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Vendas do Tesouro Direto
superam resgates em R$ 440,7 mi
Relatório da Previdência suprime
BPC e aposentadorias especiais
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Economia deve acelerar com liberação
do FGTS e PIS, diz presidente do BC
Página 3

Um encontro de líderes,
intrapartidário, foi marcado
para a terça-feira (27) pelo líder da oposição trabalhista no
Reino Unido, Jeremy Corbyn,
para estudar formas de bloquear um Brexit (a saída da
União Europeia) sem acordo,
em 31 de outubro próximo.
A 66 dias da data final para
o Brexit, o Reino Unido está
à beira de uma crise constitucional e econômica, sem que
haja qualquer entendimento
entre as várias fações partidárias, quanto à estratégia a seguir.
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Previsão do Tempo
Quarta: Dia de
sol com algumas
nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

Manhã

Tarde

23º C
14º C

Reunião no Palácio do Planalto
Os governadores dos estados que compõem a Amazônia
Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso,
Pará, Rondônia, Roraima e
Tocantins) entregaram na ter ça-feira (27) ao presidente
Jair Bolsonaro propostas para
um planejamento estratégico

que leve ao desenvolvimento
sustentável da região, entre as
quais a regularização fundiária e a retomada da cooperação internacional, especialmente o Fundo Amazônia. Bolsonaro reuniu os chefes
de Executivo estadual, no Palácio do Planalto, para discu-

Secretaria da Educação
atualiza cadastro de
responsáveis pelos alunos
A Secretaria Estadual da
Educação espera que 2,5 milhões de responsáveis pelos estudantes matriculados nas escolas estaduais de São Paulo realizem a matrícula 2020, a partir
de segunda-feira (26). Atualmente a Seduc tem 350 mil res-

ponsáveis cadastrados, que poderão realizar a matrícula por meio do
aplicativo Minha Escola SP (pode
ser baixado na Play Store, pelo sistema Android ou Apple Store, no
IOS) ou Secretaria Escolar Digital (sed.educacao.sp.gov.br).
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Brasil é potência em
agronegócio e meio ambiente,
diz Tereza Cristina
A ministra da Agricultura,
Tereza Cristina, defendeu na terça-feira, (27) a sustentabilidade ambiental da produção agropecuária nacional. Segundo ela,
o país tem conseguido usar
cada vez menos recursos para
criar gado e plantar alimentos.
“O Brasil é uma grande potência de produção de alimentos,
mas também é uma grande po-

tência do meio ambiente. E nós
damos sustentabilidade a tudo
aquilo que nós produzimos”, enfatizou ao discursar na abertura
do Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura.
Para Tereza Cristina, o setor
deve se manter firme na expansão
das suas atividades, apesar das críticas que vem sofrendo, como as
do governo francês.
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Esporte

Racing Kart Club:
Novos vencedores e um
novo líder no turno
O GP Master Express
embolou de vez o segundo
turno do campeonato do clube de companheirismo do
Rotary Club Ponte Estaiada
São Paulo (Distrito 4.420).
A segunda prova da fase, realizada no último final de semana no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo (SP),
teve grandes disputas que
premiaram Fábio Cunha
(Stock), Leonardo Ferreira
(Truck) e Ian Almeida (Light)
com a vitória. Agora Cunha
assumiu a liderança da Taça
Ingo Hoffmann.
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Keller/Ritter da SFI CHIPS
vencem a 2ª etapa dos Sertões,
na UTV Super Production

Noite

Foto/ Fotop

DÓLAR
Comercial
Compra: 4,15
Venda:
4,15
Turismo
Compra: 3,97
Venda:
4,30

EURO
Gaúchos Keller/Ritter

Edson Amaro e Simone
Ferraz são convocados para
o Sul-Americano de Maratona
A Confederação Brasileira
de Atletismo (CBAt) convocou seus representantes para o
Campeonato Sul-Americano
de Maratona, que será disputado dia 22 de setembro, em Buenos Aires, na Argentina: Edson Amaro dos Santos (APA
Petrolina-PE) e Simone Ponte Ferraz (Corville-SC).
Baiano de Juazeiro, Edson,
de 35 anos, ocupa a quarta colocação no Ranking Brasileiro

Nós fomos focados para ganhar o dia na nossa categoria e
conseguimos. Estamos no caminho certo, ainda mais que o grid
é muito forte. Foi uma grande prova, muito rápida, andamos no limite de 140 km/h porque o trecho era de alta velocidade. Estava
show”, diz Marcelo Ritter, navegador do piloto Roberto Keller
#232. A dupla percorreu 639
km, 6h54min00, chegando 1º nos
UTVs Super Production, e agora
está em 1º no acumulado e 5º na
geral. A dupla lidera o Brasileiro
de Rally Cross Country, na Super Production.
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da modalidade, com 2:16:48,
tempo obtido em Pádova, na
Itália, no dia 28 de abril. Já
Simone, de 29 anos, representante brasileira nos 3.000
m com obstáculos nos Jogos
Pan-Americano de Lima,
está em terceiro lugar no
Ranking Brasileiro dos
42,195 km, com 2:38:35,
marca obtida em Hamburgo,
na Alemanha, no dia 28 de
abril.
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Copa Truck retorna
à Rivera para decidir
mais um título

Racing Kart Club

Fonte: Climatempo

Compra: 4,58
Venda:
4,59

tir as ações de combate às
queimadas na região.
No encontro, o presidente
voltou a citar declarações do presidente francês, Emmanuel Macron, sobre a intenção de construir um novo direito internacional para o meio ambiente e
destacou a importância da
união dos estados na defesa da
soberania da Amazônia. “Essa
guerra aqui está acima dos estados, é nossa, é do Brasil”,
disse Bolsonaro. “A nossa
união é importantíssima, aqui
não tem esquerda nem direita, é
uma questão de soberania nacional”, acrescentou.
De acordo com o governador
do Amapá, Waldez Góes, o plano dos estados identifica, em 26
projetos comuns, desde compras
corporativas que as unidades
federativas podem fazer em conjunto até ações mais diretas de
desenvolvimento e de infraestrutura.
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que correspondeu a 86,0% das
vendas ocorridas no mês”. O
valor médio por operação ficou em R$ 4.869,62.
Os títulos mais demandados
pelos investidores foram os
indexados à taxa Selic (Tesouro Selic) que totalizaram R$
1,31 bilhão, representando
49,46% das vendas. Os títulos
indexados à inflação (Tesouro
IPCA+ e Tesouro IPCA+ Juros
Semestrais) somaram, em vendas, R$ 928,85 milhões e
corresponderam a 34,96% do
total, enquanto as vendas de prefixados (Tesouro Prefixado e Tesouro Prefixado com Juros Semestrais) totalizaram R$ 413,87
milhões, ou 15,58%. Página 3

Foto/ Vanderley Soares

Brexit: Jeremy
Corbyn
prepara
ofensiva para
deter saída
sem acordo

Foto/Marcos Corrêa/PR

Em nota divulgada na noite da segunda-feira (26), o
Ministério das Relações Exteriores diz que países ricos
descumpriram acordos que
estabeleceram mecanismos
de financiamento às atividades desenvolvidas pelos países em desenvolvimento a fim
de reduzir o desmatamento e
reflorestar áreas degradadas.
O comunicado é uma reação do governo brasileiro ao
recente anúncio de que países
que integram o chamado Grupo dos 7 (ou G7, que reúne as
sete nações mais industrializados do mundo, composto por:
Alemanha, Canadá, Estados
Unidos, França, Itália, Japão e
Reino Unido) colocariam à disposição do governo brasileiro
US$ 20 milhões para apoiar atividades de reflorestamento na
Floresta Amazônica. Página 3

Governadores da
Amazônia Legal querem
regularização fundiária

Foto/ Darkside Karts

Itamaraty:
países ricos
descumprem
acordos para
proteção
ambiental

As vendas do Tesouro Direto atingiram R$ 2,656 bilhões, em julho. Já os resgates
totalizaram R$ 2,216 bilhões.
Com isso, houve emissão líquida de R$ 440,7 milhões, informou na terça-feira (27) a Secretaria do Tesouro Nacional.
No caso dos resgates, R$
2,123 bilhões foram relativos às
recompras e R$ 92,2 milhões,
aos vencimentos dos títulos.
Em julho, foram realizadas
545.576 operações de venda
de títulos a investidores. Para
o Tesouro Nacional, a utilização do programa por pequenos
investidores “pode ser observada pelo considerável número de vendas até R$ 5.000,00,

Copa Truck
Depois de uma estreia marcante com a presença de 40 mil
pessoas em dois dias, a Copa Truck retorna ao Autódromo Eduardo P. Cabrera, em Rivera, na divisa do Uruguai com o Brasil,
para escrever mais uma impor-

tante página de sua história e
da temporada 2019.
Assim como aconteceu em
2018, a etapa no circuito de
3.080 metros decidirá um título e três vagas para a decisão
de dezembro.
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Avança Saúde São Paulo tem 2ª fase
da missão de arranque nesta semana
www.cesarneto.com
M Í D I A S - Coluna (diária) de política do jornalista Cesar
Neto, publicada na Imprensa desde 1993. Em São Paulo (SP), no
jornal “O Dia” (3º mais antigo dos diários). Na Internet desde
1996, www.cesarneto.com é um dos pioneiros no Brasil. No
Twitter, @CesarNetoReal
+
CÂMARA (SP) Pode pintar uma 3ª candidatura do MBL. Além
da recandidatura de Holiday (DEM) e as candidaturas do advogado Rubinho Nunes e de Renato Batista (pelo NOVO), o jovem
estudante de Direito Guro Zacarias (MBL paulistano) pode sair
pelo Cidadania (ex-PPS)
+
PREFEITURA (SP) Atropelamento do anúncio de uma candidatura da deputada federal Joice Hasselmann à prefeitura da
maior cidade do Brasil deve provocar composições partidárias
inesperadas, como por exemplo o PSB nacional tentar costurar
um vice via PT pra Marcio França
+
ASSEMBLEIA (SP) Ex-deputados tucanos Roberto Engler
e o ex-presidente Barros Munhoz (no PSB dominado pela família pernambucana Arraes) já se colocam contra decisões de cima
pra baixo - como sempre - no sentido de apoiamento ao PT e a
Lula Livre. Talvez tenham que sair

+
GOVERNO (SP) Doria não vai parar sua caminhada rumo à
Presidência, só porque o deputado federal Aécio Neves conseguiu uma 1ª vitória na guerra pela continuidade no PSDB. Doria
vai jogar todas as cartas, até o fim, mesmo que provoque uma
revoada mineira e Nordestina
+
CONGRESSO (BR) Deputado-presidente Rodrigo Maia
(DEM ex-PFL) e o pai (ex-prefeito no Rio), acusados por delatores que receberem ‘caixa 3’ em campanhas eleitorais, não parece tão preocupado assim. Atual cabeça do ‘centrão’ já ameaça
poder levar muitos colegas pro inferno
+
PRESIDÊNCIA (BR) Bolsonaro (no PSL) segue mordendo
e assoprando o ainda mais importante ministro (Justiça e Segurança Pública) Sérgio Moro (ex-magistrado e ícone das Operações Lava Jato). Como nos quartéis, Moro sacou que manda quem
pode e obedece quem tem juízo
+
PARTIDOS (BR)- Atuais legendas, que seguem tendo donos ou sócios preferenciais, começam a enfrentar algumas dificuldades em montar chapas pras eleições municipais 2020. Mesmo os médios e maiores, sabem que o fato das proporcionais
(vereadores) não terem mais coligações ...
+
POLÍTICOS (BR) - ... podem prejudicar as candidaturas puxadoras de votos caso os corpos e rabos das cabeças das chapas
não conseguirem repassar pros que vão ser eleitos os votos necessários pra pelo menos manter as atuais bancadas nas Câmaras
Municipais. É a mais difícil das eleições
+
E D I T O R - A coluna (diária) de política do jornalista Cesar
Neto foi se tornando referencial da liberdades possíveis. Recebeu a Medalha Anchieta (Câmara Municipal de São Paulo) e o
Colar de Honra ao Mérito (Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo). EMAIL cesar@cesarneto.com

cesar@cesarneto.com
Jornal
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logias de planejamento e gestão
do BID que serão utilizadas pelos técnicos da administração
municipal durante o desenvolvimento do programa.
Agora, os encontros nesta
terça-feira (27/08) e quarta-feira (28/08) contarão com a participação de consultores vindos
de Washington, nos Estados Unidos, e contemplam dinâmicas de
risco para antever quaisquer impactos sobre o planejamento feito pelos gestores da Saúde municipal para a aplicação dos recursos e desenvolvimento do
programa em obras, aquisição de
equipamentos, projetos de inovação e cronogramas de capacitação de recursos humanos.

