŶĂ&ĂǌĞŶĚĂ^ĂŶƚĂDĂƌŝĂ͕
ZŽĚŽǀŝĂDdϮϰϳʹǌŽŶĂƌƵƌĂů͕<ŵŶǑϲϬ͕ŶŽŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞ>ĂŵďĂƌŝǲKĞƐƚĞͬDd͕W͗ϳϴ͘ϮϳϴͲϬϬϬ͕ƉŽƌƚĂĚŽƌĂĚŽEW:ͬD&ŶǑ
ϮϬ͘ϱϰϰ͘ϯϬϰͬϬϬϬϮͲϬϴ͕/ŶƐĐƌŝĕĆŽƐƚĂĚƵĂůŶǑϭϯϱϲϳϬϰϮϬĞE/ZŶǑϱϭϵϬϬϯϵϲϱϵϬ͕ĚĞǀĞŶĚŽĂŝƌĞƚŽƌŝĂǆĞĐƵƟǀĂĚĂĞŵƉƌĞƐĂ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ ƚŽŵĂƌ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ ũƵŶƚŽ ĂŽƐ ſƌŐĆŽƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ Ă ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞƐƐĞ ĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ͘ 2.
ĞůŝďĞƌĂĕĆŽĂĐĞƌĐĂĚĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞĠĚƵůĂĚŽWƌŽĚƵƚŽƌZƵƌĂů;WZͿĞWĞŶŚŽƌĚĂŽůŚĞŝƚĂ͕ŐĂƌĂŶƟĂƐĞǆŝŐŝĚĂƐŶĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĞ
ŶĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞƋƵşŵŝĐŽƐͲ^ĂĨƌĂϮϬϭϴͬϮϬϭϵͲĐŽŵŽƉĕĆŽĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͞ĂƉƌĂǌŽ͕͟ŽďũĞƚŽĚĂ/'ZϮϭͲϭϴͲŽŽŶƐĞůŚŽ͕ƉŽƌ
ƵŶĂŶŝŵŝĚĂĚĞ͕ĂƵƚŽƌŝǌŽƵĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƉĞůŽŝƌĞƚŽƌ'ĞƌĂůĞƉŽƌƐĞƵƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌ͕ĂĞŵŝƟƌĠĚƵůĂĚŽ
WƌŽĚƵƚŽƌZƵƌĂů;WZͿũƵŶƚŽăƐĞŵƉƌĞƐĂƐĐŽŵƉƌĂĚŽƌĂƐĚĞƐŽũĂƉĂƌĂŽƉĞƌĂĕĆŽĚĞĐŽŵƉƌĂĚĞŝŶƐƵŵŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐƌĞůĂƟǀŽƐăƐĂĨƌĂ
ϮϬϭϴͬϮϬϭϵŶŽǀĂůŽƌĚĞĂƚĠZΨϲ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬĞĂĚĂƌĞŵŐĂƌĂŶƟĂ͕ĞŵĨĂǀŽƌĚĞƐƚĂƐŵĞƐŵĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ƐĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ŽƉĞŶŚŽƌ
ĚĂĐŽůŚĞŝƚĂĚĞƐŽũĂŶŽŵĞƐŵŽǀĂůŽƌ͘EĂĚĂŵĂŝƐŚĂǀĞŶĚŽĂƚƌĂƚĂƌ͕ĨŽƌĂŵŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐƐƵƐƉĞŶƐŽƐĂƚĠĂůĂǀƌĂƚƵƌĂĚĞƐƚĂĂƚĂ͘ZĞĂďĞƌƚŽƐŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐ͕ĨŽŝĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚĂůŝĚĂĞĂƉƌŽǀĂĚĂ͕ƚĞŶĚŽƐŝĚŽĂƐƐŝŶĂĚĂƉŽƌƚŽĚŽƐŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͘Jucesp nº 541.113/18-5
ĞŵƐĞƐƐĆŽĚĞϮϮͬϭϭͬϮϬϭϴ͘&ůĄǀŝĂZĞŐŝŶĂƌŝƩŽ'ŽŶĕĂůǀĞƐʹ^ĞĐƌĞƚĄƌŝĂ'ĞƌĂů͘
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Henrique SoƵǌĂĞ^ŝůǀĂWĞƌĞƩŽĞDĂƌŝŶĂ&ŝŐƵĞƌŽůĂEĂĐĂƌĂƚŽ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽĚĞƐƚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ͕
ĐĞƌƟĮĐĂŵƋƵĞĂŽƐϭϴͬϭϬͬϮϬϭϴ͕ăƐϭϬŚŽƌĂƐŶĂƐĞĚĞƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂDüůůĞƌĚĞĞďŝĚĂƐ͕ƐŝƚƵĂĚĂŶŽDƵŶŝĐşƉŝŽĚĞ
WŝƌĂƐƐƵŶƵŶŐĂͬ^W͕ŶĂƐƚƌĂĚĂDƵŶŝĐŝƉĂůWE'ϯϰϵ͕ŚĄĐĂƌĂdĂďŽĆŽ͕ĐŽŵƉĂƌĞĐĞƌĂŵĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞ
ĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚŽ>ŝǀƌŽĚĞWƌĞƐĞŶĕĂĚĞĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ŶĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚŽƐ
ŵĞŵďƌŽƐ ĚĂ ŝƌĞƚŽƌŝĂ ǆĞĐƵƟǀĂ͕ ^ĞŶŚŽƌĞƐ :ŽƐĠ ŝĚĂƌ EĞƚŽ͕ :ŽƐĠ ŵşůŝŽ ĞƌƚĂǌŝ Ğ ZŽĚƌŝŐŽ DĂŝĂ ĂƌǀĂůŚŽ͕ ĚĂ ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ƌĂ͘DĂƌŝŶĂ&ŝŐƵĞƌŽůĂEĂĐĂƌĂƚŽ͕ďĞŵĐŽŵŽĚŽŽŶƐĞůŚĞŝƌŽ&ŝƐĐĂů^ƌ͘DĂƌĐŽ:ŽǀŽǀŝĐ͕
ƉĂƌĂĚĞůŝďĞƌĂƌĞŵƐŽďƌĞĂƐĞŐƵŝŶƚĞKƌĚĞŵĚŽŝĂ͗ĂͿƉƌŽǀĂĕĆŽĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞĂĐŽƌĚŽĂƐĞƌĐĞůĞďƌĂĚŽƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂ
ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ/^hWϬϳϵͬϮϬϭϴĞĐŽŶĨŽƌŵĞƌĞĐŽŵĞŶĚĂĕĆŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘KĚŝƚĂůĚĞŽŶǀŽĐĂĕĆŽĨŽŝ
ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞƉƵďůŝĐĂĚŽŶŽK^WĞŶŽ:ŽƌŶĂůKŝĂ͕ŶĂƐĞĚŝĕƁĞƐĚĞϱ͕ϲĞϵͬϭϬͬϮϬϭϴ͘ďĞƌƚŽƐŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐ͕ŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞŝŶƚƌŽĚƵǌŝƵŽƚĞŵĂĞŝŶĚŝĐŽƵƋƵĞĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽĚĞƐƚĂƐƐĞŵďůĞŝĂƚĂŵďĠŵĂƚĞŶĚĞƵĂƉĞĚŝĚŽĞǆƉƌĞƐƐŽĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
>ƵŝǌƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌĞ>ƵŝǌƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌ&ŝůŚŽ͕ĨĞŝƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚĂĞŵϭϰͬϬϴͬϮϬϭϴ͘ŵ
ƐĞŐƵŝĚĂĐĞĚĞƵĂƉĂůĂǀƌĂăŝƌĞƚŽƌŝĂǆĞĐƵƟǀĂƋƵĞĚŝƐĐŽƌƌĞƵƐŽďƌĞŽŚŝƐƚſƌŝĐŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĞƐŽďƌĞĂƐƌĞƵŶŝƁĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĐŽŵĂƐŽƵƚƌĂƐƉĂƌƚĞƐĚĂĂĕĆŽĞƌĞƐƉŽŶĚĞƵĂŽƐƋƵĞƐƟŽŶĂŵĞŶƚŽƐĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͘KƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ>ƵŝǌƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌ
Ğ>ƵŝǌƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌ&ŝůŚŽ͕ĞŶƚĆŽ͕ĐŽŵĂƉĂůĂǀƌĂ͕ƉƌŽƉƵƐĞƌĂŵĂƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚĞƐƚĂĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ͕ĂƐĞƌƌĞƚŽŵĂĚĂĂƉſƐĂ
ZĞƵŶŝĆŽ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ &ŝƐĐĂů ũĄ ĐŽŶǀŽĐĂĚĂ ƉĂƌĂ ƚƌĂƚĂƌ ĚĂ ŵĂƚĠƌŝĂ͘ ŽůŽĐĂĚĂ Ă ŵĂƚĠƌŝĂ Ğŵ ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ ƉĞůŽ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕
ŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ^ĞŶŚŽƌĞƐĞŶĞĚŝƚŽƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌ͕^ĂƌĂŚDƺůůĞƌ,ĂƌƚŵĂŶ͕ZĞŐŝŶĂĞĂƚƌŝǌĞƌƌĞƩĂĞdĂƟĂŶĂDƺůůĞƌǀŽƚĂƌĂŵĐŽŶƚƌĂƌŝĂŵĞŶƚĞăƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚĞƐƚĂ'͘WŽƌŵĂŝŽƌŝĂ͕ŶĆŽĨŽŝĂĐĞŝƚŽŽƉĞĚŝĚŽĚĞƐƵƐƉĞŶƐĆŽ͘ŵƐĞŐƵŝĚĂ͕ĐŽůŽĐĂĚĂ
ĞŵǀŽƚĂĕĆŽĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞĂĐŽƌĚŽĚĞƐĐƌŝƚĂŶĂ/^hWϬϳϵͬϮϬϭϴ͕ŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ^ĞŶŚŽƌĞƐĞŶĞĚŝƚŽƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌ͕ZĞŐŝŶĂ
ĞĂƚƌŝǌĞƌƌĞƩĂ͕^ĂƌĂŚDƺůůĞƌ,ĂƌƚŵĂŶĞdĂƟĂŶĂDƺůůĞƌǀŽƚĂƌĂŵĂĨĂǀŽƌĚĞƐƵĂĐĞůĞďƌĂĕĆŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƌĞĐŽŵĞŶĚĂĕĆŽĚŽ
ŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞŽďƐĞƌǀĂĚŽƐŽƐƚĞƌŵŽƐĞĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞƐĐƌŝƚŽƐŶĂ/^hWϬϳϵͬϮϬϭϴ͘KƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ^ĞŶŚŽƌĞƐ>ƵŝǌƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌĞ>ƵŝǌƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌ&ŝůŚŽǀŽƚĂŵĐŽŶƚƌĂƌŝĂŵĞŶƚĞăĂƉƌŽǀĂĕĆŽ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕ŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕
ƉŽƌŵĂŝŽƌŝĂ͕ĂƉƌŽǀĂƌĂŵĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞĂĐŽƌĚŽĂƐĞƌĐĞůĞďƌĂĚŽƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ/^hWϬϳϵͬϮϬϭϴĞĐŽŶĨŽƌŵĞ
ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĕĆŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘EĂĚĂŵĂŝƐŚĂǀĞŶĚŽĂƚƌĂƚĂƌ͕Ž^ĞŶŚŽƌWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞƵƉŽƌĞŶĐĞƌƌĂĚŽƐŽƐ
ƚƌĂďĂůŚŽƐ͕ƐƵƐƉĞŶĚĞŶĚŽĂƐĞƐƐĆŽƉĂƌĂƋƵĞƐĞůĂǀƌĂƐƐĞĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚĂ͕ĂƋƵĂů͕ĚĞƉŽŝƐĚĞůŝĚĂĞĂƉƌŽǀĂĚĂ͕ĨŽŝĂƐƐŝŶĂĚĂƉŽƌ
ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕ ƉŽƌ ŵŝŵ ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ Ğ ƉĞůŽ ^ĞŶŚŽƌ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͘ ;ĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͗ ĞŶĞĚŝƚŽ ƵŐƵƐƚŽ
DƺůůĞƌ͕>ƵŝǌƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌ͕ZĞŐŝŶĂĞĂƚƌŝǌĞƌƌĞƩĂ͕dĂƟĂŶĂDƺůůĞƌ͕^ĂƌĂŚDƺůůĞƌ,ĂƌƚŵĂŶ͕>ƵŝǌƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌ&ŝůŚŽͿ͘
Jucesp nº 541.114ͭϭϴͲϵĞŵƐĞƐƐĆŽĚĞϮϮͭ11ͭ2018.&ůĄǀŝĂZĞŐŝŶĂƌŝƚƚŽ'ŽŶĕĂůǀĞƐʹ^ĞĐƌĞƚĄƌŝĂ'ĞƌĂů.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0020087-44.2018.8.26.0002. O MM. Juiz de Direito
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a MÁRCIO RONALDO DE ARAÚJO, CPF 162.577.918-63, que lhe foi proposta uma ação
de Cumprimento de Sentença por parte de Itaú Unibanco S/A.,. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua INTIMAÇÃO da PENHORA que recaiu sobre os valores R$ 386,56 e R$ 178,15 que se
encontravam depositados nos bancos Itaú Unibanco S.A. e Banco Intermedium, respectivamente. Fica advertido de
que poderá oferecer impugnação no prazo de 5 (cinco) dias úteis (artigos 513, caput e 917, § 1º do CPC). 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.
14 e 15 / 06 / 2019
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021027-97.2015.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Crespo Dias, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) ROSA MARIA CAIRES, brasileira, empresária, CPF 039.708.408-05, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum Cível por parte de HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, objetivando receber a quantia
de R$ 58.923,64 (Julho/15), decorrente do contrato de cheque especial 1026-04794-43 e contrato de crédito
parcelado de giro fácil 1026-08727-76 . 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.
14 e 15 / 06 / 2019.
Processo 1011776-84.2017.8.26.0001 - Monitória - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011776-84.2017.8.26.0001 - O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Raphael Garcia Pinto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUIS JOSÉ PIRES, Brasileiro,
CPF 056.086.168-04, com endereço à Mendes da Rocha, 508, Apto 1, Jardim Brasil (Zona Norte), CEP 02227-001, São Paulo
- SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: para cobrança da quantia
de R$ 67.922,71 (abril de 2017), decorrente do BDN - Empréstimo Pessoal. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas
processuais), acrescido 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. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente, afixado
e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de abril de 2019.
14 e 15 / 06 / 2019.
17ª Vara Cível da Capital-SP. 17º Ofício Cível da Capital - SP. 17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 17º Ofício Cível. Edital
de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0011633-38.2019.8.26.0100. O Dr. André Luiz da Silva da Cunha, Juiz de Direito da
17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Luiz Sanchez e Valdereza Sanchez (CPF. em comum nº 037.657.25820), que a ação de Cobrança, de Procedimento Comum, ajuizada por Condomínio Edifício Sepetiba, foi julgada procedente,
condenando-os ao pagamento da quantia de R$ 196.326,62 (maio de 2019). Estando os executados em lugar ignorado, foi
deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetuem 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. Ficam
as partes executadas advertidas 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, apresentem, nos próprios autos, suas
impugnações. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos
moldes do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. SP, 17/05/2019.
14 e 15 / 06 / 2019.

DATA: 21/06/2019 ÀS 11H00
LOCAL DO LEILÃO: Av das Nações Unidas, 14.401, Torre Tarumã, térreo, Auditório - SP/SP

APROX. 40 IMÓVEIS

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0091786-08.2012.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma da Lei, etc. Faz Saber
a Silvio Pereira Santos (CPF. 716.042.944-34), que Ação Consultoria e Participações Ltda, Ricardo Nicolau e sua mulher Alcione
Domite Nicolau, José Nicolau, e Espólio de Odette Diab Maluf, representado por seu inventariante Ricardo Nicolau ajuizaram uma
Interpelação Judicial Premonitória para Constituição em Mora do Notificado, cumulado com pedido específico de Interrupção da
Prescrição ao Direito de Ação de Resolução de Compromisso de Venda e Compra, para que em 30 dias, a fluir dos 20 dias supra,
compareça ao escritório do patrono do Notificante, sito na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1600 - 7º Andar - Itaim Bibi, São Paulo SP, Cep 04543-011, para efetuar o devido pagamento do débito no valor de R$ 56.380,92 (dezembro de 2012), oriundo do
Contrato de Compromisso de Venda e Compra, que tem por objeto Um lote de terreno situado no loteamento denominado Vila
Nagibe, Quinhão 2, no 32º Subdistrito, Capela do Socorro, 11ª Circunscrição Imobiliária, constituído pelo Lote 19 - D da Quadra
B, purgando a mora, sob pena de promover os Notificantes a pertinente ação de resolução de contrato preliminar de compromisso
de venda e compra, com a consequente reintegração dos Notificantes na posse do bem, cumulada com pedido de indenização
por danos materiais, incluindo valor indenizatório pela ocupação do imóvel, a incidir desde a entrada na posse pelo Notificado até
a entrega da posse aos Notificantes. Estando o NOTIFICADO em lugar ignorado, expede-se edital, o qual será afixado e publicado
na forma da lei.
14 e 15 / 06 / 2019.
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Votorantim Cimentos S.A.
CNPJ/MF nº 01.637.895/0001-32 - NIRE 35300370554
Extrato da Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração
No dia 17 de abril de 2019, às 08h30, reuniram-se ordinariamente, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 12º pavimento, conjunto 122, Vila Olímpia, CEP 04547-006,
a maioria dos membros do Conselho de Administração da Votorantim Cimentos S.A. (“Companhia”), Srs.
João Carvalho de Miranda (Presidente do Conselho de Administração), Alexandre Gonçalves Silva, Fabio
Ermírio de Moraes, Francisco de Sá Neto, Johann Markus Akermann e Luiz Antonio dos Santos Pretti.
Secretariou os trabalhos a Sra. Mariangela Daniele Maruishi Bartz. O Conselho de Administração autorizou
a lavratura desta ata em forma de sumário e deliberou, por unanimidade de votos, o seguinte assunto: “(v)
Política de Alçadas - Com o parecer favorável do Comitê de Finanças e sujeita à aprovação em assembleia
da alteração ao estatuto social, aprovar a proposta de revisão da Política de Alçadas, conforme Anexo I à
presente ata”. A Reunião foi encerrada, cuja ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Certifico que
a deliberação acima foi extraída e é cópia fiel da que consta na ata original lavrada no Livro de Atas de
Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. São Paulo, 17 de abril de 2019. Mariangela
Daniele Maruishi Bartz - Secretária da Mesa. JUCESP nº 309.004/19-6 em 06/06/2019. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.

Companhia Müller de Bebidas
NIRE 35.300.174.054 - CNPJ nº 03.485.775/0001-92
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
,ĞŶƌŝƋƵĞ ^ŽƵǌĂ Ğ ^ŝůǀĂ WĞƌĞƩŽ Ğ DĂƌŝŶĂ &ŝŐƵĞƌŽůĂ EĂĐĂƌĂƚŽ͕ ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ Ğ ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ ĚĞƐƚĂ
ƐƐĞŵďůĞŝĂ͕ĐĞƌƟĮĐĂŵƋƵĞĂŽƐϭϮͬϬϯͬϮϬϭϵ͕ăƐϭϬ͗ϬϬŚŽƌĂƐŶĂƐĞĚĞƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂDüůůĞƌĚĞĞďŝĚĂƐ͕
ƐŝƚƵĂĚĂ ŶŽ DƵŶŝĐşƉŝŽ ĚĞ WŝƌĂƐƐƵŶƵŶŐĂͬ^W͕ ŶĂ ƐƚƌĂĚĂ DƵŶŝĐŝƉĂů WE' ϯϰϵ͕ ŚĄĐĂƌĂ dĂďŽĆŽ͕ ŶĂ ƉƌĞƐĞŶĕĂ ĚŽƐ
ŵĞŵďƌŽƐĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂǆĞĐƵƟǀĂ͕^ĞŶŚŽƌĞƐ:ŽƐĠŝĚĂƌEĞƚŽ͕:ŽƐĠŵşůŝŽĞƌƚĂǌŝĞZŽĚƌŝŐŽDĂŝĂĂƌǀĂůŚŽ͖ĞĚŽƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚĂΘz͕^ĞŶŚŽƌĞƐ^ĞƌŐŝŽĂƌĐĞůŽƐƵƚƌĂĚĞůŵĞŝĚĂĞůĞǆZĞŝůůĞƌŐƵŝĂƌ͕ƚĞŶĚŽƐŝĚŽŽĚŝƚĂůĚĞ
ŽŶǀŽĐĂĕĆŽĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞƉƵďůŝĐĂĚŽŶŽK^WĞŶŽ:ŽƌŶĂů͞KŝĂ͕͟ŶĂƐĞĚŝĕƁĞƐĚĞϮϱ͕ϮϵĞϯϬͬϬϭͬϮϬϭϵ͕ƌĞƵŶŝƌĂŵͲƐĞŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉĂƌĂƚƌĂƚĂƌĞŵĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞKƌĚĞŵĚŽŝĂ͗ĂͿƉĞĚŝĚŽĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ>ƵŝǌƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌĞ>ƵŝǌƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌ&ŝůŚŽ͕ĞƐĐůĂƌĞĐĞƌ͕ĚŝƐĐƵƟƌĞƚŽŵĂƌ
ƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĂĐĞƌĐĂĚŽůĂƵĚŽĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽͲĮŶĂŶĐĞŝƌĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞůĂďŽƌĂĚŽƉĞůĂƌŶƐƚΘzŽƵŶŐ
ƐƐĞƐƐŽƌŝĂŵƉƌĞƐĂƌŝĂů>ƚĚĂ͘ĚĞϭϯ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴ͘ďĞƌƚŽƐŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐ͕ĂWƌĞƐŝĚġŶĐŝĂĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂĐĞĚĞƵĂƉĂůĂǀƌĂ
ĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ^ĞŶŚŽƌĞƐ>ƵŝǌƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌĞ>ƵŝǌƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌ&ŝůŚŽƋƵĞƌĞůĂƚĂƌĂŵĂůĞŐĂĚĂƐŝŶĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂƐ
ŶŽ>ĂƵĚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĞǀŽƚĂƌĂŵƉĞůĂƌĞƟĮĐĂĕĆŽĚŽ>ĂƵĚŽĚĞĨŽƌŵĂĂĐŽƌƌŝŐŝƌĂƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐŝŶĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂƐ͘KƐ
ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ >Ƶŝǌ ƵŐƵƐƚŽ DƺůůĞƌ Ğ >Ƶŝǌ ƵŐƵƐƚŽ DƺůůĞƌ &ŝůŚŽ ĚŝƐƉĞŶƐĂƌĂŵ ŶĞƐƚĞ ŵŽŵĞŶƚŽ ŽƐ ĞƐĐůĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽƐ
ĂĐĞƌĐĂĚĂƐƐƵƉŽƐƚĂƐŝŶĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂƐ͕ƋƵĞƐĞƌŝĂŵĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐƉĞůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚĂĞŵƉƌĞƐĂƌŶƐƚΘzŽƵŶŐ
ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ă ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ͘ EĞŶŚƵŵ ŽƵƚƌŽ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂ ĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵ ƋƵĞƐƟŽŶĂŵĞŶƚŽƐ ă ƌŶƐƚ Θ zŽƵŶŐ͘ ŽůŽĐĂĚĂ Ă
ŵĂƚĠƌŝĂĞŵĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ͕ŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ^ĞŶŚŽƌĞƐĞŶĞĚŝƚŽƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌ͕^ĂƌĂŚDƺůůĞƌ,ĂƌƚŵĂŶ͕ZĞŐŝŶĂĞĂƚƌŝǌ
ĞƌƌĞƩĂ Ğ dĂƟĂŶĂ DƺůůĞƌ ǀŽƚĂƌĂŵ ĐŽŶƚƌĂ ƚŽŵĂƌ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŽƵƚƌĂ ƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂ ĂĐĞƌĐĂ ĚŽ >ĂƵĚŽ͘ WŽƌƚĂŶƚŽ͕ ƉŽƌ
ŵĂŝŽƌŝĂ͕ĮĐĂĚĞĐŝĚŝĚŽƋƵĞŶĞŶŚƵŵĂƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĞƌĄƚŽŵĂĚĂĞŵƌĂǌĆŽĚŽ>ĂƵĚŽ͘EĂĚĂŵĂŝƐŚĂǀĞŶĚŽĂƚƌĂƚĂƌ͕Ž
^ĞŶŚŽƌWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞƵƉŽƌĞŶĐĞƌƌĂĚŽƐŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐ͕ƐƵƐƉĞŶĚĞŶĚŽĂƐĞƐƐĆŽƉĂƌĂƋƵĞƐĞůĂǀƌĂƐƐĞĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚĂ
ƋƵĞ͕ĚĞƉŽŝƐĚĞůŝĚĂĞĂƉƌŽǀĂĚĂ͕ĨŽŝĂƐƐŝŶĂĚĂƉŽƌƚŽĚŽƐŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͘;ĐŝŽŶŝƐƚĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͗^ĞŶŚŽƌĞƐ
ĞŶĞĚŝƚŽƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌ͕>ƵŝǌƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌ͕^ĂƌĂŚDƺůůĞƌ,ĂƌƚŵĂŶ͕dĂƟĂŶĂDƺůůĞƌ͕ZĞŐŝŶĂĞĂƚƌŝǌĞƌƌĞƩĂĞ
>ƵŝǌƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌ&ŝůŚŽͿ͘WŝƌĂƐƐƵŶƵŶŐĂ͕ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϵ͘ ,ĞŶƌŝƋƵĞ^ŽƵǌĂĞ^ŝůǀĂWĞƌĞƩŽĞDĂƌŝŶĂ&ŝŐƵĞƌŽůĂEĂĐĂƌĂƚŽ͘JucespŶǑϮϭϱ͘ϭϳϴͬϭϵͲϭĞŵƐĞƐƐĆŽĚĞϭϳͬϬϰͬϮϬϭϵ͘'ŝƐĞůĂ^ŝŵŝĞŵĂĞƐĐŚŝŶʹ^ĞĐƌĞƚĄƌŝĂ'ĞƌĂů͘