Sobre o Avança Saúde São
Paulo
A cidade de São Paulo se prepara para a maior transformação
na área da saúde da história do
município. O prefeito Bruno
Covas e o secretário Municipal
da Saúde, Edson Aparecido assinaram, no dia 19 de junho, em
Washington (EUA) a contratação
de financiamento de US$ 100
milhões de dólares com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para projeto de
reestruturação e qualificação das
redes assistenciais de saúde da
cidade de São Paulo, o Avança
Saúde São Paulo.
O investimento total no programa Avança Saúde será de US$

200 milhões (cerca de R$ 800
milhões) dos quais US$ 100
milhões serão obtidos com o financiamento junto ao BID e o
restante como contrapartida da
Prefeitura. O programa será implantado em cinco anos, incluindo a elaboração de ferramentas de gestão.
São Paulo terá 150 canteiros
de obras ativos nesse período,
60 mil profissionais da Saúde
municipal em aperfeiçoamento
para atender a população nas unidades de saúde e também nas
estações tecnológicas que devem operar com a Telemedicina, além da implantação do prontuário eletrônico em todas as
unidades de saúde.

Secretaria da Educação atualiza
cadastro de responsáveis pelos alunos
A Secretaria Estadual da
Educação espera que 2,5 milhões de responsáveis pelos
estudantes matriculados nas
escolas estaduais de São Paulo realizem a matrícula 2020,
a partir de segunda-feira (26).
Atualmente a Seduc tem 350
mil responsáveis cadastrados,
que poderão realizar a matrícula por meio do aplicativo Minha Escola SP (pode ser baixado na Play Store, pelo sistema
Android ou Apple Store, no IOS)
ou Secretaria Escolar Digital
(sed.educacao.sp.gov.br).
Quem ainda não tem cadastro pode realizar a confirmação
da matrícula na escola do estudante e atualizar as informações
pessoais. Dessa forma os responsáveis têm acesso às plataformas
digitais da Secretaria da Educação. No total, a Seduc atende 3,5

milhões de estudantes.
Este serviço vai até 23 de
setembro, para quem já é aluno
das escolas estaduais. A inscrição para os estudantes de outras
redes vai ocorrer de 1º a 31 de
outubro.
Com a atualização cadastral
dos responsáveis pelos alunos,
o Governo de São Paulo quer
aumentar o acesso às plataformas digitais da Seduc, e dessa
forma, estruturar novos canais
de comunicação.
“Queremos que o cadastro
seja todo feito online a partir do
ano que vem. Estamos ampliando o leque de opções, uma vez
que o pai ainda terá a escola e a
secretaria como apoio para realizar a matrícula. Queremos otimizar o pessoal e também tornar o processo mais automático”, afirma o Secretário de Edu-

Foto/Governo do Estado de São Paulo
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Na terça-feira (27/08) a secretaria Municipal da saúde
(SMS) de São Paulo recebeu a
equipe do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
para a segunda fase da missão de
arranque, iniciada no dia 29 de
julho, do programa Avança saúde São Paulo. O programa prevê
a Reestruturação e Requalificação das Redes Assistenciais da
Cidade de São Paulo, nos próximos cinco anos, com recursos
de R$ 800 milhões financiados
pelo BID.
Os workshops da primeira
fase, na sede da SMS aconteceram durante três dias, nos períodos da manhã e tarde, e abordaram as ferramentas e metodo-

cação, Rossieli Soares.
Outros serviços - Por meio
do aplicativo Minha Escola SP é
possível também ter acesso a
boletim com notas e faltas, horário de aulas e até uma versão
digital da carteirinha estudantil,

com foto, nome, série e unidade do aluno.
Para fazer o login, os estudantes devem preencher os campos com os números do R.A. (registro do aluno) e a senha que já
utiliza na Secretaria Escolar Digital (SED).

Formulários para processos da dívida
ficam disponíveis para download
A Prefeitura trabalha para o
uso zero de papel nos processos
administrativos. Atualmente,
99% dos processos são feitos
de maneira digital. Porém,
ainda há trâmites que precisam de formulários preenchidos em papel pelo munícipe.
A Procuradoria Geral do Município trabalha para agilizar e
reduzir a burocracia do trâmite processual. Agora, os interessados em serviços como
solicitação de acordo especial ou baixa de protesto precisam comparecer uma única vez

ao órgão para o protocolo que dará
início ao processo administrativo
de análise. Isso porque os formulários, antes apenas retirados pessoalmente, agora estão disponíveis on line, para download.
Além das consultas de débitos, pagamentos e parcelamentos, já realizados pelo site da
Procuradoria, clicando aqui é
possível baixar os seguintes formulários:

Fiscal e/ou Compensação – SIF;
Alteração de devedor no cadastro do imóvel com dívida em
cobrança;
Baixa ou Impugnação de
Protesto;
Liberação de Pendências
PPI ou PRD;
Pagamento de Fração Ideal
de Débito de IPTU inscrito em
Dívida Ativa;
Comunicação de Aquisição
de Imóvel em Leilão.

Solicitação de Acordo Especial - SAE;
Solicitação de Informação

Preenchido o formulário e
anexada a documentação, basta

comparecer à Praça de Atendimento do Departamento Fiscal,
situado na Rua Dona Maria Paula, número 136 – térreo para realização do protocolo.
Vale lembrar que as melhorias não param por aqui: em andamento projeto para que o contribuinte possa realizar o seu requerimento abrindo seu processo administrativo (SEI) sem sair
de casa, tendo sido eleito como
piloto o serviço de “comunicação de aquisição de imóvel em
leilão” e que em breve estará disponível.

Trabalho: prorrogadas inscrições para
cursos de qualificação profissional
As pessoas que não conseguiram se inscrever para cursos
gratuitos de qualificação profissional para vendedor, operador
de caixa e almoxarife e estoquista têm até a próxima terça-feira,
3 de setembro, para se cadastrar
no site www.viarapida.sp.gov.br.
Devido à alta procura foram
abertas mais 100 vagas, totalizando 600 oportunidades de realizar o curso e já ser encaminhado para processo seletivo na
empresa Ri-Happy, que contratará 600 pessoas para vagas temporárias visando o Dia das Crianças e o Natal.
A iniciativa é uma ação conjunta da Prefeitura de São Paulo
e do Programa Minha Chance,
do Governo do Estado. “A parceria entre as Secretarias de

Desenvolvimento da Prefeitura
e do Governo do Estado para
capacitar a população da capital
tem o objetivo de preparar as
pessoas para essas vagas de fim
de ano, quando o comércio realiza um elevado número de contratações e quem estiver qualificado sai na frente nessa disputa”,
destaca a secretária municipal de
Desenvolvimento Econômico e
Trabalho, Aline Cardoso. “Poder
contar com empresas parceiras
que estejam dispostas a absorver
essa mão de obra é fundamental
para ampliarmos a geração de renda da população neste momento
de retomada da atividade econômica”, completa.
As aulas começam na próxima quarta-feira, 4 de setembro,
em 15 unidades dos Centros de

Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (CATe) e em salas do
Centro de Formação Cultural
Cidade Tiradentes e do Cresan Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional,
da Vila Maria, administrados
pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e
Trabalho. Também acontecem
cursos na Etec Sapopemba e nas
subprefeituras de M’Boi Mirim
e da Freguesia do Ó/Brasilândia.
Confira a lista completa abaixo.
Os participantes que finalizarem as atividades teóricas poderão ser encaminhados para
processos seletivos na rede de
lojas de brinquedos Ri-Happy. A
empresa abrirá 600 postos de
trabalho temporário neste segundo semestre e dará preferên-

cia para os candidatos treinados
nos cursos.
Com carga horária de 100
horas, os cursos, que serão ministrados pelo Centro Paula Souza, serão realizados nos períodos da manhã, tarde e noite, de
segunda a sexta-feira, nos equipamentos indicados pela Prefeitura de São Paulo.
Para participar, é necessário
ser alfabetizado, residir na capital e ter no mínimo 16 anos.
Para se inscrever acesse o
site www.viarapida.sp.gov.br e
clique em “Cursos por cidade”,
escolha São Paulo e o curso
desejado. A divulgação para o
processo seletivo da Ri-Happy
acontecerá em breve pelos canais de comunicação da empresa.

Parque Villa-Lobos sedia evento
Nas Asas da Imaginação
Até domingo (1º de setembro), o Parque Villa-Lobos recebe a exposição “Nas Asas da
Imaginação”, voltada aos aficionados por aviões. Um dos destaques é a maquete de seis metros do avião Embraer ERJ-145,
além de painéis para fotos inte-

rativas “a bordo” de um eVTOL,
veículo elétrico de decolagem
e pouso na vertical, que está
sendo projetado pela Embraer,
para o futuro da mobilidade aérea urbana.
A atração faz parte das ações
comemorativas do aniversário de

50 anos da Embraer, quando o
público infantil e adulto poderá
apreciar fotos, curiosidades e
participar de brincadeiras voltadas ao tema aviação. O evento
será realizado das 9h às 19 horas, com entrada gratuita.
Serviço - Exposição Nas