CRB Operações Portuárias S.A.
CNPJ/MF nº 05.481.823/0001-08 - NIRE 35300194349
Ata da Assembleia Geral Ordinária, Realizada em 23 de Abril de 2019
1. Data, Horário e Local: às 14 horas do dia 23 de abril de 2019, na sede social da CRB Operações
Portuárias S.A. (“Companhia”), situada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 12º pavimento, conjunto
comercial nº 121, Villa Olímpia, CEP 04547-006, Capital do Estado de São Paulo. 2. Convocação:
A convocação foi dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas da Companhia,
conforme disposto no §4º do artigo 124, da Lei nº 6.404/76. 3. Presença: Presente as acionistas
representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no livro
“Presença de Acionistas”. Presente, também, nos termos do §1º do artigo 134 da Lei 6.404/76,
o representante da administração, Sr. Osvaldo Ayres Filho. 4. Mesa Dirigente: Os trabalhos foram
presididos pelo Sr. Osvaldo Ayres Filho e secretariados pelo Sr. Hugo Sogayar Armelin, conforme
disposto no artigo 12 do Estatuto Social da Companhia. 5. Publicações: Os presentes consideraram
sanada a falta de publicação dos anúncios de “Aviso aos Acionistas”, conforme o disposto no §4º do
artigo 133 da Lei nº 6.404/76. As demonstrações financeiras, 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 SP, em 03 de abril de 2019, nas páginas 82 e 83; e na página 9, respectivamente, os quais
integram a presente ata como anexos. 6. Ordem do Dia: Composta a mesa, o Presidente declarou
iniciados os trabalhos, a fim de examinar, discutir e votar a respeito da seguinte Ordem do Dia:
I - as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; II - a proposta dos administradores para a
destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018;
III - a fixação da remuneração anual global dos Administradores da Companhia para o exercício de
2019; IV - a instalação do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2019.
7. Deliberações: Instalada a assembleia e após o exame e discussão da matéria constante da Ordem
do Dia e dos respectivos documentos, as acionistas, por unanimidade, deliberaram, sem qualquer
restrição ou ressalva, o que segue: I - Aprovar as contas da administração e as demonstrações
financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, nos termos
do Anexo I à presente ata; II - Aprovar a proposta da administração para dedução, a partir do prejuízo
do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, no montante de R$17.870,90 (dezessete mil,
oitocentos e setenta reais e noventa centavos). Deste modo, não haverá destinação do resultado;
III - Os administradores da Companhia não perceberão remuneração no exercício social de 2019;
IV - Aprovar a dispensa da instalação do Conselho Fiscal para o exercício social de 2019, bem como
a eleição de seus membros para o mesmo exercício social. 8. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, encerrou-se a sessão da qual se lavrou a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada pelos
acionistas presentes. Osvaldo Ayres Filho, Presidente da mesa, e Hugo Sogayar Armelin, Secretário.
Pela Sócia Acariúba Mineração e Participação Ltda.: Osvaldo Ayres Filho e Hugo Sogayar Armelin,
Diretores. Pela Sócia Cimento Itaú do Paraná Ltda.: Osvaldo Ayres Filho e Hugo Sogayar Armelin,
Diretores. A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 23 de abril de
2019. Hugo Sogayar Armelin - Secretário da mesa. JUCESP nº 299.385/19-0 em 05/06/2019.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 9ª VARA CÍVEL - Praça
João Mendes s/nº - 7º andar - salas nº 715/717 - Centro - CEP 01501-900 - Fone:
2 1 7 1 6 1 0 6 e 6 1 0 8 - S ã o Paulo-SP - E-mail: sp9cv@tjsp. j u s.br - EDITAL d e
CITAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº 1104066-49.2016.8.26.0100. O Dr. VALDIR DA
SILVA QUEIROZ JUNIOR, MM Juiz de Direito da 9ª Vara Cível do Foro Central da
Comarca da Capital/SP, na forma da lei. FAZ SABER a VITOR DE ALMEIDA
SANTOS (qualificação desconhecida) que ICOMON TECNOLOGIA LTDA. lhe move
a ç ã o d e PROCEDIMENTO COMUM v i s a n d o a c o n d e n a ç ã o n o p a g a m e n t o d e
R$1.201,78 (mai/16) mais atualização, custas, honorários e demais cominações,
refe r e n t e a d a n o s c a u s a d o s a o veículo Fiat Uno Mille Economy, placas FAO
5373, em razão da colisão traseira pelo veículo I/Audi A3 de placas CJS 2666,
do réu, em acidente ocorrido em 25.04.2015. 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, CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os
fatos alegados e ciente de que não havendo manifestação lhe será nomeado
Curador Especial. Será o presente afixado e publicado na formada lei. São
Paulo, 11/04 /2019. a) Valdir da Silva Queiróz Júnior, Juiz de Direito.
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Companhia Brasileira de Agroindústria
CNPJ/MF nº 11.316.941/0001-55 - NIRE 35300373766
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 4 de Março de 2019
Hora, Data e Local: às 10 horas de 4 de março de 2019, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 110, 3º andar, Itaim Bibi, 04542-000, São Paulo,
SP. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Presidente, José Maria Marcondes do Amaral Gurgel; Secretária, Cláudia
Mendes Marciano. Convocação: Dispensada a convocação em virtude do comparecimento da totalidade dos acionistas, conforme o §4º do artigo
124 da Lei 6.404/76. Ordem do Dia: Reeleger os membros da Diretoria. Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos: Aprovada a reeleição
dos seguintes Diretores da Sociedade, pelo prazo de um ano, prorrogável até a investidura de seus sucessores: (a) José Maria Marcondes do
Amaral Gurgel, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 22.585 e no CPF/MF sob o nº 056.228.838-49; e (b) Alcedo Ferreira
Mendes, brasileiro, separado judicialmente, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 22.329 e no CPF/MF sob o nº 087.547.998-72, ambos com
escritório na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 110, 3º e 11º andares, Itaim Bibi, 04542-000, São Paulo, SP. Os Diretores reeleitos declaram que
não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade, 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 da concorrência,
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi encerrada e lavrada a
presente ata, lida e aprovada pelos presentes. Assinaturas: Presidente da Mesa, José Maria Marcondes do Amaral Gurgel; Secretária da Mesa,
Cláudia Mendes Marciano; Acionista: Ribas do Rio Pardo S.A. Ltd., por José Maria Marcondes do Amaral Gurgel; Diretoria: José Maria Marcondes
do Amaral Gurgel; Alcedo Ferreira Mendes. JUCESP nº 199.749/19-0 em 08/04/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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PSB Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 33.419.111/0001-96 - NIRE 35.231.584.961
Ata de Reunião de Sócios
Data, hora e local: 01/06/2019, às 10h00, na sede da Sociedade. Convocação: dispensada em face da
presença da totalidade dos sócios. Ordem do Dia e Deliberações: com fundamento no inciso II do artigo
1.082 do Código Civil, restou aprovada pela unanimidade dos sócios a proposta de redução do capital da
Sociedade de R$ 33.239.002,00 para R$ 100,00, com uma redução efetiva de R$ 33.238.902,00, mediante o
cancelamento de 33.238.902 de quotas de titularidade das sócias, de forma proporcional às respectivas
participações no capital da Sociedade, sendo-lhes entregue, em contrapartida às quotas a serem canceladas,
quantia, em moeda corrente nacional, equivalente ao valor da redução das respectivas participações
societárias. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas - Mesa: Rodrigo
Lacombe Abbud - Presidente; Kenneth Aron Wainer - Secretário; Sócias: Paulista 2 LLC; Paulista 3 LLC; e
Project Acqua LLC, todas representadas por seu procurador Kenneth Aron Wainer.

Companhia Müller de Bebidas
CNPJ/MF 03.485.775/0001-92 - NIRE 35300174054
Ata da Reunião Extraordinária I do Conselho de Administração
ZŝĐĂƌĚŽ 'ŽŶĕĂůǀĞƐ Ğ DĂƌŝŶĂ &ŝŐƵĞƌŽůĂ EĂĐĂƌĂƚŽ͕ ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ Ğ ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ ĚĞƐƚĂ ƌĞƵŶŝĆŽ͕
ĐĞƌƟĮĐĂŵƋƵĞĞŵϮϭͬϬϯͬϮϬϭϵ͕ăƐϭϮŚŽƌĂƐ͕ŶĂƐĞĚĞƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƐŝƚƵĂĚĂŶĂƐƚƌĂĚĂDƵŶŝĐŝƉĂůWE'
ϯϰϵ͕ŚĄĐĂƌĂdĂďŽĆŽ͕DƵŶŝĐşƉŝŽĚĞWŝƌĂƐƐƵŶƵŶŐĂͬ^W͕ƉŽƌĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽĚŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽ͕ƌĞƵŶŝƵͲƐĞĂ
ƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽƐŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕^ĞŶŚŽƌĞƐŽŶƌĂĚŽ>ĂŵĂƐƚƌĂWĂĐŚĞĐŽ͕'ƵǇůŵĞŝĚĂ
ŶĚƌĂĚĞ͕,ĞŶƌŝƋƵĞ^ŽƵǌĂĞ^ŝůǀĂWĞƌĞƩŽ͕:ŽĆŽĚĞ^ĂŝŶƚƌŝƐƐŽŶWĂĞƐĚĞĂƌǀĂůŚŽ͕>ƵŝƐ&ĞůŝƉĞĐŚĞŶŝƋƵĞtŝĞůĂŶĚƚ͕
EĞůƐŽŶ&ŝŶĚĞŝƐƐ͕KƐǀĂůĚŽ'ƵŝŵĂƌĆĞƐEĞƚŽ͕ZĂƵůZŽƐĞŶƚŚĂů>ĂĚĞŝƌĂĚĞDĂƚŽƐĞZŝĐĂƌĚŽ'ŽŶĕĂůǀĞƐ͕ŶĂƉƌĞƐĞŶĕĂ
ĚŽƐŝƌĞƚŽƌĞƐĚĂD͕^ƌƐ͘:ŽƐĠŝĚĂƌEĞƚŽ͕:ŽƐĠŵşůŝŽĞƌƚĂǌŝĞZŽĚƌŝŐŽDĂŝĂĂƌǀĂůŚŽ͖ĚŽŝƌĞƚŽƌ'ĞƌĂůĚĂ
ĞƚƌŽĚĂDĂƚĂ͕^ƌ͘DĂƌƟŶ&ĞƌŶĂŶĚŽĂƌŶĞŝƌŽĞĚĂ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽĚŽŽŶƐĞůŚŽ͕ƌĂ͘DĂƌŝŶĂ&ŝŐƵĞƌŽůĂEĂĐĂƌĂƚŽ͕
ƉĂƌĂĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂƐĞŐƵŝŶƚĞKƌĚĞŵĚŽŝĂ͗ƉƌŽǀĂĕĆŽĚĂƐĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞĚŽKƌĕĂŵĞŶƚŽĚĞ
ĂƉŝƚĂůĚĂDĞƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ͘KWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽĐĞĚĞƵĂƉĂůĂǀƌĂ
ĂŽƐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐĐŚĞŶŝƋƵĞ͕WĂĐŚĞĐŽĞWĂĞƐĚĞĂƌǀĂůŚŽƋƵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŵƉĞĚŝĚŽĚĞĞƐĐůĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽƐ͕ƋƵĞ
ĚĞǀĞƌĄƐĞƌĨĞŝƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞ/^hW͕ĞƉĞĚŝĚŽĚĞǀŝƐƚĂ͘KŝƌĞƚŽƌĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽĞ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽĞƐĐůĂƌĞĐĞƵƋƵĞŽ
ƋƵĞĞƐƚĄƐĞŶĚŽƋƵĞƐƟŽŶĂĚŽƉĞůŽƐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐWĂĐŚĞĐŽ͕ĐŚĞŶŝƋƵĞĞWĂĞƐĚĞĂƌǀĂůŚŽ͕ĂĨĞƚĂĂƉƌŽƉŽƐƚĂŶŽ
ZĞůĂƚſƌŝŽĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂĞŶĆŽƐĞĐŽŶĨƵŶĚĞĐŽŵŽKƌĕĂŵĞŶƚŽĚĞĂƉŝƚĂů͕ĐŽŵĂƐĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕
ŶĞŵĐŽŵŽZĞůĂƚſƌŝŽĚĂƵĚŝƚŽƌŝĂ͘ƐƐŝŵ͕ŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞŶƚĞŶĚĞƋƵĞŽƉĞĚŝĚŽĚĞĞƐĐůĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽƐŶĆŽŝŵƉĞĚĞ
ĂĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚĞƐƚĞŝƚĞŵĞŵƉĂƵƚĂ͕ƉƌŽƐƐĞŐƵŝŶĚŽ͕ĞŶƚĆŽ͕ĐŽŵĂĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĞĐŽŶǀŽĐĂŶĚŽĚĞƐĚĞũĄZĞƵŶŝĆŽ
ǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ Ă ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ Ğŵ Ϯϴ͘ϯ͘ϮϬϭϵ͕ ĂƐ ϭϬ ŚŽƌĂƐ͕ ŶĞƐƚĞ ŵĞƐŵŽ ůŽĐĂů͘ ŵ ƐĞŐƵŝĚĂ͕ ŽƐ ŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ
ŶĚƌĂĚĞ͕ WĞƌĞƩŽ͕ &ŝŶĚĞŝƐƐ͕ 'ƵŝŵĂƌĆĞƐ͕ ZŽƐĞŶƚŚĂů ǀŽƚĂƌĂŵ ĨĂǀŽƌĂǀĞůŵĞŶƚĞ ă ĂƉƌŽǀĂĕĆŽ ĚĂƐ ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĚĂD͕sĂůĞĚŽyŝŶŐƵĞĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂƉĂƌĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽĞƉĂƌĂƐĞƌĞŵ
ƐƵďŵĞƟĚĂƐăĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂĂƐĞƌĐŽŶǀŽĐĂĚĂ͘ĂƉƌŽǀĂƌĂŵ͕ƚĂŵďĠŵ͕ŽKƌĕĂŵĞŶƚŽ
ĚĞ ĂƉŝƚĂů ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ ƉĞůĂ ŝƌĞƚŽƌŝĂ͘ Žŵ Ă ƉĂůĂǀƌĂ͕ Ž ^ƌ͘ ZŝĐĂƌĚŽ 'ŽŶĕĂůǀĞƐ ĂďƐƚĞǀĞͲƐĞ ĚĞ ǀŽƚĂƌ ƉŽƌ ƚĞƌ
ƐŝĚŽ ĚŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĚƵƌĂŶƚĞ Ž ĂŶŽ ĚĞ ϮϬϭϴ Ğ ĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕĆŽ ĚĞ ǀŽƚŽ͘ ƐƐŝŵ͕ ƉŽƌ ŵĂŝŽƌŝĂ͕
Ž ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ;ŝͿ ĞŶĐĂŵŝŶŚŽƵ ƉĂƌĂ ƉƵďůŝĐĂĕĆŽ ĂƐ ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ &ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ
Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ ĚĂ D͕ sĂůĞ ĚŽ yŝŶŐƵ Ğ ĞŶƚƌŽ ĚĂ DĂƚĂ Ğ ƌĞĐŽŵĞŶĚŽƵ ƐƵĂ ĂƉƌŽǀĂĕĆŽ Ğŵ ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ
ĂƐƐĞŵďůĞĂƌĂƐĞƌĐŽŶǀŽĐĂĚĂ͖Ğ;ŝŝͿĂƉƌŽǀŽƵĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ;KƌĕĂŵĞŶƚŽĚĞĂƉŝƚĂůͿĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ
ƉĞůĂ ŝƌĞƚŽƌŝĂ͘ EĂĚĂ ŵĂŝƐ ŚĂǀĞŶĚŽ Ă ƐĞƌ ĞǆĂŵŝŶĂĚŽ͕ ŽƐ ƚƌĂďĂůŚŽƐ ĨŽƌĂŵ ƐƵƐƉĞŶƐŽƐ ƉĞůŽ ƚĞŵƉŽ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ
ă ůĂǀƌĂƚƵƌĂ ĚĞƐƚĂ ĂƚĂ͘ ZĞƚŽŵĂĚŽƐ ŽƐ ƚƌĂďĂůŚŽƐ͕ ĞƐƚĂ ĂƚĂ ƐŝĚŽ ůŝĚĂ͕ ĚĂĚĂ ƉŽƌ ĐŽŶĨŽƌŵĞ͕ ĂƉƌŽǀĂĚĂ Ğ ĂƐƐŝŶĂĚĂ
ƉŽƌƚŽĚŽƐŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͘;ŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐWƌĞƐĞŶƚĞƐ͗ŽŶƌĂĚŽ>ĂŵĂƐƚƌĂWĂĐŚĞĐŽ͕'ƵǇůŵĞŝĚĂŶĚƌĂĚĞ͕,ĞŶƌŝƋƵĞ
^ŽƵǌĂĞ^ŝůǀĂWĞƌĞƩŽ͕:ŽĆŽĚĞ^ĂŝŶƚƌŝƐƐŽŶWĂĞƐĚĞĂƌǀĂůŚŽ͕>ƵŝƐ&ĞůŝƉĞĐŚĞŶŝƋƵĞtŝĞůĂŶĚƚ͕EĞůƐŽŶ&ŝŶĚĞŝƐƐ͕
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TED Terras Participações S.A. - CNPJ Nº 18.968.381/0001-62 - NIRE 35.300.460.936
Extrato da Assembleia Geral Extraordinária de Debenturistas da 1ª Emissão Privada de Debêntures
Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da TED Terras Participações S.A. de 21.03.2019
Data, hora, local: 21.03.2019, 10hs, na sede, Rua Doutor Renato Paes de Barros, 1.017, 10º andar (parte), São
Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: (i) Finvest BSO Fundo de Investimento em Participações (atual denominação social da Financial BSO Fundo de Investimento em Participações), fundo de investimento em participações devidamente constituído e existente sob a forma de condomínio fechado e de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, CNPJ/MF 14.364.235/0001-77, representado pelo seu gestor, Captalys Gestão Ltda., com
sede em São Paulo/SP, CNPJ/MF 13.703.306/0001-56; e (ii) Safira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Não-Padronizados, fundo de investimento em direitos creditórios não-padronizados, devidamente constituído e
existente sob a forma de condomínio fechado e de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, CNPJ/MF
10.797.027/0001-00, representado pelo seu gestor, Captalys Gestão Ltda., com sede São Paulo/SP, CNPJ/MF
13.703.306/0001-56; únicos subscritores das debêntures privadas, não conversíveis em ações, emitidas por forma
da Primeira Emissão de Debêntures da Companhia. Mesa: Presidente: Marcos Moretti; Secretário: Douglas Shibayama. Deliberações aprovadas: celebração, pela Companhia, do 5º Aditamento da Escritura de Emissão, para
prever a prorrogação do prazo de vencimento das Debêntures 1ª Série, das Debêntures 2ª Série e das Debêntures 3ª
Série em 72 meses contados da Data da Emissão da 1ª série, vencendo-se, portanto, em 27.03.2020, que passa a ser
a Data do Vencimento das Debêntures 1ª Série, das Debêntures 2ª Série e das Debêntures 3ª Série. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 21.03.2019. Mesa: Marcos Moretti - Presidente, Douglas Shibayama - Secretário. Debenturistas: Finvest BSO Fundo de Investimento em Participações Representado por sua gestora Captalys Gestão Ltda., Safira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Representado por sua
gestora Captalys Gestão Ltda. JUCESP nº 299.346/19-5 em 06.06.19. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SITE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 11.325.716/0001-85 - NIRE 35.300.388.178
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores acionistas da SITE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”)
convocados, nos termos do Estatuto Social da Companhia, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, a realizar-se no dia 27 de junho 2019, às 09:30h, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.587 a 2.613, 5º andar, cj. 52, para analisar e deliberar sobre as seguintes matérias
constantes na Ordem do Dia: Em sede de Assembleia Geral Ordinária: a) Tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social da findo em
31 de dezembro de 2018, documentos que foram devidamente publicados no “Diário Oficial do Estado de São
Paulo” e no jornal “O Dia” em edições de 30 de abril de 2019, às fls. 268 e 27, respectivamente; b) Deliberar sobre
proposta da administração da Companhia para a destinação do resultado econômico da Companhia auferido no
exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; e Em sede de Assembleia Geral Extraordinária: c) Aprovar a
instrução de voto a ser proferido pela Companhia na deliberação de sua companhia investida a Shopping Center
Itapecerica da Serra S.A. (“ITA”) com relação ao aumento de capital social da ITA no valor de R$ 8.134.613,80
(oito milhões, cento e trinta e quatro mil, seiscentos e treze reais e oitenta centavos), mediante a emissão de novas
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, as quais serão integralmente subscritas pela Companhia, e
integralizadas por meio da capitalização de saldo de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC
registrado na contabilidade da ITA; e Instruções Gerais: (i) O Relatório da Administração, as contas da Diretoria
e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2018, bem como os documentos referentes aos demais itens da Ordem do Dia da ssembleia Geral Ordinária e
Extraordinária a que se refere o presente Edital de Convocação, encontram-se à disposição dos acionistas na
sede da Companhia. Adicionalmente, tendo em vista que a publicação dos documentos a que se refere o item
“a” do presente Edital de Convocação foi realizada até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da
ssembleia Geral Ordinária e Extraordinária, fica dispensada a publicação dos anúncios a que se refere o artigo
133 da Lei 6.404/1976; e (ii) Aos acionistas que se fizerem representar por meio de procurador, solicita-se o
envio dos documentos comprobatórios de representação, a saber: (a) o instrumento de mandato, devidamente
assinado, com firma reconhecida; e (b) uma cópia autenticada do documento de identidade ou da carteira da
Ordem dos Advogados do Brasil do representante indicado; e (iii) cópia do contato/estatuto social vigente,
com evidência de registro perante a Junta Comercial competente, acompanhado do documento de eleição do
representante legal que comparecerá à assembleia geral (quando se tratar de pessoa jurídica) com evidência de
registro perante a Junta Comercial competente, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da realização da
ssembleia Geral Ordinária e Extraordinária visando a comprovação da legitimidade da representação exercida.
São Paulo, 15 de junho de 2019. João Antonio Zogbi Filho - Presidente do Conselho de Administração