Asas da Imaginação
Local: Parque Villa-Lobos,
avenida Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto de Pinheiros,
São Paulo/SP
Horário: 9h às 19h
Entrada gratuita, acesso pelo
portão 2
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Vendas do Tesouro Direto
superam resgates em R$ 440,7 mi
As vendas do Tesouro Direto atingiram R$ 2,656 bilhões,
em julho. Já os resgates totalizaram R$ 2,216 bilhões. Com
isso, houve emissão líquida de
R$ 440,7 milhões, informou na
terça-feira (27) a Secretaria do
Tesouro Nacional.
No caso dos resgates, R$
2,123 bilhões foram relativos às
recompras e R$ 92,2 milhões,
aos vencimentos dos títulos.
Em julho, foram realizadas
545.576 operações de venda de
títulos a investidores. Para o Tesouro Nacional, a utilização do
programa por pequenos investidores “pode ser observada pelo
considerável número de vendas
até R$ 5.000,00, que correspondeu a 86,0% das vendas ocorridas no mês”. O valor médio por

operação ficou em R$ 4.869,62.
Os títulos mais demandados
pelos investidores foram os indexados à taxa Selic (Tesouro
Selic) que totalizaram R$ 1,31
bilhão, representando 49,46%
das vendas. Os títulos indexados
à inflação (Tesouro IPCA+ e Tesouro IPCA+ Juros Semestrais)
somaram, em vendas, R$ 928,85
milhões e corresponderam a
34,96% do total, enquanto as vendas de prefixados (Tesouro Prefixado e Tesouro Prefixado com
Juros Semestrais) totalizaram R$
413,87 milhões, ou 15,58%.
A maior parcela de vendas se
concentrou nos títulos com vencimento entre 5 e 10 anos, que
alcançaram 75,27% do total. Em
seguida, as aplicações em títulos com vencimento acima de 10

anos representaram 22,01%,
enquanto os títulos com vencimento de 1 a 5 anos corresponderam a 2,72% do total.
Estoque
Em julho de 2019, o estoque do
programa chegou a R$ 57,81 bilhões,
crescimento de 1,53% com relação
ao mês anterior (R$ 56,94 bilhões).
Segundo o Tesouro, os títulos remunerados por índices de
preços se mantêm como os mais
representativos do estoque, somando R$ 27,73 bilhões, ou
47,96% do total. Na sequência,
vêm os títulos indexados à taxa
Selic, totalizando R$ 20 bilhões
(34,60%), e os títulos prefixados, que somaram R$ 10,02 bilhões, com 17,33% do total. Por
último, os títulos indexados ao

Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) somaram R$
61,35 milhões (0,11%).
Investidores
Em julho de 2019, o total de
investidores ativos no Tesouro
Direto, isto é, aqueles que atualmente estão com saldo em
aplicações no programa, atingiu
a marca de 1.109.363 pessoas.
No mês passado, 36.373 investidores tornaram-se ativos, um
crescimento de 3,39% em relação ao mês anterior. Já o crescimento no número de investidores
cadastrados no programa atingiu
seu segundo maior valor na série
histórica, 227.680, ou 5,23% a
mais na comparação com junho,
chegando a 4.578.915 pessoas.
(Agencia Brasil)

Economia deve acelerar com
liberação do FGTS e PIS,
diz presidente do BC
Em audiência pública na terça-feira (27) na Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE) do
Senado, o presidente do Banco
Central (BC), Roberto Campos
Neto, disse que a atividade econômica pode ter crescido ligeiramente no segundo trimestre
deste ano.
“Com base nos dados disponíveis, estimamos que o PIB tenha ficado estável ou crescido
ligeiramente. Para os trimestres
seguintes, esperamos alguma
aceleração, que deve ser reforçada pelo efeito da liberação de
recursos do FGTS [Fundo de
Garantida do Tempo de Serviço]
e PIS-Pasep [Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público]”, afirmou.
Campos lembrou que os resultados do Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens

e serviços produzidos no país, do
segundo trimestre, serão divulgados nesta quinta-feira (29),
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
“Em relação à atividade econômica, dados recentes sugerem
a possibilidade de retomada do
processo de recuperação da economia brasileira, que tinha sido
interrompido nos últimos trimestres. Nosso cenário supõe
que essa retomada ocorrerá em
ritmo gradual”, disse.
Campos Neto defendeu a
continuidade de reformas na
economia brasileira. “Em um
contexto de pouco espaço fiscal
para investimentos públicos, reiteramos a importância da continuidade do processo de reformas e ajustes que gerem sustentabilidade da trajetória fiscal futura. Ao reduzirem incertezas
fundamentais sobre a economia

brasileira, as reformas tendem a
estimular o investimento privado”, destacou.
Ele acrescentou que “uma
retomada mais robusta da economia depende também da agenda microeconômica, que inclui
iniciativas que visam ao aumento de produtividade, ganhos de
eficiência, maior flexibilidade
da economia e melhoria do ambiente de negócios”.
Inflação e taxa de juros
Segundo Campos Neto, a
consolidação da inflação em torno da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional e a ancoragem das expectativas de inflação
têm permitido a redução consistente da taxa de juros. Ele lembrou
que a taxa básica de juros, a Selic,
que estava em 14,25% ao ano em
outubro de 2016, está atualmente em 6% ao ano.

Campos Neto disse ainda
que o nível de ociosidade elevado da produção no país pode
continuar reduzindo as expectativas de inflação. “Por outro lado,
uma eventual frustração das expectativas sobre a continuidade
das reformas pode afetar prêmios de risco e elevar a trajetória
da inflação.”
“A consolidação do cenário
benigno para a inflação prospectiva deverá permitir ajuste adicional no grau de estímulo monetário [redução da taxa Selic]. É
fundamental enfatizar que a comunicação não restringe a próxima
decisão do Copom [Comitê de
Política Monetária] e que os próximos passos da política monetária continuarão dependendo da
evolução da atividade econômica,
do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação”,
destacou. (Agencia Brasil)

Relatório da Previdência suprime
BPC e aposentadorias especiais
O relator da reforma da
Previdência, senador Tasso
Jeireissati (PSDB-CE), entregou na terça-feira (27) seu parecer sobre a proposta que será
apreciada na Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ)
do Senado. Apesar do parecer
favorável ao texto aprovado
pelos deputados, o tucano decidiu suprimir do texto dois
temas polêmicos: o Benefício
de Prestação Continuada
(BPC) e as regras para aposentadorias especiais.
Tasso garante que a supressão dos pontos não implica em
alteração de mérito, o que
obrigaria o texto a nova análise dos deputados. Para o senador, se as supressões forem acatadas pelo plenário da Casa, a
reforma poderá ser promulgada.
PEC paralela
O relator confirmou que
pontos que não entraram na
proposta já aprovada pela Câ-

mara estarão contempladas em
uma Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) paralela.
Nesse texto, além da definição
de regras para aposentadorias de
servidores de estados e municípios, a ideia é trazer novidades.
“Vamos colocar pra discussão na CCJ e no plenário pontos que vão elevar de uma maneira relevante a receita como
a contribuição previdenciária
de entidades filantrópicas”,
disse Tasso. A exceção, nesse
caso, seriam as Santas Casas e
as entidades de Assistência
Social, que cobram dos seus
usuários e não contribuem para
Previdência. O relator acrescentou que também será rediscutida na PEC Paralela a contribuição para agroexportador.
Essas duas receitas passariam a ser cobradas gradativamente em cinco anos, segundo
o senador. “Estamos fazendo
isso porque não achamos justo e nem correto, por exemplo,

instituições filantrópicas ricas, riquíssimas, que cobram
alto dos seus funcionários, não
contribuam do lado patronal
para a Previdência Social, ficando isso ao encargo do subsídio dado pelo trabalhador.
Quem ganha R$ 5 – R$ 10 mil
está subsidiando essa situação”. Para Tasso, todas essas
empresas não lucrativas têm a
obrigação de pagar a Previdência Social, que ele explica que
não é um imposto.
Sobre a pensão por morte,
Tasso Jereissati disse que a
ideia é de que em nenhum caso
o benefício seja inferior a 1,6
salário mínimo.
Se aprovadas as alterações
que virão por meio da PEC paralela, a expectativa de Tasso é
de que a economia para a
União, descontando o que deverá ser atenuado na questão
social e acrescentando novas
receitas, seja de cerca de
R$1,350 trilhão.

Cronograma
A expectativa da presidente da CCJ, senadora Simone
Tebet (MDB-MS), é de que
o relatório seja lido na reunião do colegiado desta quarta-feira (28). Como pelo regimento há um prazo mínimo de
48 horas após apresentação do
relatório para a leitura, a confirmação depende de um acordo entre os líderes que se reunirão nesta terça-feira.
Independentemente do
acordo, Simone garante que o
relatório será lido ainda esta
semana em reunião extraordinária da CCJ, que, na falta de
um acordo, pode ser lido nesta quinta-feira (29) ou, no
máximo, na sexta-feira (30).
Feita a leitura será dado prazo de uma semana para vista coletiva na CCJ. A expectativa do presidente do Senado é de que até o
dia 10 outubro a Casa vote a proposta em segundo turno no plenário. (Agencia Brasil)

Intenção de Consumo das
Famílias sobe 1,8% em agosto
O índice que mede a Intenção do Consumo das Famílias
(ICF) teve alta de 1,8% em agosto, após cinco meses seguidos
de quedas. A pesquisa foi divulgada na terça-feira (27) pela
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que analisou 18
mil questionários aplicados em
todas as unidades da federação.
O crescimento em comparação a julho interrompeu a tendência de queda iniciada em março e aproximou o indicador do

patamar de dezembro do ano
passado. Em relação a agosto de
2018, houve alta de 6,8%.
Segundo a confederação, o
avanço do ICF está ligado às variações positivas nos subíndices
de Perspectivas de Consumo,
que subiu 4%, e de Momento
para Aquisição de Bens Duráveis, com alta de 2,4%.
O presidente da CNC, José
Roberto Tadros, avalia que há
um maior otimismo das famílias na programação dos seus gastos, o que tem relação com uma

possível melhora no nível de
endividamento e a possibilidade
dos saques nas contas do FGTS
e PIS/Pasep.
Apesar da melhora, o ICF de
agosto permaneceu em 91,4
pontos, abaixo do patamar de
100 pontos, o que indica um cenário de insatisfação. A última
vez que ICF esteve acima dos
100 pontos foi em abril de 2015.
A insatisfação das famílias
com o consumo se dá principalmente no Momento para Duráveis (62,6 pontos) e no Nível de

Consumo Atual (71,9 pontos).
Mais alta, a Perspectiva de Consumo também permaneceu abaixo dos 100 pontos, com 91.
Os indicadores ligados à renda e ao emprego, entretanto,
apresentam resultados acima
dos 100 pontos, com 108,8 e
116,1, respectivamente, o que
indica um quadro de mais otimismo, segundo a CNC. A estabilidade de preços e a melhora
gradual do mercado de trabalho
foram as causas apontadas.
(Agencia Brasil)

Itamaraty: países ricos
descumprem acordos para
proteção ambiental
Em nota divulgada na noite da segunda-feira (26), o Ministério
das Relações Exteriores diz que países ricos descumpriram acordos que estabeleceram mecanismos de financiamento às atividades desenvolvidas pelos países em desenvolvimento a fim de reduzir o desmatamento e reflorestar áreas degradadas.
O comunicado é uma reação do governo brasileiro ao
recente anúncio de que países que integram o chamado Grupo
dos 7 (ou G7, que reúne as sete nações mais industrializados do
mundo, composto por: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido) colocariam à disposição do governo brasileiro US$ 20 milhões para apoiar atividades de reflorestamento na Floresta Amazônica.
A eventual liberação dos recursos vindos das maiores potências econômicas sem a prévia discussão com oito dos países
amazônicos (Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru,
Suriname e Venezuela, que dividem a cobertura florestal com a
Guiana Francesa, um território ultramarino francês) foi tema das
conversações dos líderes do G7 durante a 45ª conferência de
cúpula, que terminou ontem, na França. Paralelamente, o presidente da Colômbia, Iván Duque, anunciou a intenção de apresentar à Organização das Nações Unidas (ONU) uma proposta de
pacto regional de conservação do bioma.
Na nota divulgada na segunda-feira, o Itamaraty afirma acompanhar as notícias veiculadas a respeito de um suposto lançamento de
novas iniciativas relacionadas à Amazônia para, em seguida, fazer
objeção à novas medidas sem que, antes, se cumpra as já pactuadas.
“O Governo brasileiro recorda àqueles que estão aventando a
possibilidade de lançar tais iniciativas o fato de que já existem vários instrumentos, no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, para financiar atividades de redução
do desmatamento e de reflorestamento”, destaca o ministério, referindo-se aos compromissos assumidos pelos 179 países que participaram da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente
e o Desenvolvimento (Rio 92), realizada no Rio de Janeiro, em 1992.
Com status de tratado internacional, a convenção visa a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera
em níveis capazes de reduzir o impacto da interferência humana no
sistema climático. Em um primeiro momento, não foram fixados
limites máximos para as emissões destes gases, mas treze anos depois, a Conferência das Partes (COP-21), realizada em Paris, deu
lugar à assinatura do chamado Acordo de Paris. Pelo acordo, os 195
países signatários se comprometem a adotar medidas para manter o
aquecimento global “muito abaixo de 2ºC”, tentando limitar o aumento da temperatura a 1,5 ° C acima dos níveis pré-industriais.
Além disso, os países desenvolvidos deveriam investir US$ 100
bilhões de dólares por ano em medidas de combate à mudança do
clima e adaptação em países em desenvolvimento.
De acordo com o Itamaraty, o compromisso firmado em 2015
não está sendo cumprido “nem remotamente”. O ministério assegura que, embora o Brasil já tenha reconhecidamente reduzido
em cerca de 6 bilhões de toneladas a emissão de gases de efeito
estufa provenientes do desmatamento e da degradação florestal,
continua aguardando que os países desenvolvidos lhe paguem
estimados US$ 30 bilhões a título de incentivo financeiro para
que contenha o desmatamento florestal.
O Itamaraty também sustenta que, enquanto o setor privado
brasileiro investiu recursos financeiros em projetos ambientais
com potencial de reduzir em 400 milhões de toneladas a emissão de CO2, “países europeus têm se recusado a comprar a maioria dos créditos aos quais o Brasil faria jus, comprometendo
projetos ambientais relevantes no país”. O ministério ainda afirma que negociações estabelecidas durante a COP-21 para criar
um novo Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável continham
propostas que, na prática, inviabilizariam o funcionamento do
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e do Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável proposto pelo Brasil.
A nota cita a França, país do qual o Itamaraty diz esperar engajamento e clareza quanto aos objetivos já estabelecidos. “Espera-se da França – e de outros países que porventura apoiem
suas ideias – que se engajem com seriedade nessas discussões
no âmbito da UNFCCC [Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre a Mudança do Clima], em vez de lançar iniciativas redundantes, com montantes que ficam muito aquém dos seus compromissos internacionais, e com insinuações ambíguas quanto
ao princípio da soberania nacional.”
O Itamaraty conclui a nota afirmando que o Brasil está pronto para avançar “soberanamente, em consonância com os instrumentos internacionais de que somos parte e nossa própria política ambiental, na implementação de ações concretas de combate ao desmatamento e à degradação de florestas, particularmente
na Amazônia”. (Agencia Brasil)

Brexit: Jeremy Corbyn
prepara ofensiva para deter
saída sem acordo
Um encontro de líderes, intrapartidário, foi marcado para a
terça-feira (27) pelo líder da oposição trabalhista no Reino Unido, Jeremy Corbyn, para estudar formas de bloquear um Brexit (a
saída da União Europeia) sem acordo, em 31 de outubro próximo.
A 66 dias da data final para o Brexit, o Reino Unido está à beira de
uma crise constitucional e econômica, sem que haja qualquer entendimento entre as várias fações partidárias, quanto à estratégia a seguir.
A ameaça de Boris Johnson, de retirar o país da União Europeia de qualquer forma, no caso de Bruxelas recusar a renegociação do texto estabelecido com a ex-primeira-ministra Theresa
May, parece cada vez mais provável.
Só o Parlamento poderá impedir esse cenário, e Boris Johnson ameaça encerrá-lo, para cancelar toda e qualquer oposição.
O cenário desagradou os deputados, a começar pelo presidente
da Câmara dos Comuns, John Bercow.
Os parlamentares só deverão regressar das suas férias de verão em 3 de setembro. A urgência levou, contudo, o líder da oposição trabalhista, Jeremy Corbyn, a pedir um encontro com alguns
dos líderes dos pequenos partidos presentes no Parlamento.
A reunião ficou marcada para o seu gabinete em Westminster, e inclui
os Democratas Liberais, o SNP (Partido Nacional Escocês), o Plaid Cymru
(do País de Gales) e o Grupo Independente para a Mudança, centrista e
pró-europeu fundado este ano e que conta com cinco deputados.
No encontro, Corbyn vai buscar uma base parlamentar para
eventualmente conseguir derrubar o governo de Boris Johnson,
na esperança de deter o Brexit. (Agencia Brasil)
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Governadores da Amazônia Legal
querem regularização fundiária
Os governadores dos estados que compõem a Amazônia
Legal (Acre, Amapá, Amazonas,
Maranhão, Mato Grosso, Pará,
Rondônia, Roraima e Tocantins)
entregaram na terça-feira (27) ao
presidente Jair Bolsonaro propostas para um planejamento estratégico que leve ao desenvolvimento sustentável da região, entre as
quais a regularização fundiária e
a retomada da cooperação internacional, especialmente o Fundo
Amazônia. Bolsonaro reuniu os
chefes de Executivo estadual, no
Palácio do Planalto, para discutir
as ações de combate às queimadas na região.
No encontro, o presidente
voltou a citar declarações do presidente francês, Emmanuel Macron, sobre a intenção de construir um novo direito internacional
para o meio ambiente e destacou a
importância da união dos estados
na defesa da soberania da Amazônia. “Essa guerra aqui está acima dos estados, é nossa, é do Brasil”, disse Bolsonaro. “A nossa
união é importantíssima, aqui não
tem esquerda nem direita, é uma
questão de soberania nacional”,
acrescentou.
De acordo com o governador
do Amapá, Waldez Góes, o plano
dos estados identifica, em 26
projetos comuns, desde compras
corporativas que as unidades
federativas podem fazer em conjunto até ações mais diretas de
desenvolvimento e de infraestru-

tura. Para Goés, é preciso debelar todas as possibilidades de ilegalidade e apresentar programas
e projetos que possam gerar emprego e renda para a população
amazônica, mas somente com os
instrumentos consolidados é
possível enfrentar os problemas
que são recorrentes na região,
como o desmatamento ilegal e as
queimadas.
“Existem instrumentos que
são básicos, condições para o
bom planejamento público e privado, e sem eles a possibilidade
de insegurança jurídica e ilegalidade é grande”, disse. Ele citou a
regularização fundiária, com o
zoneamento econômico-ecológico (ZEE), o georreferenciamento
e o Cadastro Ambiental Rural
(CAR), como essa condição. “É
importante um plano definitivo de
monitoramento, fiscalização, de
punição para quem ousar sair fora
da lei e de alternativas para sociedade”.
Durante a reunião, o governo federal apresentou as ações
que já estão sendo executadas
pelas Forças Armadas. Na sextafeira (23), Bolsonaro autorizou
uma operação de Garantia de Lei
e Ordem (GLO), que ganhou o
nome de GLO Ambiental.
Para o governador do Pará,
Hélder Barbalho, ficou claro o
interesse de todos na construção
de uma agenda para saída da crise provocada pelo avanço do
desmatamento e dos incêndio,

mas, em paralelo, é preciso construir essa agenda permanente que
viabilize o desenvolvimento sustentável da floresta, compatibilizando a atividade da preservação
ambiental com outras vocações
de cada estado da região, como
o agronegócio.
“[É importante] o atrelamento na estratégia de regularização
fundiária e de assistência técnica para que se possa produzir
mais sem que isso esteja atrelado ao processo de desmatamento, para a qualificação da produção, da atividade rural, nas áreas
já antropisadas [com a presença
humana]”, disse.
O documento entregue a Bolsonaro também defende a participação dos estados na reformulação do Fundo Amazônia, assim
como a retomada de projetos no
âmbito desse programa de cooperação internacional para a preservação da floresta. Para o governador Hélder Barbalho, o governo federal parece estar disposto a restabelecer o diálogo
internacional de financiamento,
com a condição de revisão dos
projetos prioritários a serem financiados.
“Há o desejo de que possamos restabelecer as parcerias
que possam fomentar projetos
concebidos pelos governos estaduais e federal sem que seja
interpretado como qualquer interferência internacional. Apenas
como contrapartida o Brasil deve

demonstrar claramente que deseja a preservação da floresta amazônica”, disse. “A responsabilidade do Brasil, em contrapartida
às parcerias, é termos o cumprimento do nosso dever de casa,
que é um interesse primeiro do
Brasil, que é preservar a floresta,
que é compatibiliza a atividade e
o ativo florestal, somando as outras vocações, do agronegócio”,
explicou.
De acordo com o governador
Waldez Góes, além de querer discutir a governabilidade do fundo e
as prioridades de cada estado, os
governadores sugeriram ainda,
mudar o agente financeiro do fundo, que hoje é o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), para o Banco da
Amazônia, que “tem agências em
todos os estados da região e está
perto de cada empreendedor e cada
poder público”.
Os principais países doadores do Fundo Amazônia, Alemanha e Noruega, suspenderam o
repasse dos recursos após a divulgação das taxas de desmatamento na região. Em diversas
ocasiões, o presidente Jair Bolsonaro concordou com a dispensa dos recursos e opinou que
essas doações seriam formas de
“comprar a Amazônia a prestação” e ferir a soberania nacional
no controle da região.
Para o governador do Maranhão, Flávio Dino, é preciso encontrar o meio termo. “Enfatiza-

mos muito fortemente a necessidade da cooperação internacional, com defesa da soberania nacional. Porém achamos que não
é o momento de rasgar dinheiro,
sobretudo no que se refere ao
Fundo Amazônia. Assim também
como procuramos construir uma
modulação adequada para uma
espécie de um discurso antiambientalista que não constrói uma
saída adequada à preservação
dos interesses nacionais, na medida em que pode, inclusive, expor o Brasil a sanções comerciais, que atinjam os nossos produtores e a nossa economia”,
disse.
O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, reforçou que
a imagem do Brasil, nesse aspecto ambiental, é “extremamente
importante” para as relações comerciais. “O problema tomou
contornos indesejáveis, o desmatamento ilegal cresceu, temos
a questão dos incêndios, quando juntou isso em uma guerra de
comunicação, foi uma combinação ruim para a imagem do país”,
disse Mendes, que comanda o
maior estado produtor de grãos
do Brasil. “Vem as chuvas em
tempos muito próximos [para
apagar os incêndios], mas o desmatamento ilegal é contínuo, isso
afeta diretamente a imagem do
país na questão ambiental. Se ela
for profundamente afetada, o
agronegócio brasileiro terá dificuldades mundo afora”.

O governador do Amapá destacou que nenhuma proposta feita pelos governadores necessita
passar pelo Congresso Nacional,
são apenas ações entre os órgãos executivos. “Nós queremos
criar os outros mecanismos de
planejamento estratégico público-privado para mobilizar as terras que estão disponíveis. Agora não existe preocupação em
querer produzir em terras indígenas ou reservas, nós temos áreas disponíveis para produzir, que
o que falta é regularizar”, disse
Goés.
O presidente Jair Bolsonaro
encarregou o ministro da Casa
Civil, Onyx Lorenzoni, de dialogar com todos os estados para
tratar das medidas necessárias ao
desenvolvimento da região e
consolidar as agendas, mas disse que também vai encaminhar
propostas ao Congresso.
“Temos o Parlamento, vamos provocar com o apoio dos
senhores”, disse Bolsonaro,
ressaltando que a questão ambiental deve ser conduzida com
racionalidade, “não com selvageria como foi conduzida nos
últimos anos”. Durante a reunião, transmitida ao vivo, Bolsonaro citou diversos pedidos
de demarcação que estão parados para sanção da Presidência da República e disse que
essa política leva à “insolvência do Brasil” e inviabiliza o
agronegócio. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
CPV Securitizadora de Créditos Comerciais S.A.