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002892-94.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Douglas Iecco Ravacci, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) MARCELO LUIS MARIANO CONFECCOES EPP, CNPJ 07.455.088/0001-85, que lhe foi proposta
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Sul América Companhia de Seguro Saúde, objetivando a
quantia de R$ 14.431,99 (janeiro de 2016), decorrente do Contrato de Seguro para Pequena e Média Empresa PME
Apólice n° 61012, Títulos n°s 79715380, 80650820 e 81600550. 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.
15 e 18 / 06 / 2019.
3ª Vara Cível do Foro Regional XI - Pinheiros/SP. 3º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo
nº 1003773-18.2014.8.26.0011. A Dra. Rosana Moreno Santiso, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do
Foro Regional de Pinheiros/SP, Faz Saber a Ana Paula Sousa Maciel (CPF. 421.130.458-50), que Banco
Bradesco Financiamentos S/A lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 25.298,22
(abril de 2014), decorrente do Contrato de Financiamento de bens e/ou serviços n° 4350929291. Estando
a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias
supra, pague o débito (ficando isenta de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios
equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converterse o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado
curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do NCPC. Será
o presente, afixado e publicado. SP, 31/05/2019.
15 e 18 / 06 / 2019.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1111974-31.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Mariana de Souza Neves Salinas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) RYUNG BACK UM, Brasileiro, CPF 235.671.908-30, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte
de BANCO BRADESCO S/A, objetivando a quantia de R$ 56.062,88 (agosto de 2018), representada pela Cédula de Crédito
Bancário de n° 256.265.497. 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. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
15 e 18 / 06 / 2019.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010886-29.2014.8.26.0009. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara
Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Sarmento Monteleone, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) INOXCONSULT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 08.199.032/0001-70 e RODRIGO FERNANDES
MARANO, CPF 327.009.818-98 , que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Santander
(Brasil) S/A, visando ao recebimento da quantia de R$ 366.136,22, representada por uma cédula de crédito bancário Empréstimo
- Capital de Giro nº. 00334774300000002020, emitida em 15/02/2012, conta corrente nº 00334774000130023850, cujas parcelas
venceram a partir de 25/08/2012. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
para pagarem a dívida, atualizada até a data do efetivo pagamento, conforme pedido inicial, no prazo de três dias úteis. Fixados
os honorários em 10% sobre o valor do débito, que serão reduzidos pela metade, em caso de pagamento. No prazo de 15 (quinze)
dias úteis, contados da própria citação, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento)
do valor em execução, os executados poderão requerer autorização do juízo para pagar o restante do débito em até 06 (seis)
parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês. O não
pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subsequentes e o prosseguimento do
processo, com o imediato início dos atos executivos, imposição aos executados de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das
prestações não pagas e vedação à oposição de embargos. Os eventuais embargos à execução poderão ser oferecidos no prazo
de quinze dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, por intermédio de advogado, na forma dos art. 915,
do citado Código. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
15 e 18 / 06 / 2019.
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São Paulo, 15, 16 e 17 de junho de 2019

Beleza Participações S.A.

Relatório de Administração
A administração da Beleza Participações S.A. (a “Companhia”), em
cumprimento às determinações legais apresenta aos seus acionistas o
Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras em 31/12/2018,
bem como o Parecer dos Auditores Independentes. A Companhia foi
Balanços Patrimoniais
31/12/2018 31/12/2017
26
39
Ativo/Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
–
13
26
26
Tributos a recuperar
Não circulante
41.024
62.543
Depósito judicial
24
24
41.000
62.519
Investimentos
41.050
62.582
Total do ativo
31/12/2018 31/12/2017
3
6
Passivo e patrimônio líquido/Circulante
Fornecedores
2
5
1
1
Obrigações fiscais
Não circulante: Obrigações com sociedades ligadas
278
36
Total do passivo
281
42
40.769
62.540
Patrimônio líquido
Capital social
71.255
71.255
Reserva de capital
2.634
2.737
Ajuste de avaliação patrimonial
(730)
(730)
Prejuízos acumulados
(32.390) (10.722)
41.050
62.582
Total do passivo e patrimônio líquido
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 1. Contexto operacional: A Beleza Participações S.A. (“Companhia”) foi constituída em
15/06/2011, por meio da cisão parcial da Basel Participações S.A., como
companhia de capital aberto, com sede na Rua Pamplona, 818, São Paulo
- SP, tendo como objeto social a participação em outras sociedades, como
sócia ou acionista, ou em consórcios, no país ou no exterior. A Companhia
era controlada diretamente pela GP Investimentos Ltda., empresa com sede
no Brasil, que detinha aproximadamente 99,90% do seu capital social. As
despesas eram custeadas com recursos próprios, advindos de sua constituição e aportes de capital efetuados pelo acionista controlador. Em 20/05/2013,
a Companhia adquiriu a Cachos Participações Ltda. que tem como objeto
social a participação em outras sociedades como sócia quotista ou acionista,
no país ou no exterior (“holding”). Em 28/06/2013, a totalidade das ações da
Companhia detidas pela controladora GP Investments Ltda. foram vendidas
para a sociedade Curly, LLC e para o Fundo de Investimento GPCP5 I - Fundo de Investimento em Participações na proporção de 96,7% e 3,3%, respectivamente. Em 7/08/2013, a Companhia realizou, por meio de sua controlada direta Cachos Participações Ltda., a aquisição por R$ 70 milhões de
aproximadamente 33,66% da Cor Brasil S.A. ou Beleza Natural, uma rede
de institutos de beleza especializada em soluções para cabelos crespos e
ondulados (nota 6). Em 25/07/2014, foi realizada reunião de sócios da Cachos
Participações Ltda. aprovando a incorporação reversa da Cachos Participações Ltda. pela sua coligada Cor Brasil Indústria e Comércio S.A. com a
consequente extinção da Cachos Participações Ltda., passando a Cor Brasil
a sucedê-la, a título universal, em todos os bens, direitos e obrigações, nos
termos do artigo 227 da Lei nº 6.404/76. Em 25/09/2018 a Beleza Participações S.A. deixou de ser uma Companhia listada de capital aberto. a) Investida Cor Brasil: A Cor Brasil, é uma empresa que produz cerca de 3.200
toneladas de produtos por mês e alimenta os institutos com produtos de uso
profissional e linhas de manutenção. A rede conta com aproximadamente
1.600 colaboradores. O cenário econômico em 2018, foi mais desafiador do
que o ano anterior, e a retomada da economia e geração de empregos não
ocorreu da forma esperada, afetando o poder de compra do público alvo da
investida. A retração no segmento de beleza continuou neste ano. Neste
contexto, os resultados de 2018 da investida foram impactados e a empresa
teve que se aprofundar em um programa de redução de despesas administrativas, tais como: redução de funcionários para se adequar a nova realidade econômica, tanto na área administrativa quanto na área operacional, redução na remuneração de Diretoria e administradores, renegociação com os
principais fornecedores de insumos, aluguéis e instituições financeiras. Entretanto manteve a quantidade de institutos abertos e consequentemente o
potencial de faturamento. A administração da investida, acreditando na recuperação do cenário econômico, lançou, ao longo de 2018, em especial no
segundo semestre, novas linhas de produtos e serviços, e os investimentos
para expansão da marca no mercado externo foram mantidos, e além disso,
o primeiro instituto no exterior foi inaugurado em setembro de 2018. A emissão dessas demonstrações contábeis foi autorizada pelos administradores
da Companhia em 10/05/2019. 2. Apresentação das demonstrações contábeis e resumo das principais práticas contábeis adotadas: Base de
preparação: a) Abrangência: As demonstrações contábeis da Companhia
foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as normas
internacionais de relatórios financeiros (International Financial Reporting
Standards IFRS - IAS 1) e de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil. b) Base de mensuração: As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a
moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em milhares de reais foram arredondadas para o valor mais próximo,
exceto quando indicado de outra forma. d) Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas
IFRS e as normas BR GAAP exige que a Administração faça julgamentos,
estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os
valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados
reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis
são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em
quaisquer períodos futuros afetados. e) Julgamentos críticos na aplicação
das políticas contábeis da entidade: Perda (impairment) de ágio em
coligada: Para determinar quando o investimento em coligada, incluindo o
ágio pago, está sujeito ao impairment, a Companhia avalia, entre outros fatores, a duração e a proporção na qual o seu valor justo é menor que seu
custo, a saúde financeira e perspectivas do negócio de curto prazo para a
investida, incluindo fatores como: desempenho do setor e do segmento, mudanças na tecnologia e fluxo de caixa operacional e financeiro. 3. Principais
práticas contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm
sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados
nessas demonstrações contábeis, exceto nos casos indicados em contrário.
a) Caixa e equivalentes de caixa: Incluem os saldos em caixa, contas-correntes (depósitos bancários à vista) e investimentos de curtíssimo prazo
(aplicações financeiras) considerados de liquidez imediata ou conversível em
um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante
risco de mudança de valor. As aplicações financeiras são demonstradas ao

CNPJ nº 14.200.618/0001-00
Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em 31/12/2018 e 31/12/2017 (Em milhares de reais)
constituída em 15/06/2011, por meio de cisão parcial da Basel Participações ações ordinárias de emissão da Cor Brasil Indústria e Comércio S.A. contratou durante o exercício de 2018 qualquer prestação de serviços, que
S.A., companhia aberta, e tem como objeto social a participação em outras “(Cor Brasil)”, as quais, representam participação de 33,61% no capital social não o de auditoria externa, do seu auditor independente BDO RCS Auditores
sociedades. A Companhia, como empresa de participação, tem como sua total da Cor Brasil, uma rede de institutos de beleza especializada em Independentes SS.
São Paulo, 10/05/2019.
principal fonte de resultado o reconhecimento de ganhos ou perdas em soluções para cabelos crespos e ondulados. Por fim, visando atender ao
Diretor de Relações com os Investidores
sociedades em que participa. Em 31/12/2018, a Companhia possuía 8.583 disposto na Instrução CVM 381/03, informamos que a Companhia não
Demonstração de Resultado
31/12/2018 31/12/2017 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Reserva de lucros
(21.668) (4.186)
Capital
Reserva de
Ajuste de Reserva Reserva Prejuízos
Receitas (Despesas) operacionais
Gerais e administrativas
(252)
(174)
social capital (reflexa) avaliação patrimonial de lucros legal acumulados Total
71.255
3.974
(730)
–
–
(6.543) 67.956
Perda com investimento (ajuste valor recuperável) (20.969)
– Saldo em 31/12/2016 (reapresentado)
–
166
–
–
–
–
166
Equivalência patrimonial
(447) (4.012) Opção outorga de ações reflexa
–
(1.403)
–
–
–
– (1.403)
31/12/2018 31/12/2017 Reserva de capital reflexa em incorporação
–
7 Prejuízo do exercício
–
–
–
–
–
(4.179) (4.179)
Receitas financeiras líquidas
71.255
2.737
(730)
–
–
(10.722) 62.540
(21.668) (4.179) Saldo em 31/12/2017
Resultado antes do IR e CS
–
15
–
–
–
–
15
(21.668) (4.179) Opção outorga de ações reflexa
Prejuízo do exercício
–
(118)
–
–
–
– (118)
Prejuízo do exercício por ações básico e diluído (0,30409) (0,05865) Reserva de capital reflexa em incorporação
–
–
–
–
–
(21.668) (21.668)
Prejuízo do exercício
Demonstração dos Resultados Abrangentes 31/12/2018 31/12/2017 Saldo em 31/12/2018
71.255
2.634
(730)
–
–
(32.390) 40.769
Prejuízo do exercício
(21.668) (4.179)
Demonstração
dos
Fluxos
de
Caixa
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2018
31/12/2017
Total perda no resultado abrangente do exercício (21.668) (4.179)
Atividades operacionais
(252)
(167) Caixa líquido consumido atividades
custo, acrescido dos rendimentos apurados até a data do balanço, que não Prejuízo do exercício
(13)
(154)
(21.668) (4.179) operacionais
excede o valor de mercado. b) Investimentos em coligadas: Coligadas são Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades
todas as entidades sobre as quais a Companhia tem influência significativa, geradas pelas atividades operacionais
de investimentos
–
–
mas não o controle. O investimento em coligada é contabilizado pelo método Perda com investimentos (ajuste valor recuperável)
20.969
– Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades
de equivalência patrimonial e é, inicialmente, reconhecido pelo seu valor de Equivalência patrimonial
–
–
447
4.012 de financiamentos
custo. O investimento da Companhia em coligada inclui o ágio identificado Redução em impostos a recuperar
(154)
–
(3) Redução de caixa e equivalentes de caixa, líquidos (13)
na aquisição, líquido de qualquer perda por impairment acumulada. A parti- Aumento em obrigações com sociedades ligadas
242
36 Caixa e equivalentes no início do período
13
167
cipação da Companhia nos lucros ou prejuízos de sua coligada é reconhe- Aumento em fornecedores
(3)
(19) Caixa e equivalentes no final do período
–
13
cida na demonstração do resultado e a participação nas mutações das re- Aumento em tributos a recolher
(13)
(154)
–
(1) Variação do caixa e equivalentes
servas é reconhecida nas reservas da Companhia. Quando a participação
(447)
da Companhia nas perdas de uma coligada for igual ou superior ao valor exercício, com base no estatuto social da Companhia. Qualquer valor acima Equivalência patrimonial
(118)
contábil do investimento, incluindo quaisquer outros recebíveis, a Companhia do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que são aprovados Reserva de capital reflexa da Cor Brasil (a)
15
não reconhece perdas adicionais, a menos que tenha incorrido em obrigações pelos acionistas, em Assembleia Geral. g) Resultado por ação: O resultado Reserva de capital - plano de opção de ações
(20.969)
ou efetuado pagamentos em nome da coligada. As políticas contábeis das básico por ação é calculado por meio do resultado do período atribuível aos Amortização parcial ágio (ajuste valor recuperável) - (b)
41.000
Saldo
em
31/12/2018
acionistas
controladores
e
não
controladores
da
Companhia,
com
base
no
coligadas são alteradas, quando necessário, para assegurar consistência
com as políticas adotadas pela Companhia. c) Redução ao valor recuperá- estatuto social e legislação aplicável, excluindo as ações mantidas em tesou- (a) Refere-se ao reflexo da participação de 33,61% na reserva de capital
vel (Impairment): Ativos financeiros: Um ativo financeiro mensurado pelo raria. O prejuízo por ação dos exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 foi decorrente do benefício fiscal do ágio gerado na Cor Brasil Indústria e Covalor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação calculado com base nas médias ponderadas de ações, de acordo com a mércio S.A., quando da incorporação reversa da Cachos Participações Ltda.,
ocorrida em 2014, no montante de R$ 6.462, e a mesma proporção de parpara apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu tabela a seguir (em milhares, exceto pelo número de ações):
31/12/2018 31/12/2017 ticipação na reserva de capital decorrente do plano de opções de ações
valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evi(21.668) (4.179) outorgados pela sua coligada a seus principais executivos. (b) O ágio inicialdência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconheci- Prejuízo do exercício
mente pago pela Cachos Participações Ltda., no montante de R$61.969, em
mento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo Média ponderada das ações (quantidade
71.255
71.255 08/08/2013, foi parcialmente amortizado em 31/12/2018 em R$ 20.969,
nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma em milhares de ações) - básico e diluído
(0,30409)
(0,05865)
Prejuízo
por
ação
básico
e
diluído
restando
saldo de R$ 41.000, a fim de ajustar o valor recuperável do ativo,
maneira confiável. A evidência objetiva de que os ativos financeiros perderam
valor pode incluir o não pagamento ou atraso no pagamento por parte do h) Determinação do valor justo: Diversas políticas e divulgações contábeis em consequência da deteriorização do investimento na coligada Cor Brasil.
devedor, a reestruturação do valor devido a Companhia sobre condições de da Companhia exigem a determinação do valor justo, tanto para os ativos e 7. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31/12/2018, o capital social
que a Companhia não consideraria em outras transações ou indicações de passivos financeiros como para os não financeiros. Os valores justos têm integralizado é de R$ 71.255, representado por 71.255.052 ações ordinárias,
todas
nominativas
e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas.
que o devedor ou emissor entrará em processo de falência. Ativos não fi- sido apurados para propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos
nanceiros: Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia métodos abaixo. Quando aplicável, as informações adicionais sobre as pre- A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social em até 5.000.000
são analisados a cada período de apresentação para apurar se há indicação missas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas ações, ordinárias ou preferenciais, independentemente de reforma estatutáde perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação o valor recuperável específicas àquele ativo ou passivo. (i) Outros créditos: encontram-se apre- ria, mediante deliberação do Conselho de Administração que fixará as condo ativo é determinado. A Administração não identificou qualquer indicação sentadas pelos seus valores justos de entrada de fluxo de caixa. (ii) Deriva- dições da emissão. As ações da Beleza Participações S.A. estão divididas
31/12/2018
que evidenciasse perda de valor recuperável dos ativos não financeiros. d) tivos: a Companhia não possui instrumentos financeiros derivativos. (iii) da seguinte forma:
Quantidade de ações Participação
Demais passivos circulantes e não circulantes: São demonstrados pelos Passivos financeiros não derivativos: contas a pagar e outras contas encon68.903.635
96,7%
valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicável, dos respecti- tram-se apresentadas pelos seus valores justos nominais. i) Novas normas, Curly, LLC
2.351.417
3,3%
vos encargos e variações monetárias e cambiais. e) Capital social: As ações alterações e interpretações de normas emitidas pelo IASB e CFC: Os GPCP5 I FIP
71.255.052
100%
ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. f) Distribuição de divi- novos pronunciamentos e interpretações contábeis abaixo, foram aplicados
dendos: A distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia é pela Companhia nas demonstrações contábeis para o exercício findo em b) Reserva legal: A Companhia apropriará, conforme definido pela legislação
societária, 5% do lucro líquido anual para reserva legal, sendo limitada a 20%
reconhecida como um passivo nas demonstrações contábeis ao final do 31/12/2018
do capital social. Em virtude de a Companhia não ter apurado lucro, nenhum
Impacto nas
valor foi destinado a essa reserva. 8. Contingências: A Companhia não é
Norma
Requerimento
demonstrações contábeis parte envolvida em quaisquer processos que devessem estar registrados ou
IFRS 9 (CPC
A IFRS 9 estabelece requerimentos para reconhecimento e mensuração de ativos financeiros, passivos Este normativo não gerou
divulgados nas demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2018. 9. Im48) - Instrumen- financeiros e alguns contratos de compra e venda de itens não financeiros, além de metodologia de
impactos nas demonstrações posto de Renda e Contribuição Social: Em 31/12/2018, a Companhia
tos Financeiros redução ao valor recuperável “impairment”, contabilização de “hedge”, entre outros.
contábeis da Companhia.
possuía prejuízos fiscais e base negativa de Contribuição Social, passíveis
IFRS 15 (CPC A IFRS 15 (CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente) estabelece um modelo de cinco etapas para con- Este normativo não gerou
de compensação com lucros tributáveis futuros nas condições estabelecidas
47) - Receita de tabilização das receitas decorrentes de contratos com clientes. De acordo com a IFRS 15, a receita é reco- impactos nas demonstrações pela legislação vigente, sem prazo de prescrição, no montante de R$ 1.426.
Contratos com nhecida por um valor que reflete a contrapartida a que uma entidade espera ter direito em troca de transfe- contábeis da Companhia.
Em função de incertezas quanto à realização dos créditos tributários decorClientes
rência de bens ou serviços para um cliente, segundo uma metodologia de avaliação em cinco etapas.
rentes do prejuízo fiscal e da base negativa acima mencionada, a Companhia
optou por não os registrar em seu balanço patrimonial. 10. Despesa de
Novas normas ainda não vigentes
Imposto de Renda e Contribuição Social: Os valores de Imposto de RenImpacto nas
Norma
Requerimento
demonstrações contábeis da e Contribuição Social referentes aos exercícios findos 31/12/2018 e
31/12/2017, demonstrados no resultado, apresentam a seguinte reconciliação
IFRS 16
A nova norma estabelece os princípios, tanto para o cliente (o locatário) e o fornecedor (locador),
A Administração da
31/12/2018 31/12/2017
Arrendamento sobre o fornecimento de informações relevantes acerca das locações de maneira que seja
Companhia está avaliando em seus valores às alíquotas nominais:
(21.668) (4.179)
(vigência a partir demonstrado nas demonstrações financeiras, de forma clara, as operações de arrendamento
os impactos, porém entende Prejuízo antes dos impostos
Adições e exclusões antes do cálculo do imposto
–
–
de 01/01/2019) mercantil. Para atingir esse objetivo, o locatário é obrigado a reconhecer os ativos e passivos
que sua adoção não
7.367
1.421
resultantes de um contrato de arrendamento.
provocará impacto em suas Expectativa de IR e CS a alíquotas nominais (34%)
(447) (1.364)
demonstrações contábeis. Resultado de coligada por equivalência patrimonial
IR
e
CS
sobre
prejuízos
fiscal
não
constituídos
(6.920)
(57)
ICPC 22 (IFRIC Esta Interpretação esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração no CPC 32 A Administração da
–
–
23) Incerteza (IAS 12) quando há incerteza sobre os tratamentos de tributos sobre o lucro. Nessa circunstância, a en- Companhia está avaliando Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre tratamento tidade deve reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo ou passivo, aplicando os requisi- os impactos, porém entende 11. Instrumentos financeiros derivativos: Durante o exercício findo em
31/12/2018, a Companhia não realizou transações envolvendo instrumentos
de tributos sobre tos do CPC 32 (IAS 12) com base no lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais não que sua adoção não
o lucro (vigencia utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinados, aplicando esta Interpretação. provocará impacto em suas financeiros na forma de derivativos. 12. Gestão de riscos: a) Política de
a partir de
Ao avaliar se e como o tratamento fiscal incerto afeta a determinação de lucro tributável (prejuízo fiscal), demonstrações contábeis. gestão de riscos: A Companhia possui uma política formal para gerenciamento de riscos, cujo controle e gestão é responsabilidade da Diretoria Fi01/01/2019)
base fiscal, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais, a entidade
nanceira, que se utiliza de instrumentos de controle por meio de sistemas
deve assumir que a autoridade fiscal examinará os valores que tem direito de examinar e tenha pleno
adequados e de profissionais capacitados na mensuração, análise e gestão
conhecimento de todas as informações relacionadas ao realizar esses exames.
de riscos. Adicionalmente, não são permitidas operações com ativos finan4. Instrumentos financeiros por categoria:
A seguir demonstramos principais informações da coligada:
Resul- ceiros de caráter especulativo. b) Risco de crédito: O risco de crédito é o
31/12/2018
31/12/2017
tado da risco que surge da possibilidade de prejuízo resultante do não recebimento,
Caixa e
Caixa e
QuantiTotal
Prejuí- equiva- de terceiros, dos valores contratados. Em 31/12/2018, a Companhia não
equivalentes
equivalentes
dade Total
de Patri- zo do lência possuía ativos financeiros sujeitos à exposição de risco de crédito. c) Risco
de caixa Total
de caixa Total
de
Particide pas- mônio exer- patri- de mercado acionário: A Companhia pode investir em participações de comAtivos, conforme o balanço patrimonial
pação quotas ativos sivos líquido cício monial panhias de capital aberto em bolsa de valores e, por isso, estará exposta à
volatilidade deste mercado. Em 31/12/2018, a Companhia não possuía par– –
13 13 Cor Brasil em
Caixa e equivalentes de caixa
Outros
Outros
31/12/2017 33,61% 8.583 126.974 125.338 1.636 (11.935) (4.012) ticipações em empresas listadas em bolsa de valores. d) Risco de liquidez:
É o risco de a Companhia não cumprir com as obrigações associadas com
Passivos
Passivos
Cor Brasil em
Financeiros Total Financeiros Total 31/12/2018 33,61% 8.583 113.716 166.242 (52.526) (46.862) (447) seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou
com outro ativo financeiro. e) Risco de taxa de juros: O caixa da Companhia
Passivo, conforme balaço patrimonial
Fornecedores
2 2
5 5 A Companhia registrou equivalência patrimonial na coligada até março/2018, pode ser investido em títulos indexados a taxas de juros, portanto variações
quando o investimento atingiu valor zero. Desde então a coligada vem nas taxas de mercado podem afetar o fluxo de caixa da Companhia. Em
31/12/2018 31/12/2017 apresentando passivo a descoberto.
5. Caixa e equivalentes de caixa:
31/12/2018, a Companhia não possuía depósitos financeiros significativos
Bancos
–
13 Movimentação do investimento:
nos referidos títulos que pudessem gerar essa exposição. 13. Outras infor–
– Saldo em 31/12/2016
Aplicação financeira - CDB
67.768 mações: a) Benefício pós-emprego: A Companhia não possui benefícios
–
13 Equivalência patrimonial
(4.012) de longo prazo, de rescisão de contrato de trabalho ou remuneração basea31/12/2018 31/12/2017 Reserva de capital reflexa da Cor Brasil (a)
6. Investimentos:
(1.403) da em ações para a Diretoria ou membros do Conselho de Administração.
Cor Brasil Indústria e Comércio S.A. (coligada)
–
550 Reserva de capital - plano de opção de ações
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Valdo Mandu Gomes
41.000
61.969 Saldo em 31/12/2017
Ágio na aquisição de coligada - Cor Brasil
A Diretoria
62.519
Contador - CRC 1SP218432/O-5
41.000
62.519