CNPJ/ME [em fase de obtenção]
Extrato da Ata da Assembleia Geral de Constituição de 18.07.2019
Data, Hora, Local: 18.07.2019, às 10horas, Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 1098. 8º andar, salas 84 e
85, Itaim Bibi, São Paulo/SP. Presença: Totalidade dos Subscritores. Mesa: Presidente: Luiz Felipe Felix Curado, Secretário: Marcos de Alencastro Curado Filho. Deliberações Aprovadas: Constituição de uma S.A., com denominação
“CPV Securitizadora de Créditos Comerciais S.A.”, nos seguintes termos: (i) Estatuto Social. i) O capital social será de
R$ 1.200,00, representado por 1.200 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, sendo subscrito da seguinte
conforme, Boletim de Subcrição: (i) Marcos de Alencastro Curado Filho, subscreve 400 ações ordinárias nominativas, ao
preço de emissão de R$ 1,00 cada uma, as quais são parcialmente integralizadas, neste ato, em moeda corrente nacional; (ii) Matheus Baiocchi Curado subscreve 400 ações ordinárias nominativas, ao preço de emissão de R$ 1,00 cada
uma, as quais são totalmente integralizadas, neste ato, em moeda corrente nacional; e (iii) Luiz Felipe Felix Curado
subscreve 400 ações ordinárias nominativas, ao preço de emissão de R$ 1,00 cada uma, as quais são totalmente integralizadas, neste ato, em moeda corrente nacional. O capital social foi totalmente subscrito pelos acionistas presentes,
sendo integralizado, neste ato, 10% em dinheiro (artigo 80, Lei 6.404/76), conforme o comprovante de depósito. (iii)
Eleição dos Diretores: (i) Luiz Felipe Felix Curado, brasileiro, RG nº 5.523.238 SSP/GO, CPF nº 046.744.031-03 residente em São Paulo/SP, para Diretor Presidente; e (ii) Matheus Baiocchi Curado, brasileiro, RG nº 5.694.639 SSP/GO, CPF
nº 750.434.161-49, residente em Goiânia/GO, para Diretor de Relações com Investidores, os quais declaram, que não
estão impedidos de exercer as atividades mercantis, permanecerão em seus cargos pelo período de 2 anos da presente data e não farão jus a remuneração. (iv) As publicações dos atos da Companhia, nos moldes do disposto no artigo
289 da Lei 6.404/76, serão realizadas no “DOESP” e no “Jornal O Dia”. (v) A sede da Companhia será na Rua Leopoldo de Couto de Magalhães Júnior, nº 1098, 8º andar, salas 84 e 85, Itaim Bibi, São Paulo/SP. (vi) Foi declarado que o
capital social de R$ 1.200,00 encontra-se totalmente subscrito e foi parcialmente integralizado, em moeda corrente
nacional. Encerramento: Nada mais. Acionistas: Marcos de Alencastro Curado Filho, Matheus Baiocchi Curado, Luiz
Felipe Felix Curado. Diretores eleitos: Luiz Felipe Felix Curado, Matheus Baiocchi Curado. Lucas Rafael Peres - OAB/SP
nº 396.163. JUCESP NIRE 3530053946-0 em 02.08.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 001237629.2011.8.26.0100 (USUC 275) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o)(s) Boaventura José da Silva, Ana Leonel Silva, Conjunto Residencial Marabaya, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que
Edson Cappellano, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua
Rumaica, nº 229, esquina com a Rua Andre Kohle, 14° Subdistrito Lapa - São Paulo SP, com área de 230,00 m²,
contribuinte nº 024.039.0001-1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de
20 dias, contestem o feito. 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
[28,29]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1029532-14.2014.8.26.0001 A MM. Juíza de Direito da 8ª Vara
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Drª. Simone de Figueiredo Rocha Soares, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a CARLOS LUIZ PINHEIRO DE SÃO JUSTO - ESPOLIO, Espólio, na pessoa de seus sucessores Antonio Carlos de
São Justo e Elisa, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Condominio Edificio Residencial
Pedra Branca, objetivando a cobrança de R$ 6.339,83 (dez/2014), referente a obrigações condominiais da unidade 73, Bloco
08, do Edifício Safira, integrante do condomínio autor, devidamente atualizado. Encontrandose o réu em lugar ignorado, 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 19 de março de 2019.
[28,29]
3º VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL CIVEL SÃO PAULO-SP EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO
ELETRÔNICO. 1º E 2º LEILÃO DE BEM IMÓVEL INTIMAÇÃO DE: EXEQUENTE: ELISABETH ARANHA
WANDERICO EXECUTADO: ANNITA GALANTIER SPUNGIN EXECUTADA: REYNALDO SPUNGIN
EXECUTADA: NEUZA MARIA SPUNGIN. Processo nº 0222539-84.2011.8.26.0100. A Dra. MONICA DI
STASI GANTUS ENCINAS, Juíza de Direito da 3º Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP, na forma da
lei, etc. Faz saber que, com fulcro no Prov. CSM 1625/2009 do TJSP, através da ARENA LEILÃO
(www.arenaleilao.com.br), portal de leilão online. Leiloeiro Oficial: Danilo Cardoso da Silva, JUCESP nº
906 e Luis Antonio Ribeiro - JUCESP 984, levará a público pregão de venda e arrematação do bem
penhorado nos autos em epígrafe. Do início do Leilão: 1º praça com início no dia 10 de Setembro de
2019, ás 12h e 00min, e com término no dia 13 de Setembro de 2019 ás 12h e 00min, entregando o bem
imóvel, a que mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2º praça
com início no dia 13 de Setembro de 2019 ás 12h e 00 min, e com término no dia 11 de Outubro de
2019 ás 12h e 00 min, caso não haja licitantes na 1ª ocasião, o bem imóvel será entregue a quem mais der,
não sendo aceito lance inferior ao preço considerado vil, 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação
(Art. 891 do CPC e art. 13 do Prov. CSM nº 1625/2009) o bem imóvel a seguir descrito, conforme condição
de venda const ante no presente edital. Do bem: “ Terreno em forma triangular, situado na Rua 26, lote
3 da quadra 2, no Jardim Itapera, nº 29 Subdistrito – Santo Amaro, atual Rua Pedro Gonçalves Meira
76, CEP 04433-250, medindo 25 m de frente, 20m do lado que confronta o lote 2, do outro lado mede
30 m em linha reta, pela qual forma um triângulo, encerrando a área de 250m². Imóvel registrado sob
matricula nº22.510 do 11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo – Contribuinte nº 173.067.00031. Conforme consta no auto de avaliação trata-se de um imóvel residencial composto de dois
pavimentos, com área construída de 196m², um sobrado antigo em situação de deterioração.
Composto por garagem para 4 veículos, ampla cozinha, banheiro, deposito, 5 quartos (3 suítes),
lavanderia, churrasqueira piscina e ampla área de lazer. Valor da Avaliação: R$ 536.732,63 (quinhentos
e trinta e seis mil setecentos e trinta e dois reais e sessenta e três centavos) – out/18. Valor atualizado
pela Tabela Pratica do Tribunal de Justiça de São Paulo: R$ 552.038,56 (quinhentos e cinquenta e
dois mil e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos). Valores de avaliação será atualizado até
Alienação Judicial. Do Pagamento e Recibo do Leiloeiro: Os preços dos bens arrematados deverão ser
depositados através de guia dedepósitojudicialdoBancodoBrasilS.A,noprazode24horasdarealizaçãodo leilão.
Em até 5 horas após o encerramento do leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para
deposito. Decorrido o prazo sem que o arrematante tenha realizado o deposito, tal informação será encaminhada
ao MM. Juízo para aplicação legal e cabível. Se o credor optar pela não adjudicação (art. 876 do CPC),
participará da hasta pública e pregões na forma da lei e igualdade de condições, dispensando-se a exibição
do preço, até o valor atualizado do débito, mas se o valor exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três)
dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação. Do Pagamento Parcelado: art. 895, I,
II, do CPC: O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar por escrito. Até
o início do 1º leilão, proposta de aquisição do bem pelo valor não inferior ao da avaliação; até o início do 2º
leilão proposta do valor que não seja considerado preço vil. A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta
de pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado
em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio
bem quando se tratar de imóveis. Da Comissão do Leiloeiro: O arrematante deverá pagar ao leiloeiro, a
título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço da arrematação, caso haja
desistência do leilão, ou acordo extrajudicial, antes do início do leilão, a parte devedora arcará com os custos
do edital e outros referentes à divulgação desde que devidamente comprovados pela empresa gestora. Caso
isso ocorra depois de iniciado o leilão, além dos custos, arcará a parte devedora com 2,5% (dois e meio por
cento), sobre o valor da avaliação do bem, conforme provimento CSM 1625/09 e com despacho deste Juízo
competente, com as alterações do provimento CSM 2319/15 e Resolução 236/2016 do CNJ, art.7º parágrafo
3º. Da Meação do Cônjuge ou Coproprietário: É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado
a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições (art. 843 e 894 do CPC). Havendo a
arrematação, será reservada a parte do coproprietário, que deverá ser previamente intimado. Do Auto de
Arrematação: Nos moldes do art. 20 do Prov. 1625/09, o auto de arrematação somente será assinado pelo
Juiz de Direito após a efetiva comprovação do pagamento integral do valor da arrematação e da comissão ou
em caso de arrematação parcelada o comprovante do pagamento da primeira parcela referente aos 25% (vinte
e cinco por cento) de entrada em caso de não pagamento, aplicar-se-á o disposto do artigo 21 do provimento
Após assinado pelo Juiz, pelo Leiloeiro Oficial, e pelo Arrematante será considerada perfeita, acabada e
irretratável, ainda que sejam julgados procedentes os embargos do executado ou ação autônoma que trata
o § 4º do art. 903 do CPC. Carta de Arrematação:Passado o prazo de 10 (dez) dias úteis, previsto no § 2º
do art.903 do CPC, sem que tenha havido alegação de qualquer das situações prevista no § 1º do mesmo,
será expedida a carta de arrematação. Das Despesas e Demais Credores Hipotecários: Aplicar-se-á o
disposto no art. 908 do CPC. Dos Ônus, Taxas e Impostos: Eventuais ônus, taxas e impostos incidentes,
IPTU, aplicar-se-á o art.130 parágrafo único do Código Tributário Nacional. Consta junto a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO dívida aberta e ajuizado valor total R$ 19.912,72 (dezenove mil novecentos e
doze reais e setenta e dois centavos) – agosto/19. Das Intimações do Executado e Corresponsáveis e
demais Credoras: Serão cientificados do dia, hora e local da alienação judicial por intermédio de do Advogado,
em caso de representação incluindo nome do patrono, ficando os mesmos intimados das designações
supra pelo presente edital, nos termos do artigo 889, I, e parágrafo único do CPC. Eventuais credores
preferenciais dos executados ficam desde já intimados da data e horário dos leiloes e do prazo de se habilitarem
em seus respectivos créditos art.804 do CPC. Aos participantes da hasta pública, é defeso
alegardesconhecimentodascláusulasdesteedital.Paraseeximiremdasobrigações geradas, inclusive aquelas
de ordem criminal na forma do artigo 358 do Código Penal Brasileiro. Os bens serão vendidos de natureza
AD CORPUS, Dado e passado nesta cidade. São Paulo-SP.
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HSBC Brasil Holding S.A.

CNPJ/MF nº 22.626.820/0001-26 – NIRE 35.300.478.592
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de dezembro de 2017
Data: 27/12/2017. Horário: 16 horas. Local: na sede social da (“Companhia”), na Rua Funchal nº 160, Condomínio São
Paulo Corporate Towers, Sub-Condomínio Torre Norte, 19º andar, conjunto 191A, parte, Vila Olímpia, São Paulo-SP. Presença:
acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante no “Livro de Presença de Acionistas”.
Convocação: dispensada a publicação do Edital de Convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, nos
termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Mesa: Sr.
Alexandre de Barros Cruz e Guião – Presidente e Sr. Tiago Ezao Pereira Bento – Secretário. Ordem do Dia: deliberar sobre:
(1) distribuição de dividendos adicionais à conta de reserva de lucros no valor total de R$71.984.201,50, montante esse
equivalente a R$0,04904 por ação da Companhia; e (2) a distribuição de juros sobre o capital próprio (“JCP”) ao acionista da
Companhia no valor bruto total de R$38.781.585,99, o qual após dedução de imposto de renda na fonte à alíquota de 15%,
nos termos do artigo 9º, parágrafo 2º, da Lei nº 9.249/95, correspondente a R$32.964.348,09, montante esse equivalente
a R$0,02246 por ação da Companhia. Deliberações: Foram aprovados, por unanimidade dos presentes, as seguintes
deliberações: 1. A distribuição de dividendos adicionais à conta de reserva de lucros ao acionista da Companhia no valor
total de R$71.984.201,50 por ação da Companhia, montante esse equivalente a R$0,04904 por ação da Companhia. 2. A
distribuição “ad referendum” da Assembleia geral ordinária de 2018, de JCP ao acionista da Companhia, que será imputado
ao valor do dividendo mínimo obrigatório, no valor bruto total de R$38.781.585,99, o qual após dedução de imposto de renda
na fonte à alíquota de 15%, nos termos do artigo 9º, parágrafo 2º, da Lei nº 9.249/95, correspondente a R$32.964.348,09,
montante esse equivalente a R$0,02246 por ação da Companhia. O pagamento dos dividendos e dos juros sobre o capital
próprio referidos nos itens 1 e 2 acima serão realizadas nesta data e caberá integralmente ao acionista majoritário, HSBC
Latin America Holdings (UK) Limited, tendo em vista que o acionista minoritário, HSBC Investment Bank Holdings B.V., detentor
de uma única ação ordinária, abre mão dos seus direitos de recebimento tendo em vista o valor insignificante. 3. Aprovada
a lavratura desta ata em forma de sumário e que sua publicação seja feita com a omissão das assinaturas dos acionistas
presentes, como facultam, respectivamente, os parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. Lavramento
e Leitura de Ata: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a
qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Relação dos presentes: Presidente da Mesa:
Alexandre de Barros Cruz e Guião; Secretário da Mesa: Tiago Ezao Pereira Bento; Acionistas presentes: HSBC Latin America
Holdings (UK) Limited, p. Alexandre de Barros Cruz e Guião e Tiago Ezao Pereira Bento e HSBC Investiment Bank Holdings
B.V., p. Alexandre de Barros Cruz e Guião e Tiago Ezao Pereira Bento. São Paulo (SP), 27/12/2017. JUCESP – Certifico o
registro sob o nº 298.240/19-1 em 04/06/2019. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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FXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWD
FLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDJRVWRGHH
(GLWDOGH&LWDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ2'U3DXOR+HQULTXH5LEHLUR*DUFLD-XL]GH
'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO GH 3LQKHLURV63 )D] 6DEHU D$U )ULR 5HIULJHUDomR &RPHUFLDO H 3UHVWDomR GH
6HUYLoRV /WGD &13-   TXH 6SHHG\ &UHG )RPHQWR 0HUFDQWLO (,5(/, OKH DMXL]RX DomR GH ([HFXomR
REMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 RXWXEURGH UHSUHVHQWDGDSHOD1RWD3URPLVVyULDQFRPYHQFLPHQWR
 (VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD
SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX
UHFRQKHoDRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRV
SRGHQGRUHTXHUHUTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURV
GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H VXD DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR
VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR 63 
H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&LYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &$5/26('8$5'235$7$9,(5$
QD IRUPD GD /HL HWF )D] 6DEHU D %UHQQR /XL] 0XQL] %DUUHWR 5RPDQR &3)   TXH %DQFR %UDGHVFR
6$ OKH DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  PDUoR GH   UHSUHVHQWDGD SHOD
&pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR  (PSUpVWLPR 3HVVRDO Q  (VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGH
VHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULD
VHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHRXUHFRQKHoDRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWR
GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR
HPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUD
GH EHQV H VXD DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU
SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR
HSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXOKRGHH
(',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO9,3HQKDGH)UDQoD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D ÈOYDUR/XL]9DOHU\0LUUD
QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D R  0$*$/< -($1( 5$0286(. %UDVLOHLUD TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH
3URFHGLPHQWR &RPXP &tYHO SRU SDUWH GH 1LYDOGR %DUERVD )LOKR H RXWURV REMHWLYDQGR HP VtQWHVH D DGMXGLFDomR GR
LPyYHO FRQVWLWXtGR SHOR ORWH  GD TXDGUD  FRP iUHD GH   P XP WHUUHQR FRP  GH IUHQWH SDUD D 5XD
 GR ODGR GLUHLWR PHGH P GR ODGR HVTXHUGR PHGH P H QRV IXQGRV PHGH P FRQIURQWDQGR ODGR
GLUHLWRFRPRORWH%ODGRHVTXHUGRFRPRORWH%HQRVIXQGRVFRPRORWH%QR-DUGLP0DUtOLDQD9LOD0DWLOGH
REMHWR GD 7UDQVFULomR Q  SHUDQWH R  &5, GH 6mR 3DXOR63 DGTXLULGR SHORV UHTXHUHQWHV DWUDYpV GH
&RQWUDWR3DUWLFXODUGH&RPSURPLVVRGH9HQGDH&RPSUDHLVTXHQmRKRXYHRXWRUJDGHHVFULWXUDGHILQLWLYD(QFRQWUDQGR
VHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomR
SURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDODSUHVHQWHUHVSRVWD
1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R
SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR
3DXORDRVGHMXOKRGHH
(',7$/'(,17,0$d235$=2'( 80 0Ç6352&(66212 $ 00-XL] D GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;,SLUDQJD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &DUORV$QWRQLRGD&RVWDQDIRUPDGD
/HLHWF)$=6$%(5D R 3$8/$.29$&%5$1'2%UDVLOHLUR5*&3)FRPHQGHUHoRj
5XD9HUJXHLUR/LEHUGDGH&(36mR3DXOR63TXHSRUHVWH-Xt]RWUDPLWDGHXPDDomRGH&XPSULPHQWR
GH 6HQWHQoD PRYLGD SRU &58= $=8/ '( 62 3$8/2 LQVFULWD QR &13- VRE R Q  (QFRQWUDQGRVH
R UpX HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR QRV WHUPRV GR DUWLJR   ,9 GR &3& IRL GHWHUPLQDGD D VXD ,17,0$d2 SRU
(',7$/ SDUD TXH QR SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV ~WHLV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO SDJXH D
TXDQWLDGH5 MDQHLURGHIOVTXDQWLDHVVDTXHGHYHUiVHUFRUULJLGDPRQHWDULDPHQWH WDEHODGR7-63
DSDUWLUGHMDQHLURGHHDFUHVFLGDGRVMXURVGHPRUDOHJDLV DRPrV DSDUWLUGHIHYHUHLURGHHDWpRHIHWLYR
SDJDPHQWR ILFDQGR D SDUWH H[HFXWDGD DGYHUWLGD GH TXH WUDQVFRUULGR WDO SUD]R GH  GLDV  VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR
VHUi DXWRPDWLFDPHQWH LQLFLDGR R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV SDUD TXHUHQGR DSUHVHQWDU LPSXJQDomR LQGHSHQGHQWHPHQWH
GHSHQKRUDRXGHQRYDLQWLPDomR 1&3&DUW 1mRRFRUUHQGRSDJDPHQWRYROXQWiULR QRSUD]RGHGLDVSUHYLVWR
QRDUW³FDSXW´GR1&3& RGpELWRVHUiDFUHVFLGRGHPXOWDGH GH]SRUFHQWR HGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVGH
 GH] SRU FHQWR  QRV WHUPRV GR DUW    GR 1&3& 1R FDVR GH GHFXUVR GR SUD]R SDUD DSUHVHQWDomR GH
LPSXJQDomRVHUiQRPHDGR&XUDGRU(VSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$
0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORH

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 109336682.2014.8.26.0100 (USUC 1186) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos,
do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Antonio
Arraiol ou Antonio Arraial, Emília Gelardini Arraiol ou Emília Gelardini Arraial, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Marcio Silva do Carmo e Luzineide
Odalice de Oliveira ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Herval,
nº1246-Belém-São Paulo SP,com área de 241,436m²,contribuinte nº029.038.0043-1,alegando posse mansa e pacífica no prazo
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
[27,28]
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1060057-68.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª
Vara Cível,do Foro Regional II-Santo Amaro,Estado de São Paulo,Dr(a).LUIZ RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ, na forma da
Lei,etc.FAZ SABER a(o) TAKASAKI INTERMEDIAÇÕES DE IMOVEIS EIRELI ME,CNPJ 21.029.408/0001-66, que lhe foi proposta
uma ação de Notificação por parte de Elias Faustino de Menezes, para no prazo de 15 dias, promova a regularização da escritura
do imóvel matrícula 281.342-11º CRISP, à Rua Francisco Enes 03, contribuinte 161.006.0014-4, bem como, perante à Prefeitura,
para eximir o Notificante de qualquer tipo de débito ou responsabilidade referente ao imóvel, após a transmissão da posse, em
08/08/2015,sob pena de não fazendo,serem tomadas providências outras,justas e cabíveis,inclusive de cunho judicial com preceito cominatório. Encontrando-se o requerido em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua NOTIFICAÇÃO, por EDITAL,
para os atos e termos da ação proposta, nos termos do art. 726 do CPC. Após o decurso do prazo supra, a fluir a partir do prazo
deste edital, os autos serão arquivados. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. [27,28]
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1084138-83.2014.8.26.
0100(USUC 1063) A Doutora Aline Aparecida de Miranda,MM.Juiza de Direito da 1ªVara de Registros Públicos, do Foro Central
Cível,da Comarca de SÃO PAULO,do Estado de São Paulo,na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Manoel Vieira dos Santos,
Alberto Ghoete de Assumpução, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem,herdeiros e/ou sucessores, que Railde Caldas Tavares dos Santos e Marcos Caldas Tavares ajuizaram ação de
USUCAPIÃO,visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Dom Joaquim de Oliveira,nº 97 38º Subdistrito
Vila Matilde - São Paulo SP, com área de 72,77 m², contribuinte nº 058.214.0015-5, alegando posse mansa e pacífica no prazo
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
[27,28]
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 109205204.2014.8.26.0100 (USUC 1170) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o)(s) Diva Cesar Câmara, Carlos Augusto Câmara Filho, Caio Júlio Machado Cesar, Milton Machado Cesar, Shintaro
Nakazawa, réus ausentes,incertos,desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem,
herdeiros e/ou sucessores, que Yoshio Ninomiya e Maria Mariko Ninomiya, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Taciba, nº 312 Vila Babilonia, 42º Subdistrito Jabaquara - São
Paulo SP, com área de 150,00 m², contribuinte nº 089.269.0040-1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.[27,28]
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 1ª VARA DE REGISTROS
PÚBLICOS - Praça João Mendes s/nº - sala 2200/2208 - Centro - CEP 01501-900
- Fone: (11) 2171-6353 - São Paulo-SP - E-mail: sp1regpub@tjsp.jus.br - - EDITAL
de CITAÇÃO – Prazo de 20 dias, expedido nos autos da ação de USUCAPIÃO,
processo nº 0014918-54.2010.8.26.0100 (Usuc. 301). A Doutora ALINE APARECIDA
DE MIRANDA, MMª Juíza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, d o Fo r o
Central Cível, da Comarca de São Paulo, do Estado de São Paulo, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Henriqueta Andrade de Abreu, Bellah de Andrade ou
Bellah de Andrada, Melina Chardon de Andrada Machado ou Melina Chardon
Maia, José Maria dos Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que JOÃO JOSÉ CARILLO CANHADAS e NEUSA MARIA FELICIANO
CANHADAS ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio
sobre o imóvel localizado na Rua José Bauman, nº 72, Itaquera, Distrito de
Itaquera - São Paulo/SP, com área de 510,65 m², contribuinte nº 114. 350.0033-

0, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente EDITAL para CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS para que,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, CONTESTEM o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Seráo presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 23 de agosto de 2019.
28 e 29/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
0035432-23.2013.8.26.0100 - 562/13.]O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LeticiaAntunes Tavares, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o)
Jean Bernhard, Jeanne Bernhardt, Tsuneo Sakuramoto,Aroco Sakuramoto, Yoshinori Nagamine, Francisco
Caetano Rosa, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges
e/ou sucessores, que Yoshio Nagamine e Kiyo Nagamine ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a
titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Dna. Maria Pêra, 114, Jabaquara, São Paulo - SP,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação
dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem
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.
J - 27 e 28/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0706303-12.2012.8.26.0020. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a).
Fernanda Mendes Simões Colombini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a VERSECK LAR E CONSTRUÇÃO
LTDA, CNPJ 06.075.660/0001-18, na pessoa do seu representante legal e aoJEFERSON SOLEO DOS
SANTOS, CPF 094.227.918-20 que o Banco Bradesco S/A lhes ajuizou Ação de Cobrança objetivando a
procedência da ação e a condenação dos Réus ao pagamento de R$ 153.956,78, referente aos contratos de
“Conta Corrente, Giro Fácil e Desconto de Cheques” nºs 3190117138, 3190738254, 3190737983, 3190737371,
3190736570, 3190280274, atualizados até 28/05/2012, 06/05/2012 e 25/05/2012, valor esse a ser devidamente
atualizado até o pagamento, acrescidos de juros, demais cominações contratuais, custas processuais e
honorários advocatícios. Encontrando-se os Réus em lugar ignorado e incerto foi deferida a CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 30 dias supra,
contestem a ação, sob pena de revelia, gerando a presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de abril de 2019.
28 e 29/08
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Proc. nº 1018182-23.2014.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito da 43ª Vara
CÍvel - Foro Central Cível – SP, Dr. Miguel Ferrari Junior, FAZ SABER a GILBERTO CARLOS DE
OLIVEIRA, CPF nº 833.142.536-72, Ação: Execução deTítulo Extrajudicial proposta por COOPERATIVADE
CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA SEGURANÇA PÚBLICA DE SÃO PAULO - CREDIAFAM,
objetivando o recebimento de R$ 2.006,58(02/2014) representada por Contrato de Empréstimo, estando o
Executado em lugar incerto e não sabido, expede-se edital para que, pague no prazo de três dias o valor
estampado na petição inicial, mais custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o débito
exequendo, sendo que, no caso de pronto pagamento no prazo de três dias, ficam reduzidos à metade, ou
querendo apresente embargos no prazo de quinze dias. Afixe - se e Publique-se na forma da lei. J- 27 e 28/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008627-74.2017.8.26.0003 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo
Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA ISABEL FACHOLADONATO DE BOTELLA,
CPF 300.350.744-34, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO
DO BRASIL S/A, com o seguinte objeto: o exequente é credor da importância de R$ 539.256,48, referente a
cédula de crédito bancário nº 497.102.847. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido,
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 dos exequentes,
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. Será o presente, afixado e publicado. Será
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
27 e 28/08

Contato
(11) 3294.8920
(11) 94033.9915
godoyseguranca2015@gmail.com

São Paulo, quarta-feira, 28 de agosto de 2019

Jornal O DIA SP
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Polo Moda Empreendimentos Imobiliários Ltda