Aos Acionistas e Administradores - Beleza Participações S.A. - São Paulo SP. Opinião - Examinamos as demonstrações contábeis da Beleza Participações S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em
31/12/2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis
e as demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Beleza Participações S.A. em
31/12/2018, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base
para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos
independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis
não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma
de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório independentemente se causada por fraude ou por erro. Na elaboração das
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da
relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso co- capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicánhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido vel, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso
de forma relevante. Com base no trabalho realizado no Relatório da Adminis- dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser
tração, não temos nada a relatar a este respeito. Ênfase: Incerteza sobre que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações,
continuidade operacional da coligada: Conforme descrito nas notas expli- ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
cativas 1(a) e 6, às demonstrações contábeis, a Companhia apresenta inves- operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com
timento na Cor Brasil Indústria e Comércio S.A., cujo saldo em 31/12/2018, responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstracorresponde a zero e sem qualquer obrigação de reconhecimento adicional ções contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonsde perdas relacionadas com as operações dessa coligada. Essas demonstra- trações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que
ções contábeis da coligada Cor Brasil Indústria e Comércio S.A. foram prepa- as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
radas no pressuposto da continuidade normal dos negócios da investida. A relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatóinvestida nos últimos exercícios está incorrendo em prejuízos operacionais e rio de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível
em 31/12/2018 possuía excesso de passivos circulantes sobre ativos circu- de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo
lantes em suas demonstrações contábeis. Esses indicadores evidenciam a com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
existência de incerteza significativa que pode levantar dúvida relevante quan- eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrento à capacidade de continuidade operacional da investida. A continuidade das tes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente
atividades operacionais da investida depende do sucesso das ações mencio- ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
nadas na nota explicativa 1(a) e do plano de reestruturação realizado no final decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonsdo exercício. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto. trações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstra- normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento proções contábeis: A Administração é responsável pela elaboração e adequada fissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas con- • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
tábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório finan- contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
ceiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permi- obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nostir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, sa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude

m

é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
falsas intencionais; • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às
circunstancias, mas não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
eficácia dos controles internos da Companhia; • Avaliamos a adequação das
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela Administração; • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos
ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manterem em
continuidade operacional; • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o
conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo,
10/05/2019. BDO RCS Auditores Independentes SS - CRC 2 SP 013846/O-1.
Eduardo Affonso de Vasconcelos - Contador - CRC 1 SP 166001/O-3.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0223974-93.2011.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leandro de Paula Martins
Constant, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JACQUELINE DE AZEVEDO COSTA PONTES, RG
381009658, CPF 384.857.138-26, com endereço à Avenida Sabia, 57, apto 133, Indianopolis, CEP 04515-000,
São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Banco do Brasil S/A, objetivando o
pagamento da quantia de R$ 77.829,78 (setenta e sete mil, oitocentos e vinte e nove reais e oito centavos),
referente ao BB GIRO RÁPIDO FAT/CONTA PROPRIA – CR FIXO 20083334735674331. 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, realize
o pagamento ou apresente embargos monitórios. 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 12 de junho de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0029802-54.2011.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Bertholazzi,
na forma da Lei, etc.Faz saber a Drogaria Boreal Ltda EPP, CNPJ 02.073.945/0001-69, na pessoa de seu
representante legal a, Edimiler de Soares, CPF 191.829.448-81 e a Iran de Soares, CPF 191.829.338-47 que,
Banco do Brasil S/A, lhes ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 96.425,93
(Nov/2011), referente ao “Contrato de Empréstimo”, “Giro Nossa Caixa Flex” junto a conta corrente 04.0003471, firmado em 01/10/2009, porém não honrado inteiramente pelos exequentes. Estando os executados em local
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que efetuem o pagamento da dívida no prazo de 03 dias, a fluir
após os 20 dias supra, caso em que os honorários serão reduzidos pela metade; sem pagamento procedase imediata penhora e avaliação de bens; com ou sem penhora, intime-se do prazo legal de 15 dias para
oposição de embargos; no mesmo prazo, reconhecendo seu débito, os devedores poderão depositar 30% do
montante do principal e acessórios e requerer pagamento do restante em 6 parcelas mensais com juros e
correção monetária. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado
na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de maio de 2019

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0078531-80.2012.8.26.0002 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) WALMIR ALVES DE SOUZA, CPF
090.663.608-60 e LINDOLFO FRANCISCO DE SOUZA, CPF 175.390.278-94, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum Cível por parte de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo- CDHU, objetivando a Recisão de Contrato Cumulada com Reintegração de Posse do
imóvel situado à Rua Manoel Conceição, S/N, C: 03, P: 08, B: 08, Ap. 103- Jardim Macedônia- São Paulo/SP,
alegando que os requeridos descumpriram o contrato entabulado entre as partes, caracterizando inadimplência
financeira e ocupação irregular do imóvel. Encontrandose 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 10 de junho
de 2019.
14 e 15/06

EDITAL DE CITAÇÃO (Com prazo de 20 dias) O MM. Juiz da 1ª Vara Cível do Foro Regional XI Pinheiros
da Comarca da Capital/SP, Dr. Regis Rodrigues Bonvicino, juiz titular do referido cartório, FAZ SABER aos
que possam interessar, que, o presente Edital, com prazo de vinte dias, que por este juízo, que funciona na
Rua Jericó s/n, Sala A4/A5, Vila Madalena - CEP 05435-040, Fone: (11) 3815-0146, São PauloSP - E-mail:
pinheiros1cv@tj.sp.gov.br. Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min, tramitam os autos
da Classe / Execução de Título Extrajudicial , nº 1000920-94.2018.8.26.0011, movida em face de J DELTA X
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP, CNPJ 07.740.551/0001-30 e ROBERTO ALBANEZI, CPF
757.685.268-20, objetivando a citação/ intimação. Assim pelo presente Edital, na forma do artigo 257 do CPC/
15, cite-se a parte executada, ROBERTO ALBANEZI, CPF 757.685.268-20, para que, no prazo de 3 (três)
dias, pague o valor de R$ 491.961,44 indicado no demonstrativo discriminado, que deverá ser atualizado e
acrescido dos encargos legais até o efetivo pagamento, custas processuais e honorários advocatícios em
10% sobre o valor em execução (artigo 827, caput, Código de Processo Civil 2015), com a advertência de que
esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (artigo
827, § 1o, Código de Processo Civil 2015. Fica a parte executada advertida do prazo de 03 (três) dias para
pagamento e de 15 (quinze) dias para oferta de embargos à execução.

Juntos Somos Mais Fidelização S.A.
CNPJ/MF nº 29.894.630/0001-39 - NIRE em fase de obtenção
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Janeiro de 2019
1. Data, Hora e Local: No dia 31 de janeiro de 2019, às 10:00 horas, na sede da Juntos Somos Mais
Fidelização S.A. (“Companhia”’), na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor
Humberto Giannella, 996, Sítio Pedra Rachada/Belval, Lote 8-B, Sala Votomassa, CEP 06422-130.
2. Convocação e Presença: Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei
n° 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Acões”); tendo em vista a presença de
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas
constantes do “Livro de Presença de Acionistas”. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo
Conselheiro Sr. Alisson Vitor Forti Silva e secretariados pela Sra. Adriana Pallis Romano.
4. Ordem do Dia: Discutir e deliberar acerca da seguinte Ordem do Dia: (i) aprovar a destituição, sem
justa causa, do Sr. Walter Herbert Dissinger, do cargo de Presidente do Conselho de Administração;
e (ii) eleger novo Presidente do Conselho de Administração da Companhia. 5. Deliberações: Após
discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, as acionistas titulares da totalidade das ações
representativas do capital social da Companhia aprovaram a lavratura desta ata em forma de sumário
dos fatos ocorridos, conforme autoriza o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações
e, em seguida, deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue:
5.1. Aprovar a destituição, sem justa causa, do Sr. Walter Herbert Dissinger, cidadão alemão
naturalizado, casado, engenheiro e administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade de
estrangeiro RNE n° V157280-I, inscrito no CPF/MF sob o n° 212.894.308-61, residente e domiciliado
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n° 1996, 12° pavimento, conjunto 122, Vila
Olímpia, CEP 04547-006, do cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia,
para o qual foi nomeado em 8 de outubro de 2018 por meio da 3ª Alteração do Contrato Social e
Instrumento de Transformação em Sociedade por Ações da Companhia, com efeitos a partir de 1º de
fevereiro de 2019. 5.2. Em razão da destituição do Conselheiro, os acionistas deliberaram por
unanimidade de votos e nos termos do disposto no artigo 12, parágrafo 2º do Estatuto Social, eleger
o Sr. Marcelo Strufaldi Castelli, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de
Identidade RG n° 117781046 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 057.846.538-81, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n° 1996, 12° pavimento, conjunto 122,
Vila Olímpia, CEP 04547-006, para o cargo de Diretor Presidente. O Diretor ora eleito toma posse de
seu cargo em 1° de fevereiro de 2019, devendo cumprir com o mandato atual dos membros da
Diretoria da Companhia, de dois anos, a contar da data de reeleição, conforme deliberação em
Reunião do Conselho de Administração. 5.3. O Conselheiro ora eleito tomará posse em seu cargo
mediante assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio, e declara
expressamente que não está impedido de exercer a administração da Sociedade por lei especial, ou
por condenação criminal por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou por pena criminal que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. 5.4. Em virtude das deliberações constantes
nos itens 5.1 e 5.2, acima, o Conselho de Administração da Companhia fica composto da seguinte
maneira, com mandato de 2 (dois) anos, a encerrar-se na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada
em 2021: (i) Marcelo Strufaldi Castelli, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula
de Identidade RG n° 117781046 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 057.846.538-81, com endereço
comercial na Rua Gomes de Carvalho, n° 1996, 12° pavimento, conjunto 122, Vila Olímpia, na Capital
do Estado de São Paulo, CEP 04547-006, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração;
(ii) Al
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

HOSPITAL E MATERNIDADE “MENINO JESUS”
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente em exercício, atendendo normas estatutárias, constante
do artigo 4º, parágrafo primeiro, CONVOCA. Pelo presente EDITAL DE
CONVOCAÇÃO, ficam os Srs. Associados Patrimoniais do HOSPITAL
E MATERNIDADE “MENINO JESUS”, com sede nesta Capital, na Rua
Antonio Bonici, nº 73, Jardim Matarazzo, no bairro de Ermelino Matarazzo,
convidados a participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
a realizar-se no dia 06 de julho de 2.019, em sua sede social, no
endereço supramencionado, às 16:00 (dezesseis) horas, em primeira
convocação e, às 17:00 (dezessete) horas, em segunda e última
convocação, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a)
Eleição da Nova Diretoria; b) Relatório da Diretoria; c) Outros
Assuntos de Interesse da Sociedade. São Paulo, 13 de junho de
2.019.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIS SAID MURAD S.A.
NIRE 35300038070
CNPJ/MF Nº 61.146.304/001-56
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores Acionistas da INDÚSTRIA E
COMÉRCIO TÊXTIS SAID MURAD S.A. (“Companhia”) a se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada, em
primeira convocação, no dia 24 de junho de 2019, às 15:30 horas, e em
segunda convocação na mesma data, às 16:00, na sede da Companhia,
localizada na Rua do Oratório nº 2171/2215, Alto da Mooca, São Paulo/
SP, CEP nº 03195-000, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias
constantes na Ordem do Dia: (i) deliberar sobre o exercício do direito
de retirada, conforme notificação feita à Companhia na Assembleia
Geral efetuada em 28 de dezembro de 2018 pela acionista Denise
Sauma Rezk; (ii) examinar, discutir e deliberar acerca do Balanço de
Determinação preparado pela Companhia em decorrência do exercício
do direito de retirada conforme notificação feita à Companhia na
Assembleia Geral efetuada em 28 de dezembro de 2018 pela acionista
Denise Sauma Rezk; e (iii) deliberar sobre apuração de haveres em
decorrênciado exercício do direito de retirada, conforme notificação
feita à Companhia na Assembleia Geral efetuada em 28 de dezembro
de 2018 pela acionista Denise Sauma Rezk. Por fim, informamos que
os documentos referentes ao balanço, e todos aqueles pertinentes
para realização da Assembleia, estão à disposição na sede da
Companhia. São Paulo, 12 de junho de 2019,
MASSOUD MURAD NETTO - Diretor Administrativo
EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº
1013400-31.2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões,
do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo Anders de Araújo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem que tramita por este Juízo os autos da ação de Inventário dos bens deixados por
falecimento de EDSON KUBTSCHEK DA SILVA, Brasileiro, Casado, Administrador de
Empresas, RG 16727725x, CPF 048.377.808-73, pai Jose João da Silva, mãe Maria de
Lourdes da Silva, Nascido/Nascida 13/02/1967, natural de Guarulhos - SP, com endereço
à Rua Itapiru, 500, Apto 32, Saude, CEP 04143-010, São Paulo - SP, cujo óbito ocorreu aos
14/07/2018, conforme Declarações de fls. 36/39. Assim sendo e nos termos dos artigos
626, § 1º e 259, inciso III do Código de Processo Civil, o prazo para habilitação e impugnação
de interessados incertos ou desconhecidos será de quinze dias, os quais fluirão após o
decurso do prazo do presente edital. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo. B 15/06
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0213129-36.2010.8.26.0100
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
Wellinngton Sanches Theotonio, CPF 638.922.949-68 e Lirge Maria Sartori Theotonio,
CPF 397.996.119-20, que Bayer S/A, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial,
tendo como coexecutados Agrosartori Comércio e Representações Agrícolas Campo
Verde Ltda e outros, para cobrança de R$ 898.889,73 (12/2010), referente ao débito das
Duplicatas Mercantis nºs 004701 e 004647. Estando os executados em lugar ignorado,
foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, paguem o débito, atualizado ou em
15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito da exequente, comprovando o depósito de
30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento
restante seja feito em 06 parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que começarão a
fluir após os 20 dias supra, bem como intimados ficam da penhora efetuada sobre Lote nº
02, com área de 799,6839has, desmembrada de área maior com área de 4.198,7352has
da divisão amigável da Fazenda Santo Antônio, no Município de Paranatinga/MT, objeto
da Matrícula nº 382, e do Lote nº 04, com área de 1.000,00has, denominada Fazenda
Pontal, desmembrada de área maior com 4.198,7352has, situada no município de
Paranatinga/MT, objeto da Matrícula nº 126, ambas as matrículas do 1º Serviço de Registro
de Imóveis de Paranatinga/MT, presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado curador
especial em caso de revelia (art. 257 § - IV). Será o edital, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de junho de 2019.
B 15 e 18/06

EDITAL - VANDA MARIA DE OLIVEIRA PENNA ANTUNES DA CRUZ,
16ª Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado
de São Paulo, República Federativa do Brasil, usando das atribuições
legais que lhe são conferidas, atendendo ao que foi requerido por
ADRIANO RICARDO TAVARES, e tendo em vista a impossibilidade da
notificação pessoal do proprietário HUGO ENEAS SALOMONI, na
Avenida Paulista, nº 1.000, 12º Andar, Bela Vista, São Paulo, Capital,
e MARIA COSTA SANTOS, na Rua Ernesto José Guerra, 426, Parque
Svoy City, São Paulo, Capital, por não encontrá-los nos locais após as
diligências efetuadas, conforme faculta o artigo 213, inciso II, da Lei
6.015/73, alterado pela Lei 10.931/04, expede o presente edital para a
NOTIFICAÇÃO de HUGO ENEAS SALOMONI e MARIA COSTA SANTOS,
para que no prazo de quinze (15) dias contados da data da publicação
deste edital, apresentem impugnação junto a esta Serventia, com
relação ao pedido de retificação de área do imóvel situado a Rua
Ernesto José Guerra, nº 8, Lote 25, da Quadra 21, do Parque Savoy
City, no 38º Subdistrito- Vila Matilde, nesta Capital, matriculado sob nº
139.574, nesta Serventia, de propriedade do requerente, que confrontam
com os imóveis de sua propriedade a Avenida Alziro Zarur, nº 1233 e
Rua Ernesto José Guerra, nº 426, Inscritos nesta Serventia, em área
maior, sob nº 107.
17 e 18/06
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1100305-15.2013.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 22ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Mario Chiuvite Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a Fundo de
Investimentos Imobiliários BPN Imoreal, CNPJ 07.793.238/0001-60, que Cia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, ajuizou uma Ação com
Procedimento Comum, objetivando condenar o réu ao pagamento de R$ 65.042,46 (set/
2013), corrigidos e acrescido de encargos legais, bem como as que se vencerem, referente
ao débito das faturas de fornecimento de água e coleta de esgoto do imóvel situado à
Avenida Thomas Edison, 1.324 (RGI nº 407280480). Estando a requerida em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias
supra, conteste, sob pena de ser considerada revel, ocasião que será nomeado curador
especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato
formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC). 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 março de 2019.
B 14 e 15/06

Jornal O DIA SP

São Paulo, 15, 16 e 17 de junho de 2019

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A. – Em Recuperação Judicial
CNPJ nº 19.394.808/0001-29
Demonstrações Financeiras
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Em milhares de reais (exceto quando indicado de outra forma)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa ........................................................................................................
Contas a receber de clientes ..........................................................................................................
Adiantamentos a fornecedores.......................................................................................................
Estoques.........................................................................................................................................
Outros ativos circulantes ................................................................................................................

Não circulante
Partes relacionadas ........................................................................................................................
Títulos a receber.............................................................................................................................
Imposto de renda e CSLL diferidos ................................................................................................
Investimentos .................................................................................................................................
Imobilizado líquido ..........................................................................................................................
Intangivel ........................................................................................................................................

Total do ativo ................................................................................................................................

312/2018

31/12/2017

5.731
18.302
11.113
3.583
15.026

15.226
62.074
24.578
5.407
19.703

53.755

126.988

15.861
453.607
161.262
63.103
12.977
2.492

18.022
373.507
81.239
64.256
15.231
2.492

709.302

554.747

763.057

681.735

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV .......................................................................................................
Fornecedores e subempreiteiros .....................................................................................................
Salários e encargos sociais .............................................................................................................
Impostos e contribuições .................................................................................................................
Adiantamentos de clientes ..............................................................................................................
Outros contas a pagar .....................................................................................................................

Capital
social

Saldo em 31 de dezembro de 2016 ....................................................

235.000

Prejuízo líquido do exercicio..................................................................
Realização do ajuste de avaliação patrimonial........................................
Outros resultados abrangentes .............................................................

-

Ajuste de
avaliação
patrimonial
(138)
-

114.006

100.991

28.993
226.428
37.428
60.211
56.665
75.516

17.731
82.196
55.912
49.914
60.943
268.013

.........................................................................................................................................................
Patrimônio líquido
Capital social ...................................................................................................................................
Resultados acumulados ..................................................................................................................
AAP - Ajustes de avaliação patrimonial ...........................................................................................

485.241

534.709

235.000
(77.498)
6.308

235.000
(195.273)
6.308

Patrimônio líquido ............................................................................................................................

163.810

46.035

Total do passivo e patrimônio líquido .........................................................................................

763.057

681.735

'HPRQVWUDo}HVGRV5HVXOWDGRVSDUDRVSHUtRGRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGH
e 31 de dezembro de 2017 – Em milhares de reais (exceto quando indicado de outra forma)
31/12/2018

31/12/2017

Receita operacional líquida das atividades continuadas ..................................................................
Custo de serviços e empreitadas de obras ......................................................................................

64.926
(58.516)

218.824
(216.436)

79.998

Resultado bruto .............................................................................................................................

6.410

2.388

(17.848)
138
(16.115)

(17.848)
(16.115)

Receitas (despesas) operacionais
Administrativas e gerais ...................................................................................................................
Resultado de equivalência patrimonial .............................................................................................
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas...........................................................................

(19.121)
(1.280)
16.460

(24.268)
(1.106)
2.586

5HVXOWDGRRSHUDFLRQDODQWHVGDVUHFHLWDV GHVSHVDV ¿QDQFHLUDVOtTXLGDV ..........................
5HFHLWDV GHVSHVDV ¿QDQFHLUDVOtTXLGDV .........................................................................................

2.469
164.073

Total do
Patrimônio
líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2017 ....................................................

235.000

6.308

(195.273)

46.035

Lucro líquido do exercicio ......................................................................
Outros resultados abrangentes .............................................................

-

-

123.041
(5.266)

123.041
(5.266)

Saldo em 31 de dezembro de 2018 ....................................................

235.000

6.308

(77.498)

163.810

31/12/2018

(Aumento)/redução nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes ...........................................................................................................
Títulos a receber..............................................................................................................................
Adiantamentos a fornecedores........................................................................................................
Estoques..........................................................................................................................................
Outros realizáveis ............................................................................................................................
Aumento/(redução) nos passivos operacionais
Fornecedores e subempreiteiros .....................................................................................................
Salários e encargos sociais .............................................................................................................
Impostos e contribuições .................................................................................................................
Adiantamentos de clientes ..............................................................................................................
Outros contas a pagar .....................................................................................................................

123.041

(3.941)

Resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social ..................................................
Imposto de Renda e Contribuição Social corrente e diferido
Corrente............................................................................................................................................
Diferidas ...........................................................................................................................................

'HPRQVWUDo}HVGRV)OX[RVGH&DL[DSDUDRVSHUtRGRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHHGH]HPEURGH
Em milhares de reais (exceto quando indicado de outra forma)

Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social....................................................
Ajuste para conciliar o lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição
Social com caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização .............................................................................................................
Baixas de imobilizado ......................................................................................................................
Imposto de renda e contribuição social diferidos ............................................................................
Resultado de equivalência patrimonial ............................................................................................
Constituição (reversão) de passivo atuarial ....................................................................................
Outros resultados abrangentes .......................................................................................................
Juros e atualizações monetárias líquidas........................................................................................
Atualização titulos a receber ...........................................................................................................
Constituição (reversão) de provisão para contingências.................................................................

31/12/2017
(17.848)

944
1.314
(80.023)
1.280
10.297
(5.266)
(151.260)
(75.155)
(18.484)

5.101
12.044
(5.378)
1.106
19.938
(16.115)
(2.952)
(4.678)
(1.521)

(193.312)

(10.303)

28.735
(4.945)
13.465
1.824
4.677

3.507
(38.106)
(2.463)
1.703
58.798

43.756

23.439

4.673
32.930
130.158
(126)
(27.945)

17.429
1.036
11.520
(5.932)
(21.140)

139.690

2.913

Caixa líquido proveniente/utilizado nas atividades operacionais ............................................
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de ativos imobilizados e intangíveis................................................................................
Investimentos em controladas .........................................................................................................
Recebimentos (pagamentos) de partes relacionadas .....................................................................

(9.866)

16.049

(4)
(127)
(2.117)

(216)
(18.373)
12.678

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos ..........................................................
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV .......................................................................................................

(2.248)

(5.911)

Resultado líquido do exercício .....................................................................................................

1 - Receitas
Serviços e revendas de materiais ..................................................................................................
Outras .............................................................................................................................................
Total receitas .................................................................................................................................
2 - Insumos adquiridos de terceiros
Materiais, serviços de terceiros e outros ........................................................................................
Total de insumos adquiridos de terceiros .................................................................................
3 - Valor adicionado bruto (1 - 2) .................................................................................................
4 - Depreciação .............................................................................................................................
5 - Valor adicionado líquido (3 - 4) ..............................................................................................
6 - Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial ...........................................................................................
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV .......................................................................................................................
Total valor adicionado recebido em transferência ....................................................................
7 - Valor adicionado total a distribuir (5 + 6) ..............................................................................
8 - Distribuição do valor adicionado
Pessoal ...........................................................................................................................................
Impostos, taxas e contribuições .....................................................................................................
Remuneração de capitais de terceiros ...........................................................................................
Lucro líquido do exercício ...............................................................................................................
Total distribuição do valor adicionado .......................................................................................

(17.385)

Resultado abrangente total do exercício ....................................................................................

2.619

(17.385)

(9.495)
15.226
5.731

(7.247)
22.473
15.226

Acréscimo/(redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa................................................

(9.495)

(7.247)

Diretoria
Diretor: Eugênio José Bocchese Mendes
Corpo Técnico
Contador: Alexandre M. de Pinho Freitas – CRC MG 046.601/O-3

$VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVFRPSOHWDVDFRPSDQKDGDVGR5HODWyULRGD253/$1$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV se encontram à disposição dos interessados na Sede da Companhia.

Companhia Müller de Bebidas

VDL - Investimentos e Participações Ltda. - CNPJ/MF 24.976.690/0001-87 - NIRE 3522993288-5
Ata de Reunião de Quotistas
Em 23/05/2019, às 11hs, na sede em SP/SP. Convocação da Reunião de Quotistas: Dispensadas considerando a presença da totalidade. Totalidade
Presentes: (a) Thelma Sant’Anna Sergio, e, (b) Roger Sant’Anna Sergio. Mesa: Os Sócios nomearam o Sr. Guilherme Ramos Enomoto - Presidente e a
Sra. Thelma Sant’Anna Sergio - Secretária. Deliberações: Considerando que na data de 23/08/2018, a Sociedade realizou o registro da 5ª Alteração do
Contrato Social (“Contrato”), no qual foi deliberado o aumento do capital social da empresa através da emissão de 750.000 quotas, no montante de
R$750.000,00, com a integralização de um imóvel, localizado à Rua Haddock Lobo, 708, apto. 21, Bairro Jardins, na Cidade de SP/SP, objeto da matrícula nº
51.641, ficha 1 do Livro nº 2, registrada perante o 13º Cartório de Registro de Imóveis de SP, composto por uma área total de 272,15m², contendo 1 vaga na
garagem sem demarcação; Considerando que, nos termos do referido Contrato, a integralização ocorreria pela Sra. Thelma, mas, no entanto, o imóvel fora
comprado pela própria Sociedade, conforme Escritura Pública de Compra e Venda; Os Sócios, por unanimidade, deliberaram pela redução do capital social,
em razão de excessivo em relação ao objeto da Sociedade, com fulcro no artigo 1.082, inciso II do Código Civil, optando pela referida alteração ser registrada
perante a JUCESP, de acordo com o disposto no artigo 1.084 §1º do Código Civil. Nada mais. SP/SP, 23/05/2019. Guilherme Ramos Enomoto - Presidente,
Thelma Sant’Anna Sergio - Secretária. Sócios: Thelma Sant’Anna Sergio, Roger Sant’Anna Sergio.
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ELENA ELVIRA BRIONES SOZA, CHILENO(A), CPF:18710880895, CI:W-2061716SE/DPMAF/DPF, SEPARADA JUDICIALMENTE e cônjuge, se casado(a) estiver.
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
17 - 18 - 19/06/2019

(2.826)

166.542

(23.226)

(43.501)

5.378

(43.501)

5.378

123.041

(17.848)

62.992
35.322
98.314

233.397
22.639
256.036

(75.515)
(75.515)
22.799
(945)
21.854

(171.319)
(171.319)
84.717
(5.101)
79.616

(1.280)
208.330
207.050
228.904

(1.106)
5.609
4.503
84.119

28.985
42.345
34.533
123.041

54.397
25.227
22.343
(17.848)

228.904

84.119

123.041

117.775

31/12/2017
(17.848)

(5.266)

138
(16.115)
(33.825)

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 1124308-92.2017.8.26.0100. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana
Lúcia Xavier Goldman, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Maurício Pereira, RG 22.370.698, CPF
137.697.138-00, que lhe foi proposta uma ação
Monitória por parte de Sistema Integrado de
Educação e Cultura Sinec Ltda, objetivando a
cobrança de R$ 38.209,79 (junho/2017), oriunda
do inadimplemento dos serviços educacionais
prestados nos anos letivos de 2013 e 2014.
Encontrando-se o réu 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 constituise 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 04 de junho
de 2019.
14 e 15.06
EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 0002570-20.2019.8.26.0704. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro
Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a).
Mônica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) NELSON OKIRA SATO, CPF
052.542.638-81, com endereço à Rua Eugênio
Bettarello, 295, Vila Progredior, CEP 05616-090, São
Paulo-SP, que por este Juízo, tramita uma ação de
Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade
Educacional Bricor Ltda. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513,
§ 2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO
por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, pague a quantia de R$ 74.185,71 (março/2019),
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10%
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de
10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o
período acima indicado sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que
o executado, 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. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de junho
de 2019.
14 e 15.06
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Companhia Müller de Bebidas
CNPJ/MF 03.485.775/0001-92 - NIRE 35300174054
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
,ĞŶƌŝƋƵĞ^ŽƵǌĂĞ^ŝůǀĂWĞƌĞƩŽĞDĂƌŝŶĂ&ŝŐƵĞƌŽůĂEĂĐĂƌĂƚŽ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽƐĚĞƐƚĂZĞƵŶŝĆŽ͕ĐĞƌƟĮĐĂŵƋƵĞ͕ĂŽƐϮϱͬϭϬͬϮϬϭϴ͕ăƐϭϱ͗ϭϱŚŽƌĂƐ͕ŶĂƐĞĚĞƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƐŝƚƵĂĚĂŶĂƐƚƌĂĚĂDƵŶŝĐŝƉĂůWE'ϯϰϵ͕ŚĄĐĂƌĂ
dĂďŽĆŽ͕DƵŶŝĐşƉŝŽĚĞWŝƌĂƐƐƵŶƵŶŐĂͬ^W͕ƉŽƌĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽĚŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽ͕ƌĞƵŶŝƌĂŵͲƐĞŽƐŵĞŵďƌŽƐŽŶƐĞůŚŽ
ĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂDƺůůĞƌĚĞĞďŝĚĂƐ͕^ĞŶŚŽƌĞƐŽŶƌĂĚŽ>ĂŵĂƐƚƌĂWĂĐŚĞĐŽ͕,ĞŶƌŝƋƵĞ^ŽƵǌĂĞ^ŝůǀĂWĞƌĞƩŽ͕
:ŽĆŽĚĞ^ĂŝŶƚƌŝƐƐŽŶWĂĞƐĚĞĂƌǀĂůŚŽ͕:ŽƐŵĂƌsĞƌŝůůŽ͕>ƵŝƐ&ĞůŝƉĞĐŚĞŶŝƋƵĞtŝĞůĂŶĚƚ͕EĞůƐŽŶ&ŝŶĚĞŝƐƐ͕KƐǀĂůĚŽ'ƵŝŵĂƌĆĞƐEĞƚŽĞZĂƵůZŽƐĞŶƚŚĂů>ĂĚĞŝƌĂĚĞDĂƚŽƐ͕ŶĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĂ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽĚŽŽŶƐĞůŚŽ͕ƌĂ͘DĂƌŝŶĂ&ŝŐƵĞƌŽůĂEĂĐĂƌĂƚŽ͕ƉĂƌĂ
ĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂƐĞŐƵŝŶƚĞKƌĚĞŵĚŽŝĂ͗ĞůŝďĞƌĂĕĆŽĂĐĞƌĐĂĚĂZĞŶŽǀĂĕĆŽĚĂWƌŽĐƵƌĂĕĆŽWƷďůŝĐĂĚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂsĂůĞĚŽ
yŝŶŐƵWĞĐƵĄƌŝĂ͕ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĞŽŵĞƌĐŝŽ/Z>/͕ŽďũĞƚŽĚĂ/^hWϭϭϰͬϮϬϭϴ͘ŽůŽĐĂĚĂĂŵĂƚĠƌŝĂĞŵĚŝƐĐƵƐƐĆŽĞĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ͕
ĨŽŝĂƉƌŽǀĂĚĂ͕ƉŽƌƵŶĂŶŝŵŝĚĂĚĞĚŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕ĂKƵƚŽƌŐĂĚĞ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽWƷďůŝĐŽĚĞDĂŶĚĂƚŽƐĞŶĚŽŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐŽƐKƵƚŽƌŐĂĚŽƐĞƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐƉŽĚĞƌĞƐ͗Outorgados – ϭ͘^ŝŵŽŶĞ^ĂǇƵƌŝEĂŬĂǌŽŶĞ͕Z'ϮϬ͘ϳϬϲ͘ϮϲϲͲ^^Wͬ^WĞW&ϭϱϬ͘ϯϲϬ͘ϱϬϴͲ
ϲϬ͖ Ϯ͘ ĞůƐŽ >Ƶŝǌ DĂƌƋƵĞƐŝŶŝ͕ Z' ϭϯ͘ϱϲϭ͘ϰϱϲͬ^^Wͬ^W Ğ W& Ϭϰϭ͘ϴϳϭ͘ϯϭϴͲϵϮ͖ ϯ͘ ŝƌůĞŶĞ ƉĂƌĞĐŝĚĂ sŽůƚĂƌĞůůŝ ƌŶŽŶŝ͕ Z'
ϭϮ͘ϵϵϴ͘ϮϵϴͬͲ^^Wͬ^WĞW&Ϭϯϴ͘ϴϯϭ͘ϯϰϴͬϬϱ͖ϰ͘tĂůƚĞƌůǀĞƐŵŽƌŝŵ͕Z'Ϯϰ͘ϳϵϳ͘ϯϵϭͲy^^Wͬ^WĞW&ϰϰϭ͘ϰϰϵ͘ϯϴϲͲϮϬ͖ϱ͘
sĂŐŶĞƌůĞƐƐĂŶĚƌŽĂŶŝĐŚĞůŝ&ƌŽǌ͕Z'ϮϮ͘ϴϭϮ͘ϲϮϱͲϯͬ^^Wͬ^WĞW&ϭϳϭ͘ϱϱϲ͘Ϯϴϴͬϳϱ͖ϲ͘:ŽƐĠZĞǇŶĂůĚŽĚĂ^ŝůǀĂ:ƵŶŝŽƌ͕Z'
ϭϮ͘ϭϬϴ͘Ϯϵϲͬ^^Wͬ^WĞW&ϵϲϳ͘ϲϲϳ͘ϴϲϴͲϲϴ͖ϳ͘ĂŶŝĞůĂŵƉĞƌŽŶŝŶĚƌĞŽůůŝ͕Z'ϭϵ͘ϯϱϱ͘ϬϰϲͲϱͬ^^Wͬ^WĞW&ϭϯϯ͘ϯϯϭ͘ϰϬϴͲϲϭ͖
ϴ͘:ŽƐŝĂƐĞĂƌĄĚĞDŽƌĂĞƐ͕Z'Ϯϯ͘ϱϵϮ͘ϴϴϴͲϰͬ^^Wͬ^WĞW&ϭϳϴ͘ϵϱϱ͘ϯϰϴͲϮϯ͖ϵ͘/ƐĂŝĂƐDĂƌƟŶƐ͕Z'ϭϰ͘ϵϰϬ͘ϯϴϬͲ^^Wͬ^WĞW&
Ϭϱϲ͘ϳϵϲ͘ϲϬϴͲϵϬ͖ ϭϬ͘ ĂƌůŽƐ ZŽďĞƌƚŽ ŽǀŽůĂŶ͕ Z' ϭϱ͘ϱϭϬ͘ϭϵϴͲϱͲ^^Wͬ^W Ğ W& Ϭϳϴ͘ϴϵϬ͘ϬϲϴͲϰϱ͖ ϭϭ͘ ĚĞǀĂůĚŽ ůĂƌĞƚĞ ĚĞ
KůŝǀĞŝƌĂ͕Z'ϭϯ͘ϱϱϵ͘ϱϳϭͲy^^Wͬ^WĞW&Ϭϭϳ͘ϮϮϲ͘ϰϳϴͲϮϱ͖ĞϭϮ͘ĂŶŝĞůƵŐƵƐƚŽWĞƌŝƐƐŝŶŽƚŽ͕Z'ϯϮ͘Ϭϵϲ͘ϭϱϲͲϰͬ^^Wͬ^WĞW&
223.435.528-19 – Poderesʹ^ŽĐŝĞĚĂĚĞŽƵƚŽƌŐĂĂŽƐŵĂŶĚĂƚĄƌŝŽƐĂĐŝŵĂŶŽŵĞĂĚŽƐŽƐƉŽĚĞƌĞƐĚĂĐůĄƵƐƵůĂ͞ĂĚŶĞŐŽƟĂ
ĞƚĞǆƚƌĂ͟ƉĂƌĂƋƵĞĞŵŶŽŵĞĚĞůĂŵĂŶĚĂŶƚĞ͕sĂůĞĚŽyŝŶŐƵWĞĐƵĄƌŝĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĞŽŵĠƌĐŝŽŝƌĞůŝ͕ƉŽƐƐĂŵŽƐŵĞƐŵŽƐ
ŵĂŶĚĂƚĄƌŝŽƐĞǆĞƌĐĞƌŽƐĂƚŽƐĚĞƐĐƌŝƚŽƐĂƐĞŐƵŝƌ͗1) ŝƐŽůĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂŽƌĚĞŵĚĞŶŽŵĞĂĕĆŽĚĞůĞƐŵĂŶĚĂƚĄƌŝŽƐŶĞƐƚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞŶĞŶŚƵŵĂƚŽŝŵƉŽƌƚĞĞŵĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞĚŝƌĞŝƚŽ͕ƉĂŐĂŵĞŶƚŽŽƵĂƐƐƵŶĕĆŽĚĞŽďƌŝŐĂĕĆŽ
ĚĞǀĂůŽƌĞƐ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵƉƌĞĞŶĚŝĚŽƐ͗ 1.1͘ƌĞƋƵŝƐŝƚĂƌĞƌĞƟƌĂƌũƵŶƚŽăƐ/ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽƉĂşƐ͕ƚĂůƁĞƐĚĞĐŚĞƋƵĞƐƉĂƌĂ
ƵƐŽĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞŽƌĂŽƵƚŽƌŐĂŶƚĞ͕sĂůĞĚŽyŝŶŐƵWĞĐƵĄƌŝĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĞŽŵĠƌĐŝŽŝƌĞůŝ͕ďĞŵĐŽŵŽŽƐƐĂůĚŽƐĞĞǆƚƌĂƚŽƐĚĂƐ
ƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚĂƐĨŽƌŵĂƐĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚĂƐƉĞůĂƐ/ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͖1.2͘ĂƉƌŽǀĂƌƉŽƌ
ŵĞŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞĐŽŵƉƌĂĞƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĞŵŶŽŵĞĚĂŵĂŶĚĂŶƚĞ͖1.3. ĞŶĐĂŵŝŶŚĂƌơƚƵůŽƐĚĞ
ĐƌĠĚŝƚŽĂƉƌŽƚĞƐƚŽĞƌĞƟƌĄͲůŽƐĚŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐĐĂƌƚſƌŝŽƐ͕ĐŽŵŽƵƐĞŵƉƌŽƚĞƐƚŽ͖1.4.ĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕
ĐĂƌƚĞŝƌĂƐ Ğ ĚĞŵĂŝƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ Ă ĂĚŵŝƐƐĆŽ ŽƵ ĚĞŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ͕ ĞǆĐĞƚŽ ĚĞ ϭǑ Ğ ϮǑ ĞƐĐĂůƁĞƐ͕ ŽƵ
ƐĞũĂ͕ ƐƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞƐ Ğ ŐĞƌĞŶƚĞƐ͖ 1.5. ĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂƐ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĞ ƌĞƐĐŝƐĆŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ Ă
ŵĂŶĚĂŶƚĞƉĞƌĂŶƚĞĂƐŚŽŵŽůŽŐĂĕƁĞƐ͖1.6.ĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂƐŶĂƐŐƵŝĂƐƉĂƌĂŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞĚĞƉſƐŝƚŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĞĚĞŵĂŝƐƉĂƉĠŝƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐ͖1.7.ĂƐƐŝŶĂƌƌĞĐŝďŽƐĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂŽƵǀĞŶĚĂĚĞǀĞşĐƵůŽƐ͖1.8.ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚĞĂƌƋƵŝǀŽƐĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
ƉŽƌŵĞŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƐĂůĂƌŝĂŝƐĂƐƐƵŵŝĚĂƐƉĞůĂDĂŶĚĂŶƚĞĚĞƐĚĞƋƵĞĂƉƌŽǀĂĚĂƐƉĞůĂŝƌĞƚŽƌŝĂ
ǆĞĐƵƟǀĂ͖1.9.ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚĞĂƌƋƵŝǀŽƐĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽƉŽƌŵĞŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƐĂƐƐƵŵŝĚŽƐƉĞůĂ
DĂŶĚĂŶƚĞĚĞƐĚĞƋƵĞĂƉƌŽǀĂĚŽƐƉĞůĂŝƌĞƚŽƌŝĂǆĞĐƵƟǀĂ͖1.10.ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚĞĂƌƋƵŝǀŽƐĚĞƌĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽĚĞƚƌŝďƵƚŽƐƉŽƌ
ŵĞŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽĂƐƐƵŵŝĚŽƐƉĞůĂDĂŶĚĂŶƚĞĚĞƐĚĞƋƵĞĂƉƌŽǀĂĚŽƐƉĞůĂŝƌĞƚŽƌŝĂǆĞĐƵƟǀĂ͖1.11.ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ
ƉĞƌĂŶƚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌZĞƉĂƌƟĕƁĞƐWƷďůŝĐĂƐ&ĞĚĞƌĂŝƐ͕ƐƚĂĚƵĂŝƐ͕DƵŶŝĐŝƉĂŝƐ͕DŝŶŝƐƚĠƌŝŽƐ͕^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂƐĞƵƚĂƌƋƵŝĂƐ͕^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ
ĚĞĐŽŶŽŵŝĂDŝƐƚĂ͕ŵƉƌĞƐĂƐWƷďůŝĐĂƐĞWƌŝǀĂĚĂƐŽƵĂƌƚſƌŝŽƐWƷďůŝĐŽƐ͕ĂşƌĞƋƵĞƌĞŶĚŽŵĞĚŝĚĂƐĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ
ĞƚŽŵĂŶĚŽĐŝġŶĐŝĂĚĞĂƚŽƐĞĚĞƐƉĂĐŚŽƐ͘2.) ƐĞŵƉƌĞĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵŽŝƌĞƚŽƌ'ĞƌĂůĚĂŽƵƚŽƌŐĂŶƚĞ͕ĞŵĂƚŽƐƋƵĞŝŵƉŽƌƚĞŵŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞĚŝƌĞŝƚŽ͕ƉĂŐĂŵĞŶƚŽŽƵĂƐƐƵŶĕĆŽĚĞŽďƌŝŐĂĕĆŽĚĞǀĂůŽƌŝŶĨĞƌŝŽƌĂZΨϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵƉƌĞĞŶĚŝĚŽƐ͗
2.1. ĂƵƚŽƌŝǌĂƌ ĚĠďŝƚŽ Ğŵ ĐŽŶƚĂ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ĚĞ ĨŽůŚĂ ĚĞ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ǀĞƌŝĮĐĂĚĂ ƉĞůĂ
ŐĞƌġŶĐŝĂ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŚƵŵĂŶŽƐ͖ 2.2. ĂƐƐŝŶĂƌ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ƉĂƌĂ ĂďĞƌƚƵƌĂ͕ ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽ Ğ ĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐŽŶƚĂƐ Ğŵ
ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ/ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽƉĂşƐ͖2.3͘ĞŵŝƟƌ͕ĞŵŶŽŵĞĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ĐŚĞƋƵĞƐŶŽŵŝŶĂŝƐĂƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͖2.4. requiƐŝƚĂƌĂĞǆƉĞĚŝĕĆŽĚĞŽƌĚĞŶƐĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽĞŵĨĂǀŽƌĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĂƐ/ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽƉĂşƐ͖2.5. ĂĐĞŝƚĂƌ
ĚƵƉůŝĐĂƚĂƐĞŵŝƟĚĂƐĐŽŶƚƌĂĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŵŽƉĞƌĂĕƁĞƐŵĞƌĐĂŶƟƐŽƵĐŽŵƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐ͖2.6. ĐŽŶƚƌĂƚĂƌĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽĚĞơƚƵůŽƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͕ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐŵĞƌĐĂŶƟƐ;ůĞĂƐŝŶŐͿĞĐŽŵƉƌĂĞ
ǀĞŶĚĂŵĞƌĐĂŶƟůĐŽŵƌĞƐĞƌǀĂĚĞĚŽŵşŶŝŽĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌďĞŶƐŵſǀĞŝƐĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ĂƐƐŝŶĂŶĚŽŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĞĚĞŵĂŝƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƌĞƐƉĞŝƚĂŶĚŽŽƐůŝŵŝƚĞƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐ͖ 2.7.ĐŽŶƚƌĂƚĂƌŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞĐąŵďŝŽ
ĐŽŵƋƵĂŝƐƋƵĞƌŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽƉĂşƐŽƵĚŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ĂƐƐŝŶĂŶĚŽŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĞƐĞƵƐĂĚŝƟǀŽƐ͕
ďĞŵĐŽŵŽĐĂƌƚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽƉĂƌĂŝŵƉŽƌƚĂĕĆŽĚĞďĞŶƐ͕ĂƵƚŽƌŝǌĂĕƁĞƐƉĂƌĂĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞŵŽĞĚĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂĂĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐĚĂĞŵƉƌĞƐĂĞŵǀŝĂŐĞŵĂŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ĂƵƚŽƌŝǌĂĕƁĞƐƉĂƌĂĚĠďŝƚŽĞŵĐŽŶƚĂ͕ƌĞůĂƟǀŽƐăƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƐĞĚĞŵĂŝƐ
ƉĂƉĠŝƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐĂĞƐƐĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐƌĞƐƉĞŝƚĂŶĚŽŽƐůŝŵŝƚĞƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐ͖2.8.ĐŽŵƉƌĂƌƋƵĂŝƐƋƵĞƌďĞŶƐŵſǀĞŝƐĞŵŶŽŵĞ
ĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ĂƐƐŝŶĂŶĚŽŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽƌĞƐƉĞŝƚĂŶĚŽŽƐůŝŵŝƚĞƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐ͖2.9. alienar ou
ŽŶĞƌĂƌ͕ƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌŵŽĚŽůĞŐĂů͕ďĞŶƐŵſǀĞŝƐƉĞƌƚĞŶĐĞŶƚĞƐăƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ĞǆĐĞƚŽŵĂƌĐĂƐĚĞŝŶĚƷƐƚƌŝĂĞĐŽŵĠƌĐŝŽŽƵƉĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂƐĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚŽƐŶŽĂƟǀŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚĂŽƵƚŽƌŐĂŶƚĞ͕ĂƐƐŝŶĂŶĚŽŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐŽƵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƉƷďůŝĐŽƐƌĞƐƉĞŝƚĂŶĚŽŽƐůŝŵŝƚĞƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐ͖2.10.ĚĂƌĞŵůŽĐĂĕĆŽŽƵĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͕ďĞŶƐĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŶĂƚƵƌĞǌĂ
ƉĞƌƚĞŶĐĞŶƚĞƐăƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ĮƌŵĂŶĚŽŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐ͖2.11. ĐŽŶƚƌĂƚĂƌĂůŽĐĂĕĆŽĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌďĞŶƐƋƵĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞŵ
ăƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ĂƐƐŝŶĂŶĚŽŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͖2.12.ĂƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞŝŵƉŽƐƚŽƐ͕ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ͕
ƚƌŝďƵƚŽƐĞƚĂǆĂƐ͖2.13.ĞĨĞƚƵĂƌƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞŶƚƌĞĐŽŶƚĂƐďĂŶĐĄƌŝĂƐĚĂDĂŶĚĂŶƚĞ͕ƐĞũĂĞŶƚƌĞĐŽŶƚĂƐ
ďĂŶĐĄƌŝĂƐŵĂŶƟĚĂƐĞŵƵŵĂŵĞƐŵĂ/ŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂŽƵĞŵ/ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͘EŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞ
ŵĂŶĚĂƚŽŽƌĂĂƉƌŽǀĂĚŽƐĞƌĄŝŶĚŝĐĂĚŽ͗;ŝͿƋƵĞƚŽĚŽƐŽƐKƵƚŽƌŐĂĚŽƐƚĞŵĞŶĚĞƌĞĕŽĐŽŵĞƌĐŝĂůŶĂŝĚĂĚĞĚĞWŝƌĂƐƐƵŶƵŶŐĂͬ
^W͕ŶĂZƵĂysĚĞEŽǀĞŵďƌŽ͕ŶǑϮϯϯϬ͕ĞŶƚƌŽ͕;ŝŝͿƋƵĞŽƐŽƌĂKƵƚŽƌŐĂĚŽƐĮĐĂŵŽďƌŝŐĂĚŽƐƉĞƌĂŶƚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĞƐƚĂ
^ŽĐŝĞĚĂĚĞăƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞĐŽŶƚĂƐĚĞƚŽĚŽƐŽƐĂƚŽƐƉƌĂƟĐĂĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞŽƵƐŽĚŽƐƉŽĚĞƌĞƐĐƵũĂŽƵƚŽƌŐĂŽƌĂĠĂƉƌŽǀĂĚĂƉŽƌ
ĞƐƚĞŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘EĂĚĂŵĂŝƐŚĂǀĞŶĚŽĂƐĞƌĞǆĂŵŝŶĂĚŽ͕ŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐĨŽƌĂŵƐƵƐƉĞŶƐŽƐƉĞůŽƚĞŵƉŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽăůĂǀƌĂƚƵƌĂĚĞƐƚĂĂƚĂ͘ZĞƚŽŵĂĚŽƐŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐ͕ĞƐƚĂĂƚĂƐŝĚŽůŝĚĂ͕ĚĂĚĂƉŽƌĐŽŶĨŽƌŵĞ͕ĂƉƌŽǀĂĚĂĞĂƐƐŝŶĂĚĂƉŽƌƚŽĚŽƐŽƐ
ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͘;ŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͗ŽŶƌĂĚŽ>ĂŵĂƐƚƌĂWĂĐŚĞĐŽ͕,ĞŶƌŝƋƵĞ^ŽƵǌĂĞ^ŝůǀĂWĞƌĞƩŽ͕:ŽĆŽĚĞ^ĂŝŶƚƌŝƐƐŽŶWĂĞƐ
ĚĞĂƌǀĂůŚŽ͕:ŽƐŵĂƌsĞƌŝůůŽ͕>ƵŝƐ&ĞůŝƉĞĐŚĞŶŝƋƵĞtŝĞůĂŶĚƚ͕EĞůƐŽŶ&ŝŶĚĞŝƐƐ͕KƐǀĂůĚŽ'ƵŝŵĂƌĆĞƐEĞƚŽĞZĂƵůZŽƐĞŶƚŚĂů
>ĂĚĞŝƌĂĚĞDĂƚŽƐͿ͘:ƵĐĞƐƉŶǑϱϰϭ͘ϭϭϲͬϭϴͲϲĞŵƐĞƐƐĆŽĚĞϮϮͬϭϭͬϮϬϭϴ͘&ůĄǀŝĂZĞŐŝŶĂƌŝƩŽ'ŽŶĕĂůǀĞƐʹ^ĞĐƌĞƚĄƌŝĂ'ĞƌĂů͘

ERRATA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO/SP
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de ,
para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser feito no
endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1EBFD - CONTRATO: 218163510216-5 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 1816 - GRANJA JULIETA
ENDERECO DO IMÓVEL: AVENIDA PROFESSOR SYLLA MATOS, S/Nº (ATUAL Nº
160, NÃO OFICIAL), APARTAMENTO 34, 2° ANDAR DO EDIFICIO GLARIS, BLOCO
22, INTEGRANTE DO CONDOMINIO VILA SUIÇA III. SAO PAULO/SP. CABENDOLHE DIREITO DE USO DE UMA VAGA INDETERMINADA PARA VEICULO DE PASSEIO
DE PORTE MEDIO, EM LOCAL DESCOBERTO, SEM EMPREGO DE MANOBRISTA,
POR SIMPLES ORDEM DE CHEGADA.SAO PAULO/SP

164.073

Demonstrações dos Resultados Abrangentes em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
Em milhares de reais (exceto quando indicado de outra forma)
31/12/2018

2.619

&DL[DOtTXLGRXWLOL]DGRSURYHQLHQWHQDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV ...................................

(22.788)
(20.400)
(2.826)

'HPRQVWUDo}HVGRV9DORUHV$GLFLRQDGRVSDUDRVSHUtRGRVGHGR]HVPHVHV¿QGRVHPGH
dezembro de 2018 e de 2017 – Em milhares de reais (exceto quando indicado de outra forma)
31/12/2018 31/12/2017

Lucro líquido do exercício................................................................................................................
Outros resultados abrangentes
Realização do ajuste de avaliação patrimonial ...............................................................................
Benefício Pós Emprego ...................................................................................................................

Acréscimo/(redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa................................................
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício ......................................................................
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQR¿QDOGRH[HUFtFLR ........................................................................

CNPJ/MF 03.485.775/0001-92 - NIRE 35300174054
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
,ĞŶƌŝƋƵĞ^ŽƵǌĂĞ^ŝůǀĂWĞƌĞƩŽĞDĂƌŝŶĂ&ŝŐƵĞƌŽůĂEĂĐĂƌĂƚŽ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽƐĚĞƐƚĂZĞƵŶŝĆŽ͕
ĐĞƌƟĮĐĂŵƋƵĞ͕ĂŽƐϮϱͬϭϬͬϮϬϭϴ͕ăƐϭϱŚŽƌĂƐ͕ŶĂƐĞĚĞƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƐŝƚƵĂĚĂŶĂƐƚƌĂĚĂDƵŶŝĐŝƉĂůWE'ϯϰϵ͕ŚĄĐĂƌĂdĂďŽĆŽ͕DƵŶŝĐşƉŝŽĚĞWŝƌĂƐƐƵŶƵŶŐĂͬ^W͕ƉŽƌĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽĚŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽ͕ƌĞƵŶŝƌĂŵͲƐĞŽƐŵĞŵďƌŽƐŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂDƺůůĞƌĚĞĞďŝĚĂƐ͕^ĞŶŚŽƌĞƐŽŶƌĂĚŽ>ĂŵĂƐƚƌĂWĂĐŚĞĐŽ͕,ĞŶƌŝƋƵĞ^ŽƵǌĂĞ^ŝůǀĂ
WĞƌĞƩŽ͕:ŽĆŽĚĞ^ĂŝŶƚƌŝƐƐŽŶWĂĞƐĚĞĂƌǀĂůŚŽ͕:ŽƐŵĂƌsĞƌŝůůŽ͕>ƵŝƐ&ĞůŝƉĞĐŚĞŶŝƋƵĞtŝĞůĂŶĚƚ͕EĞůƐŽŶ&ŝŶĚĞŝƐƐ͕KƐǀĂůĚŽ
'ƵŝŵĂƌĆĞƐEĞƚŽĞZĂƵůZŽƐĞŶƚŚĂů>ĂĚĞŝƌĂĚĞDĂƚŽƐ͕ŶĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĂ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽĚŽŽŶƐĞůŚŽ͕ƌĂ͘DĂƌŝŶĂ&ŝŐƵĞƌŽůĂEĂĐĂƌĂƚŽ͕ƉĂƌĂĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂƐĞŐƵŝŶƚĞKƌĚĞŵĚŽŝĂ͗ĞůŝďĞƌĂĕĆŽĂĐĞƌĐĂĚĂZĞŶŽǀĂĕĆŽĚĂWƌŽĐƵƌĂĕĆŽWƷďůŝĐĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂDƺůůĞƌĚĞĞďŝĚĂƐ͕ŽďũĞƚŽĚĂ/^hWϭϭϰͬϮϬϭϴ͘ŽůŽĐĂĚĂĂŵĂƚĠƌŝĂĞŵĚŝƐĐƵƐƐĆŽĞĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ͕ĨŽŝĂƉƌŽǀĂĚĂ͕ƉŽƌ
ƵŶĂŶŝŵŝĚĂĚĞĚŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕ĂKƵƚŽƌŐĂĚĞ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽWƷďůŝĐŽĚĞDĂŶĚĂƚŽƐĞŶĚŽŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐŽƐKƵƚŽƌŐĂĚŽƐĞƐĞƵƐ
ƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐƉŽĚĞƌĞƐ͗Outorgados – ϭ͘^ŝŵŽŶĞ^ĂǇƵƌŝEĂŬĂǌŽŶĞ͕ďƌĂƐŝůĞŝƌĂ͕Z'ϮϬ͘ϳϬϲ͘Ϯϲϲͬ^^Wͬ^WĞW&ͬD&ϭϱϬ͘ϯϲϬ͘ϱϬϴͲ
ϲϬ͖Ϯ͘ĞůƐŽ>ƵŝǌDĂƌƋƵĞƐŝŶŝ͕Z'ϭϯ͘ϱϲϭ͘ϰϱϲͬ^^Wͬ^WĞW&ͬD&Ϭϰϭ͘ϴϳϭ͘ϯϭϴͲϵϮ͖ϯ͘ŝƌůĞŶĞƉĂƌĞĐŝĚĂsŽůƚĂƌĞůůŝƌŶŽŶŝ͕Z'
ϭϮ͘ϵϵϴ͘Ϯϵϴͬ^^Wͬ^WĞW&ͬD&Ϭϯϴ͘ϴϯϭ͘ϯϰϴͬϬϱ͖ϰ͘tĂůƚĞƌůǀĞƐŵŽƌŝŵ͕Z'Ϯϰ͘ϳϵϳ͘ϯϵϭͲy^^Wͬ^WĞW&ͬD&ϰϰϭ͘ϰϰϵ͘ϯϴϲͲ
ϮϬ͖ϱ͘sĂŐŶĞƌůĞƐƐĂŶĚƌŽĂŶŝĐŚĞůŝ&ƌŽǌ͕Z'ϮϮ͘ϴϭϮ͘ϲϮϱͲϯͲ^^Wͬ^WĞW&ͬD&ϭϳϭ͘ϱϱϲ͘Ϯϴϴͬϳϱ͖ϲ͘:ŽƐĠZĞǇŶĂůĚŽĚĂ^ŝůǀĂ
:ƵŶŝŽƌ͕Z'ϭϮ͘ϭϬϴ͘Ϯϵϲͬ^^Wͬ^WĞŝŶƐĐƌŝƚŽŶŽW&ϵϲϳ͘ϲϲϳ͘ϴϲϴͲϲϴ͖ϳ͘ĂŶŝĞůĂŵƉĞƌŽŶŝŶĚƌĞŽůůŝ͕Z'ϭϵ͘ϯϱϱ͘ϬϰϲͲϱͬ^^Wͬ^W
ĞW&ϭϯϯ͘ϯϯϭ͘ϰϬϴͲϲϭ͖ϴ͘:ŽƐŝĂƐĞĂƌĄĚĞDŽƌĂĞƐ͕Z'Ϯϯ͘ϱϵϮ͘ϴϴϴͲϰͬ^^Wͬ^WĞW&ͬD&ϭϳϴ͘ϵϱϱ͘ϯϰϴͲϮϯ͖ϵ͘/ƐĂŝĂƐDĂƌƟŶƐ͕
Z' ϭϰ͘ϵϰϬ͘ϯϴϬͬ^^Wͬ^W Ğ W&ͬD& Ϭϱϲ͘ϳϵϲ͘ϲϬϴͲϵϬ͖ ϭϬ͘ ĂƌůŽƐ ZŽďĞƌƚŽ ŽǀŽůĂŶ͕ Z' ϭϱ͘ϱϭϬ͘ϭϵϴͲϱͲ^^Wͬ^W Ğ W&ͬD&
Ϭϳϴ͘ϴϵϬ͘ϬϲϴͲϰϱ͖ϭϭ͘ĚĞǀĂůĚŽůĂƌĞƚĞĚĞKůŝǀĞŝƌĂ͕Z'ϭϯ͘ϱϱϵ͘ϱϳϭͲy^^Wͬ^WĞW&Ϭϭϳ͘ϮϮϲ͘ϰϳϴͲϮϱ͖ĞϭϮ͘ĂŶŝĞůƵŐƵƐƚŽ
WĞƌŝƐƐŝŶŽƚŽ͕Z' ϯϮ͘Ϭϵϲ͘ϭϱϲͲϰ^^Wͬ^W ĞW& ϮϮϯ͘ϰϯϱ͘ϱϮϴͲϭϵ ʹ Poderes – ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ ŽƵƚŽƌŐĂ ĂŽƐ ŵĂŶĚĂƚĄƌŝŽƐ ĂĐŝŵĂ
ŶŽŵĞĂĚŽƐŽƐƉŽĚĞƌĞƐĚĂĐůĄƵƐƵůĂ͞ĂĚŶĞŐŽƟĂĞƚĞǆƚƌĂ͟ƉĂƌĂƋƵĞĞŵŶŽŵĞĚĞůĂŵĂŶĚĂŶƚĞ͕ŽŵƉĂŶŚŝĂDƵůůĞƌĚĞĞďŝĚĂƐ͕ƉŽƐƐĂŵŽƐŵĞƐŵŽƐŵĂŶĚĂƚĄƌŝŽƐĞǆĞƌĐĞƌŽƐĂƚŽƐĚĞƐĐƌŝƚŽƐĂƐĞŐƵŝƌ͗1) ŝƐŽůĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂŽƌĚĞŵ
ĚĞŶŽŵĞĂĕĆŽĚĞůĞƐŵĂŶĚĂƚĄƌŝŽƐŶĞƐƚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞŶĞŶŚƵŵĂƚŽŝŵƉŽƌƚĞĞŵĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞĚŝƌĞŝƚŽ͕ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
ŽƵĂƐƐƵŶĕĆŽĚĞŽďƌŝŐĂĕĆŽĚĞǀĂůŽƌĞƐ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵƉƌĞĞŶĚŝĚŽƐ͗ϭ͘ϭ͘ƌĞƋƵŝƐŝƚĂƌĞƌĞƟƌĂƌũƵŶ

10.749
31.532
22.733
31.060
2.577
2.340

(161.448)

Lucros
(Prejuízos)
acumulados

6.446

31/12/2017

2.106
36.205
55.663
16.986
2.451
595

.........................................................................................................................................................
Não circulante
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Impostos e contribuições .................................................................................................................
Provisão para contingências ...........................................................................................................
Passivo atuarial ...............................................................................................................................
Partes relacionadas .........................................................................................................................
Títulos a pagar.................................................................................................................................

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017
Em milhares de reais (exceto quando indicado de outra forma)
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TDSP - Gilberto Sabino Empreendimentos Imobiliários
Ltda. - CNPJ 08.874.484/0001-00 - NIRE 35.221.457.517 - Ata
de Reunião de Sócios - Data e Horário: 12/06/2019, às 10h.
Local: Sede social, em São Paulo-SP, na Rua Iguatemi, 448,
10º andar, conjunto 1001, sala 05, Itaim Bibi, CEP 01451-010.
Convocação: Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1.072, do Código Civil Brasileiro. Mesa: Sr.
Stefano Maria Osorio Nigra, na qualidade de Presidente da
Mesa, e Sr. José Jorge Lisboa Santos Rosa, na qualidade de
Secretário da Mesa. Presença: A totalidade dos sócios, conforme a seguir assinado. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução
do capital social de R$ 43.254.523,00 para R$ 28.254.523,00.
Deliberação: Constituída a mesa e verificado o cumprimento
de todas as formalidades legais e as previstas no Contrato Social, deliberaram, por unanimidade de votos da totalidade dos
sócios presentes, que estando o capital social excessivo em relação ao objeto da Sociedade, e conforme o disposto no artigo
1.082, inciso II do Código Civil Brasileiro, reduzir o capital social
de R$ 43.254.523,00 dividido em 43.254.523 quotas, no valor
nominal de R$ 1,00 cada uma, para R$ 28.254.523,00, dividido
em 28.254.523 quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada uma,
portanto uma redução de R$ 15.000.000,00, dividida entre os
sócios na proporção de suas participações no Capital Social.
Esta Ata de Reunião de Sócios e a alteração contratual respectiva serão levadas a registro na JUCESP, após o cumprimento
do prazo legal, conforme os artigos 1082 e 1084 do Código Civil
Brasileiro. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente
ata, a qual é assinada pelos representantes legais das sócias
e, em seguida foi encerrada a reunião. São Paulo, 12/06/2019.
Stefano Maria Osorio Nigra - Presidente, José Jorge Lisboa
Santos Rosa - Secretário. Pelos Sócios: TDSP - Participações Ltda. - Stefano Maria Osorio Nigra e José Jorge Lisboa
Santos Rosa; José Jorge Lisboa Santos Rosa.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0043053-74.2013.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo
Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JESIEL ALMEIDA BONFIM FILHO, que lhe
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Industrial e Comercial Bella Plus
Ltda, objetivando a quantia de 142.920,36 (Maio/2019), débito esse representado pelo Instrumento Particular
de Confissão e Assunção de Divida, firmado entre as partes em 08/03/2013, o qual o executado confessou
e assumiu as dívidas existentes com a exequente, que eram de titularidade da empresa Leandro Vítor Cunha
BonfimME. 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 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague o débito atualizado, sob pena de penhora em tantos de seus bens quantos bastem
à garantia da execução. Em caso de pagamento dentro do tríduo a verba honorária será reduzida pela metade.
No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e depositando 30% do valor em execução,
incluindo custas e honorários advocatícios, poderá o executado requerer o pagamento do restante em 06
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Não sendo efetuado o pagamento,
nem apresentado os embargos à execução, o executado 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 20 de maio de 2019.
(14 e 15/06/19)

CNPJ/MF 03.485.775/0001-92 - NIRE 35300174054
Ata da Reunião Extraordinária II do Conselho de Administração
,ĞŶƌŝƋƵĞ^ŽƵǌĂĞ^ŝůǀĂWĞƌĞƩŽĞDĂƌŝŶĂ&ŝŐƵĞƌŽůĂEĂĐĂƌĂƚŽ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽĚĞƐƚĂƌĞƵŶŝĆŽ͕ĐĞƌƟĮĐĂŵƋƵĞĂŽƐϮϴͬϬϮͬϮϬϭϵ͕ăƐϭϭ͗ϯϬŚŽƌĂƐ͕ŶĂƐĞĚĞƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƐŝƚƵĂĚĂŶĂƐƚƌĂĚĂDƵŶŝĐŝƉĂů
WE'ϯϰϵ͕ŚĄĐĂƌĂdĂďŽĆŽ͕DƵŶŝĐşƉŝŽĚĞWŝƌĂƐƐƵŶƵŶŐĂͬ^W͕ƉŽƌĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽĚŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽ͕ƌĞƵŶŝƌĂŵͲƐĞ
ŽƐŵĞŵďƌŽƐŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂDƺůůĞƌĚĞĞďŝĚĂƐ͕^ƌƐ͘ŽŶƌĂĚŽ>ĂŵĂƐƚƌĂWĂĐŚĞĐŽ͕'ƵǇ
ůŵĞŝĚĂŶĚƌĂĚĞ͕,ĞŶƌŝƋƵĞ^ŽƵǌĂĞ^ŝůǀĂWĞƌĞƚŽ͕:ŽĆŽĚĞ^ĂŝŶƚƌŝƐƐŽŶWĂĞƐĚĞĂƌǀĂůŚŽ͕:ŽƐŵĂƌsĞƌŝůůŽ͕EĞůƐŽŶ
&ŝŶĚĞŝƐƐ͕KƐǀĂůĚŽ'ƵŝŵĂƌĆĞƐEĞƚŽĞZĂƵůZŽƐĞŶƚŚĂů>ĂĚĞŝƌĂĚĞDĂƚŽƐƉĂƌĂĚĞůŝďĞƌĂƌĞŵƐŽďƌĞĂKƵƚŽƌŐĂĚĞWƌŽĐƵƌĂĕĆŽWƷďůŝĐĂͲĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂʹŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕WĞĐƵĄƌŝĂĞŽŵĠƌĐŝŽ>ƚĚĂ͘&ŽŝĂƉƌŽǀĂĚĂ͕ƉŽƌƵŶĂŶŝŵŝĚĂĚĞĚŽƐ
ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕ĂKƵƚŽƌŐĂĚĞ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽWƷďůŝĐŽĚĞDĂŶĚĂƚŽƐĞŶĚŽŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐŽƐKƵƚŽƌŐĂĚŽƐĞƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐƉŽĚĞƌĞƐ͗Outorgados – :ŽƐĠƉĂƌĞĐŝĚŽ^ĐŚŵŝĚƚ,ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ĐĂƐĂĚŽ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐ͕Z'ϭϱ͘ϵϮϳ͘ϮϭϭͲ^^Wͬ
^WĞW&Ϭϰϲ͘ϰϳϵ͘ϴϵϴͲϭϬ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞWŝƌĂƐƐƵŶƵŶŐĂͬ^W͕ZƵĂ,ĞŶƌŝƋƵĞĞǀŝƩĞ͕Ŷ͘ϭ͘ϲϳϬ͖Ğ
DĂƚŚĞƵƐƌƵǌDŽƌĞůůŝ͕ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ĐĂƐĂĚŽ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐ͕Z'ϰϯ͘ϳϬϳ͘ϭϵϱͲϵͲ^^Wͬ^WĞW&ϯϯϳ͘ϵϭϬ͘ϰϴϴͲ
ϰϴ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞWŝƌĂƐƐƵŶƵŶŐĂͬ^W͕ZƵĂ^ĞďĂƐƟĆŽĚĂ^ŝůǀĞŝƌĂ&ƌĂŶĐŽ͕ŶǑϯϭϬϯ͕ĂƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ
ŶǑϰϳ͕sŝůĂWĂƵůŝƐƚĂ͕ĂƋƵĞŵĐŽŶĨĞƌĞŽƐŵĂŝƐĂŵƉůŽƐ͕ŐĞƌĂŝƐĞŝůŝŵŝƚĂĚŽƐƉŽĚĞƌĞƐ͕ĂŐŝŶĚŽŝƐŽůĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ƐĞŵƉƌĞ
ĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵŽŝƌĞƚŽƌ'ĞƌĂů͕ƉĂƌĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞŶŽƐƉŽĚĞƌĞƐĂƐƐŝŵĐŽŵƉƌĞĞŶĚŝĚŽƐ͗ϭ͘ƌĞƋƵŝƐŝƚĂƌ
ĞƌĞƟƌĂƌũƵŶƚŽăƐ/ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽƉĂşƐ͕ƚĂůƁĞƐĚĞĐŚĞƋƵĞƐƉĂƌĂƵƐŽĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞŽƌĂŽƵƚŽƌŐĂŶƚĞ͕ďĞŵ
ĐŽŵŽŽƐƐĂůĚŽƐĞĞǆƚƌĂƚŽƐĚĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚĂƐĨŽƌŵĂƐĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚĂƐƉĞůĂƐ
/ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͖Ϯ͘ĂƉƌŽǀĂƌƉŽƌŵĞŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞĐŽŵƉƌĂĞƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĞŵ
ŶŽŵĞĚĂŵĂŶĚĂŶƚĞ͖ϯ͘ĞŶĐĂŵŝŶŚĂƌơƚƵůŽƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĂƉƌŽƚĞƐƚŽĞƌĞƟƌĄͲůŽƐĚŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐĐĂƌƚſƌŝŽƐ͕ĐŽŵŽƵƐĞŵ
ƉƌŽƚĞƐƚŽ͖ϰ͘ĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ĐĂƌƚĞŝƌĂƐĞĚĞŵĂŝƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂĂĚŵŝƐƐĆŽŽƵĚĞŵŝƐƐĆŽĚĞĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ͖ϱ͘ĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĞƌĞƐĐŝƐĆŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽĂŵĂŶĚĂŶƚĞ
ƉĞƌĂŶƚĞĂƐŚŽŵŽůŽŐĂĕƁĞƐ͖ϲ͘ĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂƐŶĂƐŐƵŝĂƐƉĂƌĂŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞĚĞƉſƐŝƚŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĞĚĞŵĂŝƐƉĂƉĠŝƐ
ƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐ͖ϳ͘ĂƐƐŝŶĂƌƌĞĐŝďŽƐĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂŽƵǀĞŶĚĂĚĞǀĞşĐƵůŽƐ͖ϴ͘ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚĞĂƌƋƵŝǀŽƐĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
ƉŽƌŵĞŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƐĂůĂƌŝĂŝƐĂƐƐƵŵŝĚĂƐƉĞůĂDĂŶĚĂŶƚĞ͖ϵ͘ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚĞĂƌƋƵŝǀŽƐ
ĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽƉŽƌŵĞŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƐĂƐƐƵŵŝĚŽƐƉĞůĂDĂŶĚĂŶƚĞ͖ϭϬ͘ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚĞ
ĂƌƋƵŝǀŽƐĚĞƌĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽĚĞƚƌŝďƵƚŽƐƉŽƌŵĞŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽĂƐƐƵŵŝĚŽƐƉĞůĂDĂŶĚĂŶƚĞ͖ϭϭ͘ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞƉĞƌĂŶƚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌZĞƉĂƌƟĕƁĞƐWƷďůŝĐĂƐ&ĞĚĞƌĂŝƐ͕ƐƚĂĚƵĂŝƐ͕DƵŶŝĐŝƉĂŝƐ͕DŝŶŝƐƚĠƌŝŽƐ͕^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂƐĞƵƚĂƌƋƵŝĂƐ͕
^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚĞĐŽŶŽŵŝĂDŝƐƚĂ͕ŵƉƌĞƐĂƐWƷďůŝĐĂƐĞWƌŝǀĂĚĂƐŽƵĂƌƚſƌŝŽƐWƷďůŝĐŽƐ͕ĂşƌĞƋƵĞƌĞŶĚŽŵĞĚŝĚĂƐĚĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĞƚŽŵĂŶĚŽĐŝġŶĐŝĂĚĞĂƚŽƐĞĚĞƐƉĂĐŚŽƐ͖ϭϮ͘ĂƵƚŽƌŝǌĂƌĚĠďŝƚŽĞŵĐŽŶƚĂĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞĨŽůŚĂ
ĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͖ϭϯ͘ĂƐƐŝŶĂƌĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂĂďĞƌƚƵƌĂ͕ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĞĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚĞĐŽŶƚĂƐ
ĞŵƋƵĂŝƐƋƵĞƌ/ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽƉĂşƐ͖ϭϰ͘ĞŵŝƟƌ͕ĞŵŶŽŵĞĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ĐŚĞƋƵĞƐŶŽŵŝŶĂŝƐĂƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͖
ϭϱ͘ƌĞƋƵŝƐŝƚĂƌĂĞǆƉĞĚŝĕĆŽĚĞŽƌĚĞŶƐĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽĞŵĨĂǀŽƌĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĂƐ/ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽ
ƉĂşƐ͖ϭϲ͘ĂĐĞŝƚĂƌĚƵƉůŝĐĂƚĂƐĞŵŝƟĚĂƐĐŽŶƚƌĂĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŵŽƉĞƌĂĕƁĞƐŵĞƌĐĂŶƟƐŽƵĐŽŵƉƌĞƐƚĂĕĆŽ
ĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐ͖ϭϳ͘ĐŽŶƚƌĂƚĂƌĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽĚĞơƚƵůŽƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͕ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐ
ŵĞƌĐĂŶƟƐ;ůĞĂƐŝŶŐͿĞĐŽŵƉƌĂĞǀĞŶĚĂŵĞƌĐĂŶƟůĐŽŵƌĞƐĞƌǀĂĚĞĚŽŵşŶŝŽĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌďĞŶƐŵſǀĞŝƐĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ĂƐƐŝŶĂŶĚŽŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĞĚĞŵĂŝƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ͖ϭϴ͘ĐŽŶƚƌĂƚĂƌŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞ
ĐąŵďŝŽĐŽŵƋƵĂŝƐƋƵĞƌŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽƉĂşƐŽƵĚŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ĂƐƐŝŶĂŶĚŽŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ
ĞƐĞƵƐĂĚŝƟǀŽƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĐĂƌƚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽƉĂƌĂŝŵƉŽƌƚĂĕĆŽĚĞďĞŶƐ͕ĂƵƚŽƌŝǌĂĕƁĞƐƉĂƌĂĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞŵŽĞĚĂ
ĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂĂĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐĚĂĞŵƉƌĞƐĂĞŵǀŝĂŐĞŵĂŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ĂƵƚŽƌŝǌĂĕƁĞƐƉĂƌĂĚĠďŝƚŽĞŵĐŽŶƚĂ͕ƌĞůĂƟǀŽƐăƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƐĞĚĞŵĂŝƐƉĂƉĠŝƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐĂĞƐƐĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͖ϭϵ͘ĐŽŵƉƌĂƌƋƵĂŝƐƋƵĞƌďĞŶƐŵſǀĞŝƐĞŵŶŽŵĞ
ĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ĂƐƐŝŶĂŶĚŽŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽ͖ϮϬ͘ĂůŝĞŶĂƌŽƵŽŶĞƌĂƌ͕ƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌŵŽĚŽůĞŐĂů͕
ďĞŶƐŵſǀĞŝƐ͖Ϯϭ͘ĚĂƌĞŵŚŝƉŽƚĞĐĂďĞŶƐŝŵſǀĞŝƐĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟĂĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĐŽŵ/ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŵĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͖ϮϮ͘ĚĂƌĞŵůŽĐĂĕĆŽ
ŽƵĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͕ďĞŶƐĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŶĂƚƵƌĞǌĂƉĞƌƚĞŶĐĞŶƚĞƐăƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ĮƌŵĂŶĚŽŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐ͖Ϯϯ͘
ĐŽŶƚƌĂƚĂƌĂůŽĐĂĕĆŽĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌďĞŶƐƋƵĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞŵăƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ĂƐƐŝŶĂŶĚŽŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͖Ϯϰ͘
ĂƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞŝŵƉŽƐƚŽƐ͕ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ͕ƚƌŝďƵƚŽƐĞƚĂǆĂƐ͖Ϯϱ͘ĞĨĞƚƵĂƌƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐ
ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞŶƚƌĞĐŽŶƚĂƐďĂŶĐĄƌŝĂƐĚĂDĂŶĚĂŶƚĞ͕ƐĞũĂĞŶƚƌĞĐŽŶƚĂƐďĂŶĐĄƌŝĂƐŵĂŶƟĚĂƐĞŵƵŵĂŵĞƐŵĂ/ŶƐƟƚƵŝĕĆŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂŽƵĞŵ/ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͖Ϯϲ͘ĂƐƐŝŶĂƌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞŽŶǀġŶŝŽĞŽŶƚƌĂƚŽĚĞWƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞ^ĞƌǀŝĕŽƐ͖Ϯϳ͘ĂƐƐŝŶĂƌdĞƌŵŽƐĞ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵƉůŝĐĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ĂƉůŝĐĂƌĞƌĞƐŐĂƚĂƌ
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵƉůŝĐĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ĚĂŶĚŽƚƵĚŽƉŽƌĮƌŵĞ͕ďŽŵĞǀĂůŝŽƐŽ͘EŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞŵĂŶĚĂƚŽŽƌĂ
ĂƉƌŽǀĂĚŽƐĞƌĄŝŶĚŝĐĂĚŽƋƵĞ͗;ŝͿŽƐŽƌĂKƵƚŽƌŐĂĚŽƐĮĐĂŵŽďƌŝŐĂĚŽƐƉĞƌĂŶƚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĞƐƚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞă
ƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞĐŽŶƚĂƐĚĞƚŽĚŽƐŽƐĂƚŽƐƉƌĂƟĐĂĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞŽƵƐŽĚŽƐƉŽĚĞƌĞƐĐƵũĂŽƵƚŽƌŐĂŽƌĂĠĂƉƌŽǀĂĚĂƉŽƌĞƐƚĞ
ŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͖;ŝŝͿĮĐĂǀĞĚĂĚŽŽƐƵďƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽƚŽƚĂůŽƵƉĂƌĐŝĂůĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞ͖;ŝŝŝͿĞƐƚĂƉƌŽĐƵƌĂĕĆŽ
ƚĞŵǀĂůŝĚĂĚĞĚĞϭϮŵĞƐĞƐĂĐŽŶƚĂƌĚĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂ͘EĂĚĂŵĂŝƐŚĂǀĞŶĚŽĂƐĞƌĞǆĂŵŝŶĂĚŽ͕ŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐ
ĨŽƌĂŵƐƵƐƉĞŶƐŽƐƉĞůŽƚĞŵƉŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽăůĂǀƌĂƚƵƌĂĚĞƐƚĂĂƚĂ͘ZĞƚŽŵĂĚŽƐŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐ͕ĞƐƚĂĂƚĂƐŝĚŽůŝĚĂ͕ĚĂĚĂƉŽƌ
ĐŽŶĨŽƌŵĞ͕ĂƉƌŽǀĂĚĂĞĂƐƐŝŶĂĚĂƉŽƌƚŽĚŽƐŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͘;ŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͗ŽŶƌĂĚŽ>ĂŵĂƐƚƌĂWĂĐŚĞĐŽ͕'ƵǇ
ůŵĞŝĚĂŶĚƌĂĚĞ͕,ĞŶƌŝƋƵĞ^ŽƵǌĂĞ^ŝůǀĂWĞƌĞƚŽ͕:ŽĆŽĚĞ^ĂŝŶƚƌŝƐƐŽŶWĂĞƐĚĞĂƌǀĂůŚŽ͕:ŽƐŵĂƌsĞƌŝůůŽ͕EĞůƐŽŶ&ŝŶĚĞŝƐƐ͕KƐǀĂůĚŽ'ƵŝŵĂƌĆĞƐEĞƚŽĞZĂƵůZŽƐĞŶƚŚĂů>ĂĚĞŝƌĂĚĞDĂƚŽƐͿ͘WŝƌĂƐƐƵŶƵŶŐĂ͕ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϵ͘^ĞĐƌĞƚĄƌŝĂ͘Jucesp
ŶǑϮϭϱ͘ϭϳϲͬϭϵͲϰĞŵƐĞƐƐĆŽĚĞϭϳͬϬϰͬϮϬϭϵ͘'ŝƐĞůĂ^ŝŵŝĞŵĂĞƐĐŚŝŶʹ^ĞĐƌĞƚĄƌŝĂ'ĞƌĂů͘
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,ĞŶƌŝƋƵĞ^ŽƵǌĂĞ^ŝůǀĂWĞƌĞƩŽĞDĂƌŝŶĂ&ŝŐƵĞƌŽůĂEĂĐĂƌĂƚŽ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽĚĞƐƚĂƌĞƵŶŝĆŽ͕ĐĞƌƟĮĐĂŵƋƵĞĂŽƐϮϴͬϬϮͬϮϬϭϵ͕ăƐϭϮŚŽƌĂƐ͕ŶĂƐĞĚĞƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƐŝƚƵĂĚĂŶĂƐƚƌĂĚĂDƵŶŝĐŝƉĂůWE'
ϯϰϵ͕ŚĄĐĂƌĂdĂďŽĆŽ͕DƵŶŝĐşƉŝŽĚĞWŝƌĂƐƐƵŶƵŶŐĂͬ^W͕ƉŽƌĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽĚŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽ͕ƌĞƵŶŝƌĂŵͲƐĞŽƐ
ŵĞŵďƌŽƐŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂDƺůůĞƌĚĞĞďŝĚĂƐ͕^ĞŶŚŽƌĞƐŽŶƌĂĚŽ>ĂŵĂƐƚƌĂWĂĐŚĞĐŽ͕
'ƵǇůŵĞŝĚĂŶĚƌĂĚĞ͕,ĞŶƌŝƋƵĞ^ŽƵǌĂĞ^ŝůǀĂWĞƌĞƚŽ͕:ŽĆŽĚĞ^ĂŝŶƚƌŝƐƐŽŶWĂĞƐĚĞĂƌǀĂůŚŽ͕:ŽƐŵĂƌsĞƌŝůůŽ͕
EĞůƐŽŶ&ŝŶĚĞŝƐƐ͕KƐǀĂůĚŽ'ƵŝŵĂƌĆĞƐEĞƚŽĞZĂƵůZŽƐĞŶƚŚĂů>ĂĚĞŝƌĂĚĞDĂƚŽƐ͕ƉĂƌĂĚĞůŝďĞƌĂƌĞŵƐŽďƌĞĂKƵƚŽƌŐĂ
ĚĞWƌŽĐƵƌĂĕĆŽWƷďůŝĐĂ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂͲĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂʹŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕WĞĐƵĄƌŝĂĞŽŵĠƌĐŝŽ>ƚĚĂ͘&ŽŝĂƉƌŽǀĂĚĂ͕ƉŽƌ
ƵŶĂŶŝŵŝĚĂĚĞĚŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕ĂKƵƚŽƌŐĂĚĞ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽWƷďůŝĐŽĚĞDĂŶĚĂƚŽƐĞŶĚŽŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐŽƐKƵƚŽƌŐĂĚŽƐĞ
ƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐƉŽĚĞƌĞƐ͗Outorgados – Outorgados – 1. ŝƌůĞŶĞƉĂƌĞĐŝĚĂsŽůƚĂƌĞůůŝƌŶŽŶŝ͕ ďƌĂƐŝůĞŝƌĂ͕ĐĂƐĂĚĂ͕
ĐŽŶƚĂďŝůŝƐƚĂ͕Z'ϭϮ͘ϵϵϴ͘ϮϵϴͲ^^Wͬ^WĞW&Ϭϯϴ͘ϴϯϭ͘ϯϰϴͬϬϱ͖2. tĂůƚĞƌůǀĞƐŵŽƌŝŵ͕ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ĐĂƐĂĚŽ͕ĂĚǀŽŐĂĚŽ͕
Z'Ϯϰ͘ϳϵϳ͘ϯϵϭͲyͲ^^Wͬ^WĞW&ϰϰϭ͘ϰϰϵ͘ϯϴϲͲϮϬ͖Ğ3. sĂŐŶĞƌůĞƐƐĂŶĚƌŽĂŶŝĐŚĞůŝ&ƌŽǌ͕ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ĐĂƐĂĚŽ͕ĂĚǀŽŐĂĚŽ͕;Kͬ^WŶ͘ϭϲϳ͘ϴϰϯͿ͕Z'ϮϮ͘ϴϭϮ͘ϲϮϱͲϯͲ^^Wͬ^WĞŝŶƐĐƌŝƚŽŶŽW&ͬD&ƐŽďŶ͘ϭϳϭ͘ϱϱϲ͘Ϯϴϴͬϳϱ– Poderes –
^ŽĐŝĞĚĂĚĞŽƵƚŽƌŐĂĂŽƐŵĂŶĚĂƚĄƌŝŽƐĂĐŝŵĂŶŽŵĞĂĚŽƐŽƐƉŽĚĞƌĞƐĚĂĐůĄƵƐƵůĂ͞ĂĚŶĞŐŽƟĂĞƚĞǆƚƌĂ͟ƉĂƌĂƋƵĞĞŵ
ŶŽŵĞĚĞůĂŵĂŶĚĂŶƚĞ͕ƉŽƐƐĂŵŽƐŵĞƐŵŽƐŵĂŶĚĂƚĄƌŝŽƐĞǆĞƌĐĞƌŽƐĂƚŽƐĚĞƐĐƌŝƚŽƐĂƐĞŐƵŝƌ͗ϭͿŝƐŽůĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂŽƌĚĞŵĚĞŶŽŵĞĂĕĆŽĚĞůĞƐŵĂŶĚĂƚĄƌŝŽƐŶĞƐƚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞŶĞŶŚƵŵĂƚŽŝŵƉŽƌƚĞ
ĞŵĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞĚŝƌĞŝƚŽ͕ƉĂŐĂŵĞŶƚŽŽƵĂƐƐƵŶĕĆŽĚĞŽďƌŝŐĂĕĆŽĚĞǀĂůŽƌĞƐ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵƉƌĞĞŶĚŝĚŽƐ͗ϭ͘ƌĞƋƵŝƐŝƚĂƌĞ
ƌĞƟƌĂƌũƵŶƚŽăƐ/ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽƉĂşƐ͕ƚĂůƁĞƐĚĞĐŚĞƋƵĞƐƉĂƌĂƵƐŽĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞŽƌĂŽƵƚŽƌŐĂŶƚĞ͕ďĞŵ
ĐŽŵŽŽƐƐĂůĚŽƐĞĞǆƚƌĂƚŽƐĚĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚĂƐĨŽƌŵĂƐĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚĂƐƉĞůĂƐ
/ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͖Ϯ͘ĞŶĐĂŵŝŶŚĂƌơƚƵůŽƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĂƉƌŽƚĞƐƚŽĞƌĞƟƌĄͲůŽƐĚŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐĐĂƌƚſƌŝŽƐ͕ĐŽŵŽƵ
ƐĞŵƉƌŽƚĞƐƚŽ͖ϯ͘ĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ĐĂƌƚĞŝƌĂƐĞĚĞŵĂŝƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂĂĚŵŝƐƐĆŽŽƵ
ĚĞŵŝƐƐĆŽĚĞĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ͕ĞǆĐĞƚŽĚĞϭǑĞϮǑĞƐĐĂůƁĞƐ͕ŽƵƐĞũĂ͕ĚŝƌĞƚŽƌĞƐĞŐĞƌĞŶƚĞƐ͖ϰ͘ĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĞ
ƌĞƐĐŝƐĆŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽĂŵĂŶĚĂŶƚĞƉĞƌĂŶƚĞĂƐŚŽŵŽůŽŐĂĕƁĞƐ͖ϱ͘ĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂƐŶĂƐŐƵŝĂƐ
ƉĂƌĂŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞĚĞƉſƐŝƚŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ;&'d^ͿĞĚĞŵĂŝƐƉĂƉĠŝƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐ͖ϲ͘ĂƐƐŝŶĂƌƌĞĐŝďŽƐĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂŽƵǀĞŶĚĂĚĞǀĞşĐƵůŽƐ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞĂĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽƚĞŶŚĂƐŝĚŽƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞƌĞĂůŝǌĂĚĂƉĞůĂŝƌĞƚŽƌŝĂ'ĞƌĂů͖ϳ͘ĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂƐĞŵĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ;ďŽƌĚĞƌƀƐ͕ĐŚĞƋƵĞƐĞĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐͿƉĂƌĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽƉŽƌŵĞŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ
ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƐĂůĂƌŝĂŝƐĂƐƐƵŵŝĚĂƐƉĞůĂDĂŶĚĂŶƚĞ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĂƉƌŽǀĂĚĂƐƉĞůĂŝƌĞƚŽƌŝĂ
'ĞƌĂů͖ϴ͘ĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂƐĞŵĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ;ďŽƌĚĞƌƀƐ͕ĐŚĞƋƵĞƐĞĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐͿƉĂƌĂĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽƉŽƌ
ŵĞŝŽ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚĞ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƐ ĂƐƐƵŵŝĚŽƐ ƉĞůĂ DĂŶĚĂŶƚĞ͕ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ĂƉƌŽǀĂĚŽƐ
ƉĞůĂŝƌĞƚŽƌŝĂ'ĞƌĂů͖ϵ͘ĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂƐĞŵĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ;ďŽƌĚĞƌƀƐ͕ĐŚĞƋƵĞƐĞĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐͿƉĂƌĂĂ
ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚĞĂƌƋƵŝǀŽƐĚĞƌĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽĚĞƚƌŝďƵƚŽƐƉŽƌŵĞŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽĂƐƐƵŵŝĚŽƐƉĞůĂDĂŶĚĂŶƚĞĚĞƐĚĞƋƵĞ
ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĂƉƌŽǀĂĚŽƐƉĞůĂŝƌĞƚŽƌŝĂ'ĞƌĂů͖ϭϬ͘ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞƉĞƌĂŶƚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌZĞƉĂƌƟĕƁĞƐWƷďůŝĐĂƐ
&ĞĚĞƌĂŝƐ͕ƐƚĂĚƵĂŝƐ͕DƵŶŝĐŝƉĂŝƐ͕DŝŶŝƐƚĠƌŝŽƐ͕^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂƐĞƵƚĂƌƋƵŝĂƐ͕^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚĞĐŽŶŽŵŝĂDŝƐƚĂ͕ŵƉƌĞƐĂƐ
WƷďůŝĐĂƐĞWƌŝǀĂĚĂƐŽƵĂƌƚſƌŝŽƐWƷďůŝĐŽƐ͕ĂşƌĞƋƵĞƌĞŶĚŽŵĞĚŝĚĂƐĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĞƚŽŵĂŶĚŽĐŝġŶĐŝĂ
ĚĞĂƚŽƐĞĚĞƐƉĂĐŚŽƐ͘EŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞŵĂŶĚĂƚŽƐŽƌĂĂƉƌŽǀĂĚŽƐƐĞƌĄŝŶĚŝĐĂĚŽ͗;ŝͿƋƵĞƚŽĚŽƐŽƐKƵƚŽƌŐĂĚŽƐ
ƚġŵĞŶĚĞƌĞĕŽĐŽŵĞƌĐŝĂůŶĂŝĚĂĚĞĚĞWŝƌĂƐƐƵŶƵŶŐĂͬ^W͕ŶĂZƵĂysĚĞEŽǀĞŵďƌŽ͕ŶǑϮϯϯϬ͕ĞŶƚƌŽ͕;ŝŝͿƋƵĞŽƐ
ŽƌĂKƵƚŽƌŐĂĚŽƐĮĐĂŵŽďƌŝŐĂĚŽƐƉĞƌĂŶƚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĞƐƚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞăƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞĐŽŶƚĂƐĚĞƚŽĚŽƐŽƐ
ĂƚŽƐƉƌĂƟĐĂĚŽƐ͘EĂĚĂŵĂŝƐŚĂǀĞŶĚŽĂƐĞƌĞǆĂŵŝŶĂĚŽ͕ŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐĨŽƌĂŵƐƵƐƉĞŶƐŽƐƉĞůŽƚĞŵƉŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽă
ůĂǀƌĂƚƵƌĂ ĚĞƐƚĂ ĂƚĂ͘ ZĞƚŽŵĂĚŽƐ ŽƐ ƚƌĂďĂůŚŽƐ͕ ĞƐƚĂ ĂƚĂ ƐŝĚŽ ůŝĚĂ͕ ĚĂĚĂ ƉŽƌ ĐŽŶĨŽƌŵĞ͕ ĂƉƌŽǀĂĚĂ Ğ ĂƐƐŝŶĂĚĂ ƉŽƌ
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BMW confirma produção
do X5 brasileiro

Demonstrando mais uma vez um dos
pilares do BMW Group globalmente, a flexibilidade de produção, a fábrica da marca
bávara em Araquari, Santa Catarina, iniciará
junho a produção do novo BMW X5, o mais
tecnológico veículo já produzido na história
da empresa no Brasil.
Para iniciar a produção do modelo, o
BMW Group Brasil investiu mais R$ 7 milhões em novas tecnologias, além dos R$125
milhões previamente aportados para flexibilização da linha de produção do BMW X4, e
também do novo BMW Série 3, no início de
2019. Atualmente a linha de produção também abriga o BMW X1, X3, X4 e novo Série

3, e recentemente ultrapassou a casa de 50
mil veículos produzidos desde outubro de
2014, quando foi inaugurada.
A quarta geração do novo BMW X5 está
maior, mais esportivo e sofisticado, e encontra-se disponível na rede de concessionárias autorizadas da marca no Brasil, a partir de R$ 449.950.
Sobre o X5 em Araquari
X5 xDrive30d (R$ 449.950)
A versão traz, entre os principais itens
de série, controles de Estabilidade e Tração;
airbags duplos frontais, laterais dianteiros, e
de cortina dianteiros e traseiros; função start/
stop, rodas de 21 polegadas e regeneração de

energia de frenagem. Entre os itens de conforto e tecnologia estão cortinas para vidros
laterais traseiros; bancos dianteiros aquecidos, ventilados e com ajustes elétricos; arcondicionado automático digital, com controle de 4 zonas; sistema de entretenimento
traseiro, com duas telas de 10,2 polegadas;
sistema de som Surround Harman Kardon;
BMW Display Key; sistema ConnectedDrive, com serviços de Concierge e chamada de
emergência inteligente, entre outros; Preparação para Apple CarPlay; faróis Full-LED
e faróis de neblina em LED; assistente de
farol alto; Head-Up Display; teto solar panorâmico; BMW Gesture Control; Driving
Assistant Professional e Parking Assistant
Plus.
Confira abaixo os modelos do BMW X5
a serem produzidos na fábrica para produção de automóveis do BMW Group em Araquari (SC).
X5 xDrive30d M Sport (R$ 479.950)
A versão intermediária traz os itens de
série da versão anterior, mais roda de 22
polegadas, com freios M Sport; volante M
em couro; pacote M aerodinâmico e pacote
M Sport.
X5 xDrive30d M Sport xOffroad (R$
499.950)
Essa versão traz os itens das anteriores
mais o sistema xOffroad, que oferece quatro
modos de condução voltados para quatro tipos de terrenos diferentes: xSand (areia),
xRocks (rocha), xGravel (cascalho) e xSnow
(neve). O dispositivo traz diferentes ajustes
do sistema xDrive, transmissão e da resposta do acelerador.

BMW com taxa zero
em junho

A BMW do Brasil está com condições especiais de vendas no mês de junho. A linha completa de veículos da marca está com taxa zero de
juros, em financiamentos para pessoa física, com
entrada de 60% mais 24 parcelas mensais. A
taxa é oferecida pela BMW Serviços Financeiros e é válida somente para financiamento dos

veículos em sua configuração original.
As condições são válidas por todo o mês
de junho, ou enquanto durarem os estoques.
A campanha é válida para todos os modelos
da fabricante (modelo 2019), à exceção dos
modelos BMW 330i M Sport e BMW X1
nas versões Plus.

Motos

Triumph Bobber
Limited customizada

Série limitada do KA
e Ecosport

A Ford apresentou uma nova série especial do Ka e do EcoSport que começa a ser
vendida este mês com produção limitada, em
comemoração aos 100 anos da marca no Brasil. Os dois modelos têm carroceria na cor
azul Belize com detalhes em preto e uma
combinação única de equipamentos, para
quem deseja um veículo personalizado e esportivo com proposta de preço atraente.
A série especial chega ao mercado logo
após o lançamento das novas versões FreeStyle, que ampliaram a oferta do hatch e modernizaram o estilo do SUV. A produção do
Ka é limitada a 1.000 unidades, enquanto a
do EcoSport terá apenas 500 unidades. Ambos são identificados ainda com um emblema prateado nas laterais, trazendo um desenho estilizado da bandeira do Brasil e o numeral 100.
O interior dos dois modelos também é
diferenciado, com acabamento do painel e
do teto em preto e bancos especiais. Eles
vêm com central multimídia SYNC 2.5 com
tela flutuante de 7 polegadas, comandos de
voz, conexão Bluetooth, entrada USB e conectividade com Apple CarPlay, Android
Auto e Waze.
O Ka 100 Anos é equipado com motor
1.5 Ti-VCT de três cilindros, com 136 cv, e
câmbio automático de seis velocidades, que
dão ao veículo um desempenho ágil e econômico. Ele tem como base a versão SE Plus,
que já traz itens como direção elétrica, trio
elétrico, ar-condicionado, piloto automático, computador de bordo, ajuste de altura do
banco do motorista, ajuste de altura e profundidade do volante, faróis de neblina e abertura elétrica do porta-malas.
O modelo é o único da linha a vir com
pintura azul Belize e teto preto, cor presente também na grade dianteira, maçanetas,
espelhos retrovisores e nas rodas de liga leve
de 15 polegadas – com o mesmo desenho da

versão Titanium.
Na cabine, o painel e o teto pretos criam
um ambiente envolvente e esportivo. Os
bancos, também na cor preta com costura e
detalhes azuis, combinam revestimento premium e tecido e trazem o logo 100 aplicado
nos encostos de cabeça. Com preço de
R$65.990, a versão especial se situa logo
abaixo da FreeStyle equipada com a mesma
motorização e câmbio.
Desde a sua primeira geração o Ford Ka
já teve algumas versões especiais no Brasil,
como Action, Techno e Sport. Mas esta é a
primeira criada a partir do atual modelo global, valorizando as linhas modernas e esportivas do carro que está entre os mais vendidos do mercado.
O EcoSport teve uma única versão especial no Brasil, a FreeStyle, que depois foi
incorporada à linha e acaba de ser renovada.
O EcoSport 100 Anos vem com motor 1.5

Ti-VCT de três cilindros, com 137 cv, transmissão automática de seis velocidades com
conversor de torque e todos os equipamentos da versão SE, mais itens adicionais.
Além de teto, colunas, grade dianteira e
retrovisores pretos, traz rodas de liga leve
de 16 polegadas com pneus 205/60 R16, faróis com luzes de rodagem diurna, faróis de
neblina, câmera de ré e tela multifuncional de
4,2" no painel de instrumentos.
O interior é na cor preta, com teto igual
ao da versão Storm. Os bancos têm revestimento premium em preto com costura e detalhes azuis e o logo 100 em relevo nos encostos de cabeça.
O EcoSport 100 Anos custa R$89.990 e
vem equipado ainda com controle de estabilidade e tração AdvanceTrac, sistema anticapotamento, assistente de partida em rampa,
computador de bordo, piloto automático e
chave de segurança MyKey.

Truck

Sprinter para pessoas com
mobilidade reduzida

A versatilidade das vans Sprinter
Mercedes-Benz ganha evidência no especializado segmento do transporte de
pessoas com necessidades especiais para
locomoção. Graças às dimensões ideais
para o tráfego intenso e à agilidade no
trânsito, a Sprinter assegura mobilidade,
circulando com facilidade no transporte
porta a porta mesmo nos interbairros.
A van Sprinter se destaca nesse transporte especializado pela facilidade de dirigibilidade e excelente capacidade de
arranque, retomada e subida. Além disso, as dimensões da porta lateral agilizam o embarque e desembarque de passageiros, otimizando o trabalho do motorista.
A Mercedes-Benz oferece ao mercado 4 opções de vans para transporte de
passageiros, nas configurações 9+1 (9
assentos + o banco do motorista), 15+1,
17+1 e 20+1. Em parcerias com implementadores, esses veículos podem ser equipados com dispositivos que facilitam o

acesso ao interior da van, como o DPM
(Dispositivo de Poltrona Móvel).
Técnicos da Mercedes-Benz orientam os interessados quanto ao processo
de compra de um veículo implementado,
o que exige um projeto adequado e realizado conforme a necessidade específica
do cliente.
Com a linha Sprinter, os clientes podem contar com itens exclusivos, como
controle de estabilidade (ESP), freio a disco nas quatro rodas, airbag para o motorista (item de série), ar-condicionado,
volante multifuncional com ajuste de altura e profundidade, sistema de som com
Bluetooth, trio elétrico, assistente de vento lateral, faróis de neblina com assistente direcional integrado, luzes diurnas e
bancos reclináveis, entre outros.
A Mercedes-Benz e sua Rede de Concessionários oferecem atendimento customizado aos clientes de comerciais leves,
focado em um público-alvo cada vez mais
exigente e profissional. Nesse sentido, a

Rede conta hoje com o Van Center (estrutura totalmente dedicada para os modelos
Sprinter, atualmente com sete pontos de
atendimento: três no Rio de Janeiro, dois
em Belo Horizonte, um em São Paulo e um
em Curitiba) e Centros Especializados,
além da comercialização dessas linhas de
produtos em todos os concessionários de
veículos comerciais no País.
Por meio da Rede de Concessionários, os clientes têm acesso a um amplo
portfólio de peças e serviços, entre eles,
os Planos de Manutenção do MercedesBenz Service Care, o Mercedes Service
24 Horas, três linhas de peças (genuínas,
remanufaturadas e Alliance) e os planos
do Consórcio Mercedes-Benz.
Além disso, o Banco Mercedes-Benz
tem opções atrativas de financiamento
para o mês de junho para toda linha Sprinter 0km, com taxas a partir de 0,96% ao
mês, sem entrada para pessoa jurídica e
com 20% de entrada para pessoa física,
mediante avaliação de crédito

A Triumph lançou em suas 16 concessionárias, uma série especial do modelo Bobber, chamada de Limited. São apenas 16 unidades desta Bobber, que recebeu uma customização especial e exclusiva da Garagem
Shibuya – uma das mais tradicionais e competentes oficinas de customização de motos
e carros do País, que opera em São Paulo
(SP). A ação faz parte da estratégia de lançamento da nova Bobber Black, prevista para
ocorrer ainda neste mês. A Bobber Limited
foi montada a partir do modelo convencional que vem sendo comercializado no mercado brasileiro até agora.
Cada concessionária da Triumph pelo
País terá apenas uma unidade da Bobber Limited, que já está à venda com preço a partir
de R$ 47.990, conforme um dos três níveis
de customização disponíveis: básico, intermediário e completo.
As concessionárias tiveram a opção de
escolher o nível de customização de sua moto.

Essa customização inclui, nos três níveis,
um “kit original Triumph”, que incorpora
itens de estilo como novo assento de couro
marrom, novos pisca-piscas dianteiros e traseiros, bolsa lateral marrom e novas manoplas mais robustas, entre outros itens.
Todas as motos também contam com
logo Triumph personalizado, placa numerada de 1 a 16 na carenagem (a numeração é
definida pela sequência de inauguração das
concessionárias) e lanterna traseira preta.
Além disso, dependendo do nível da customização, alguns outros recursos e acessórios podem ser incorporados à motocicleta,
incluindo peças escovadas na própria oficina (guidão e motor, nos tons cinza ou ouro
velho), manta do escapamento e ponteira
preta no escapamento. Um ponto muito
importante nesse trabalho é que toda a customização foi realizada 100% com acessórios originais disponíveis nas concessionárias
Triumph.

As novas BMW 750 GS e BMW F 850
GS combinam visual sofisticado, construção robusta, desempenho poderoso e tecnologias de última geração. Para deixar os modelos ainda mais personalizados, a BMW
Motorrad do Brasil acaba de lançar uma linha exclusiva de acessórios, disponíveis nas
concessionárias autorizadas da marca no
Brasil. São itens que vão de escapamento
esportivo a malas impermeáveis.
O conjunto de Malas Vario (R$ 2.973)
oferece espaço de sobra. Com capacidade para
oito quilos e a inscrição GS na estrutura de
plástico preto, elas são impermeáveis, possuem um mecanismo inovador de ligação à motocicleta e apresentam volume total ajustável de
68 litros a 50 litros, o que auxilia no trânsito
uma vez que a largura é reduzida em 120 mm.
Assim como as Malas Vario, a Topcase
Vario (R$ 3.178) possui capacidade volumétrica ajustável - nesse caso, de 25 litros
para 35 litros -, através de um aro no interior
da mala. Produzida em plástico preto, ela
traz a inscrição GS na lateral e possui carga
máxima de 5 quilos. Já a sua almofada de
encosto, opcional, oferece conforto adicio-

nal ao passageiro.
Já a Bolsa para Assento do Passageiro
(R$ 1.008), fixada no banco da garupa, tem
compartimento principal impermeável e volume de 2,5 litros, ampliável para 8 litros, e
bolsa interior com fecho de enrolar e selar.
Internamente, o produto traz nichos para
melhor armazenamento, proteção e organização dos itens. Além disso, ela traz a inscrição GS na tampa e oferece uma alça prática,
ideal para carregar a bolsa com conforto e
praticidade no dia a dia.
O Aro de Proteção do Motor (R$ 2.770),
por sua vez, é produzido em aço inoxidável
e protege a motocicleta, de forma eficaz, contra danos na carcaça do motor, sem restringir
o ângulo de inclinação da moto.
Por fim, a Ponteira de escapamento Akrapovic (R$ 6.423) oferece a qualidade elevada do trabalho artesanal do silenciador slipon em titânio e aço inoxidável, o que resulta
em som potente e menor peso (aproximadamente 2,35 quilos) quando comparado ao do
silenciador de série. A peça traz ainda a inscrição Akrapovic e HP gravadas a laser na
superfície lateral.

Acessórios originais
para BMW F 750 GS
e F 850 GS

Expediente
Diretor e Editor Executivo: J. A. Otazú - MTB: 071836/SP
Editor: Angelo “Guto” Oliveira - MTB: 0069016/SP
Email: autojornal@mastermidia.com.br / Fone: (11) 99681-3549