KAHACHE Empreendimentos e Participações Ltda

CNPJ nº 02.762.199/0001-10
Demonstrações Financeiras em Exercícios Findos de 31/12/2018 e 2017 – (Em milhares de Reais)
Capital Reserva Ajustes de avaliação Lucros ou (Prejuízos)
Balanços patrimoniais
Nota 2018 2017
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Nota social de lucros
patrimonial
acumulados Total
Ativo / Circulante
6.523 6.534
3.300
64
242.024
– 245.388
Caixa e Equivalentes de Caixa
123
102 Saldo em 1º de janeiro de 2017
–
–
–
1.033 1.033
Aluguéis a Receber
5.146 5.384 Lucro Líquido do exercício
–
–
–
1.789 1.789
9 l ;9m e 9n
Cheques em Cobrança
1.042 1.002 Ajustes de Exercícios Anteriores
–
–
–
2.822 2.822
Adiantamento a Fornecedores
46
46 Total de resultados abrangentes, líquido de impostos
Outros Créditos com Terceiros
166
– Transações com acionistas e constituição de reservas
– 1.589
–
(1.589)
–
252.513 247.244 Transferência para Reservas
Não Circulante
–
–
–
(1.233) 1.233
Outros Créditos - Partes Relacionadas
9b e 9c
90
184 Lucros, Dividendos e juros sobre o capital próprio
– 1.589
–
(2.822) (1.233)
Mútuos - Partes Relacionadas
9b e 9c 6.120 2.081 Total das transações com quotistas e constituição de reservas
3.300 1.653
242.024
– 246.977
Total do realizável a longo prazo
6.210 2.265 Saldo em 31 de dezembro de 2017
3.300 1.653
242.024
– 246.977
Propriedades para Investimento
9d, 9e 246.288 244.959 Saldo em 1º de janeiro de 2018
–
–
–
4.599 4.599
Imobilizado
15
20 Lucro Líquido do exercício
–
–
–
1
1
9 l ;9m e 9n
Total do Investimento, Imobilizado e Intangível
246.303 244.979 Ajustes de Exercícios Anteriores
–
–
–
4.600 4.600
259.036 253.778 Total de resultados abrangentes, líquido de impostos
Total do ativo
7.312 6.214 Transações com acionistas e constituição de reservas
Passivo e Patrimônio líquido / Circulante
– 4.056
–
(4.056)
–
Fornecedores a pagar
28
27 Transferência para Reservas
–
–
–
(544) (544)
Empréstimos e Financiamentos
4.272 3.996 Lucros, Dividendos e juros sobre o capital próprio
– 4.056
–
(4.600) (544)
Obrigações Tributárias a recolher
1.905 1.453 Total das transações com quotistas e constituição de reservas
3.300 5.709
242.024
- 251.033
Outras Contas a Pagar
840
550 Saldo em 31 de dezembro de 2018
Adiantamento de Clientes
101
188 Demonstrações de resultados abrangentes Nota 2018 2017
'HPRQVWUDo}HVGRVÀX[RVGHFDL[D
Nota 2018 2017
Outras Obrigações com Terceiros
166
– Lucro líquido do exercício
4.599 1.033 Fluxo de caixa das atividades operacionais
691
587 Outros resultados abrangentes (ORA)
Não Circulante
Lucro líquido do exercício
4.599 1.033
Outras Obrigações - Partes Relacionadas
9b e 9c
38
223 ,WHQVTXHQXQFDVHUmRUHFODVVL¿FDGRVSDUDRUHVXOWDGR
Ajustes para: Depreciação
9d, 9e 149 140
Mútuos - Partes Relacionadas
9b e 9c
653
221 Ajustes de Exercícios Anteriores
9 l ;9m e 9n
1 1.789
9 l ;9m e 9n
1 1.789 Ajustes de Exercícios Anteriores
Empréstimos Bancários - Longo Prazo
–
143 Outros resultados abrangentes, líquidos de IR e CS
150 1.929
1 1.789 Total dos Ajustes que não afetam o caixa
8.003 6.801 Resultado abrangente total
Total do passivo
4.749 2.962
4.600 2.822 Total do Lucro Líquido Ajustado
251.033 246.977 Resultado abrangente atribuível aos: Contrtoladores 4.600 2.822 9DULDo}HVHP Adiantamento de Clientes
Patrimônio líquido
(87) 144
Capital social Subscrito e Integralizado
3.300 3.300 Não Controladores
238 (53)
–
– Aluguéis a Receber
Reserva de Lucros
9 l ;9m e 9n 5.709 1.653 Resultado abrangente total
(40) (495)
4.600 2.822 Cheques em Cobrança
Ajuste de Avaliação Patrimonial
9k 242.024 242.024
1
10
P~WXRFRPRHPSUpVWLPRGHFRLVDVIXQJtYHLV'HVWLQDQGRVHRP~WXRD¿QV Fornecedores
259.036 253.778
Total do passivo e patrimônio líquido
290 550
econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, Outras Contas à Pagar
452 316
Demonstrações de resultados
Nota 2018 2017 não poderão exceder a taxa a que se refere a legislação vigente, permitida Obrigações Fiscais e Tributárias
166
–
Operações Continuadas
a capitalização anual. Não se tendo convencionado expressamente, o prazo Outras Obrigações com Terceiros
Outras
Obrigações
Partes
Relacionadas
9b
e
9c
(186)
201
Receita Operacional Bruta
8.005 8.472 do mútuo será de trinta dias, pelo menos, se for de dinheiro ou do espaço de
–
31
(-) Impostos sobre o Faturamento
9g;9i e 9i (292) (309) tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer outra coisa fungível. As Outros Adiantamentos
(166)
45
7.713 8.163 RSHUDo}HVGHFUpGLWRFRUUHVSRQGHQWHVDP~WXRGHUHFXUVRV¿QDQFHLURVHQ- Outros Créditos com Terceiros
Receita líquida das vendas e serviços
9b e 9c
94 (40)
Lucro Bruto
7.713 8.163 tre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à Outros Créditos - Partes Relacionadas
5.511 3.670
Despesas com pessoal, gerais e administrativas
(3.693) (3.943) incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de Caixa gerado nas atividades operacionais
(75) (128) ¿QDQFLDPHQWRHHPSUpVWLPRVSUDWLFDGDVSHODVLQVWLWXLo}HV¿QDQFHLUDVFRQ- Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades
Outras despesas Tributárias (Exceto IRPJ e CSLL)
5.511 3.670
(3.768) (4.071) forme legislação vigente. São também tributados (IRRF) como aplicações operacionais
Despesas Operacionais
5HVXOWDGRDQWHVGDVUHFHLWDVHGHVSHVDV¿QDQFHLUDV 3.945 4.092 ¿QDQFHLUDVGHUHQGD¿[DRVUHQGLPHQWRVDXIHULGRV TXDQGRDSOLFiYHO QDV Fluxo de caixa das atividades de investimento
'HVSHVDV ¿QDQFHLUDV
(1.135) (810) RSHUDo}HVGHP~WXRGHUHFXUVRV¿QDQFHLURVHQWUHSHVVRDVMXUtGLFDVRXHQ- Aquisição de Propriedades para Investimento 9d, 9e (1.473) (850)
Outros Resultados Financeiros Líquidos
9b e 9c 3.722 (675) tre pessoa jurídica e pessoa física. d) Propriedades para Investimento – Fluxo de caixa decorrente das atividades
(1.473) (850)
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
138
43 Imóveis Próprios: A Empresa (durante o ano calendário de 2015) realizou de investimentos
Resultado Financeiro Líquido
2.725 (1.442) DFRQWDELOL]DomRGR$MXVWHDR9DORU-XVWR$9-GRVVHXVDWLYRV ,PyYHLV )OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
(544) (1.237)
6.670 2.651 3UySULRV FODVVL¿FDQGRRVFRPR3URSULHGDGHVSDUD,QYHVWLPHQWR2UHFR- Lucros, Dividendos
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
277 100
(-) Provisões para IRPJ e CSLL
9g;9i e 9i (2.070) (1.617) QKHFLPHQWRHPHQVXUDomRGRV,PyYHLV3UySULRVFODVVL¿FDGRVFRPR3URSULH- Empréstimos e Financiamentos Bancários
Resultado líquido das operações continuadas
4.599 1.033 GDGHVSDUD,QYHVWLPHQWRHDFRQWDELOL]DomRGR$MXVWHDR9DORU-XVWR$9- Empréstimos e Financiamentos Bancários - Longo Prazo (143) (3.023)
9b e 9c 432 221
Resultado líquido do exercício
4.599 1.033 foi feito com base em laudo elaborado por avaliadores externos independen- Mútuos - Partes Relacionadas PNC
Mútuos - Partes Relacionadas ANC
9b e 9c (4.039) 1.145
Notas Explicativas: 1) Contexto operacional: A Polo Moda Empreendi- WHVFRPTXDOL¿FDomRSUR¿VVLRQDODGHTXDGDHUHFRQKHFLGDHH[SHULrQFLD
Caixa líquido proveniente das (usado nas)
mentos Imobiliários Ltda ("Empresa") é uma sociedade empresária limita- recente na localização e na categoria dos bens e direitos que foram avaliaDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
(4.017) (2.795)
da que iniciou suas atividades em 29/07/1998. A Empresa utiliza nome fan- dos. Essa contabilização teve um aumento no ativo (grupo de investimenAumento ou (Redução) líquida em caixa
tasia simples de " POLO MODAS". Está situada na Rua Júlio Ribeiro, nº tos) e como contrapartida aumento no patrimônio líquido (grupo de ajuste de
e equivalentes de caixa
21
26
243, no CEP: 03010-030, no bairro do Brás, na Cidade de São Paulo/SP. avaliação patrimonial), onde irão permancer nessas rúbricas contábeis enCaixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
9a 102
76
Tem como objeto social a administração de bens próprios ou de terceiros, quanto não são computadas no resultado do exercício em obediência ao
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
9a 123 102
incluindo a locação de bens móveis e a participação em outras sociedades regime de competência A propriedade para investimento é inicialmente menAumento ou (Redução) líquida em caixa
no Brasil ou Exterior, empresárias ou simples, limitadas ou sociedades por surada pelo custo e subsequentemente ao valor justo, sendo que quaisquer
e equivalentes de caixa
21
26
ações como sócia, quotista ou acionista. O prazo de duração é indetermina- alterações no valor justo são reconhecidas no resultado. Possíveis ganhos
do e os atuais sócios são pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil. Os atuais e perdas na futura alienação ou baixa de uma propriedade para investimen- GHWULEXWDomRGR/XFUR3UHVXPLGRSDUD¿QVGH,53-H&6//RQGHpDSXUDGR
administradores são pessoas físicas domiciliados no Brasil. O contrato so- to (calculado pela diferença entre o valor líquido de alienação e o valor con- de forma trimestral. A Empresa calcula e recolhe seus impostos pelo regime
cial está registrado na JUCESP/NIRE 35.2.1518369-9. 2) Base de prepara- tábil do item) serão reconhecidos no resultado.  ,PyYHLV 3UySULRV HP de Caixa ( pelos recebimentos) onde contabiliza os impostos diferidos em
ção e Apresentação das Demonstrações Contábeis: A Empresa elabo- Construção - Propriedades para Investimento: Contas que registram os obediência ao regime de competência. A Base de Cálculo é obtida através
rou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício imóveis próprios em construção, destinados a auferir aluguel ou para valori- da aplicação de 32% sobre as receitas da atividade operacional com alíquo¿QGRHPHHPFRQIRUPLGDGH VHPSUHTXDQGRSUDWLFiYHO  zação do capital, ou para ambas, sua mensuração inicial deve ser pelo cus- tas do IRPJ de 15% e CSLL de 9 % sobre a presunção. Se a Base de Cálcom a Lei 10.406/2002 (novo código civil), com as Normas Brasileiras de to, já nas subsequentes, a Empresa poderá escolher entre o método do va- culo exceder 60 mil reais no trimestre é aplicada um adicional de 10% de
Contabilidade (NBC), com as resoluções emitidas pelo Conselho Federal de lor justo ou do custo sendo uniforme para todas propriedades para IRPJ sobre o excedente. As Receitas Financeiras e demais ganhos de capiContabilidade (CFC) , com os pronunciamentos técnicos emitos pelo Comitê investimento;   'HSUHFLDomR$FXPXODGDV – Propriedades para Inves- tal são tributados para efeito de IRPJ e CSLL e sem a aplicação da presunde Pronunciamentos Contábeis (CPC), com a Lei 6.404/1976 (lei das S/A) e timento: Contas que registram as depreciações acumuladas das proprieda- ção de 32%, e os tributos retidos na fonte são compensáveis no trimestre da
suas posteriores alterações trazidas pela lei 11.638/2007 e 11.941/2009 e des para investimento; 6XEFRQWD$MXVWHD9DORU-XVWR±3URSULHGDGHV apuração. j) Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC : Em
seus tributos são apurados e calculados com base no regulamento do im- para Investimentos: Contas que registram os ajustes a valor justo positi- DVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVQmRDSUHVHQWDPVDOGRV¿QDLVGHDGLDQWDposto de renda da pessoa jurídica (RIR) contidos no decreto nº 9.580, de vos ou negativos efetuados sobre propriedades para investimento, referidos mento para futuro aumento de Capital. k) Ajuste de Avaliação Patrimonial:
22/11/2018, lei 9430/1996 , lei 9249 de 1995, lei 12.973/2014 e IN 1700 da valores deverão ser computados na apuração de ganho ou perda de capital Compreende o saldo da Contrapartida de aumentos de valores atribuídos a
RFB. As demonstrações são de responsabilidade da adminstração e foram à medida que ativo for realizado mediante alienação ou baixa; ,PyYHLV elementos do ativo, em decorrência da sua avaliação a valor justo enquanto
aprovadas de acordo com o contrato social e em conformidade com a lei Próprios - Propriedades para Investimento: Contas que registram os imó- não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de
10.406/2002. Os documentos e demais informações que serviram de base veis próprios, destinados a auferir aluguel ou para valorização do capital, ou
competência. Os valores registrados em ajustes de avaliação patrimonial
para preparação, elaboração , divulgação e publicação das demonstrações para ambas, sua mensuração inicial deve ser pelo custo, já nas subsequenVHUmRUHFODVVL¿FDGRVSDUDRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRLQWHJUDORXSDUFLDOPHQWH
¿QDQFHLUDVVmRGHUHVSRQVDELOLGDGHGDDGPLQLVWUDomR3) Moeda funcional tes, a Empresa poderá escolher entre o método do valor justo ou do custo,
quando da alienação, perda ou baixa dos ativos a que elas se referem. l)
e moeda de apresentação: As demonstrações contábeis da Empresa es- sendo uniforme para todas propriedades para investimento. e) Cálculos da
Ajustes de Exercícios Anteriores: Como ajustes de exercícios anteriores
tão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional no Brasil. Todos Depreciação: A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do
os saldos foram arredondados para o milhar (“em milhares de Reais - R$”) ativo imobilizado, menos seus valores residuais estimados (quando praticá- foram considerados apenas os decorrentes de efeitos da mudança de critémais próximo, exceto quando for indicado de outra forma. 4) Mudanças nas vel), utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens. A ULRFRQWiELORXGDUHWL¿FDomRGHHUURLPSXWiYHODGHWHUPLQDGRH[HUFtFLRDQpolíticas e práticas contábeis:([FHWRVHGHVWDFDGDVHPQRWDHVSHFt¿FD depreciação é geralmente reconhecida no resultado. Os métodos de depre- terior, e que não poderiam ser atribuídos a fatos subsequentes em obediêna Empresa aplicou consistentemente as políticas contábeis descritas a to- ciação, as vidas úteis e os valores residuais (quando praticáveis) são revis- cia ao inciso 1° do 186 da lei 6.404 de 1976. m) Outros Resultados
GRVRVH[HUFtFLRVDSUHVHQWDGRVQHVWDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV5) Base tos a cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado. Quaisquer Abrangentes: Resultado abrangente é a mutação que ocorre no patrimônio
de mensuração: As demonstrações contábeis da Empresa foram prepara- ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos líquido durante um período que resulta de transações e outros eventos que
das com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens materiais no resultado. As taxas de depreciação seguem o tempo de vida útil do bem não derivados de transações com os sócios na sua qualidade de proprietáUHFRQKHFLGRVQRVEDODQoRVSDWULPRQLDLV,PyYHLV3UySULRV3URSULHGDGHV sempre quando praticável. Para os demais casos aplica-se a tabela da Re- rios. n) Lucros ou Dividendos pagos ou creditados: Contas que regisSDUD,QYHVWLPHQWR6XEFRQWD$MXVWHD9DORU-XVWR±3URSULHGDGHVSDUD ceita Federal do Brasil. f) Salários e Benefícios de curto prazo a empre- tram o valor dos lucros ou dividendos pagos ou creditados aos sócios ou
Investimentos. 6) Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE: As gados: Para o ano de 2018 não existem saldos nas demonstrações contá- propostos pela administração da pessoa jurídica na data do balanço, como
despesas e receitas são reconhecidas e contabilizadas com base no regime beis referente a Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados. g) parte da destinação proposta para os lucros. Os lucros ou dividendos pagos
de competência, independente do seu pagamento ou recebimento. 7) Con- Imposto corrente: O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber ou creditados foram destacados do patrimônio líquido, e evidenciados nas
tas Patrimoniais - Ativos, Passivos e Patrimônio Líquido: Os ativos e estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste demonstrações contábeis através da demonstração das mutações do patripassivos são reconhecidos e contabilizados de acordo com o regime de aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. Ele é mensu- mônio líquido. R &ULWpULRV8WLOL]DGRVSDUD&ODVVL¿FDomRQR5HDOL]iYHOH
competência e são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, rado com base nas taxas de impostos decretadas ou substantivamente de- Exigível ao Longo Prazo (Circulante e Não Circulante): A Empresa conacrescidos, quando aplicável e/ou praticável, dos correspondentes juros, cretadas na data do balanço. O imposto corrente também inclui qualquer sidera com longo prazo os direitos e obrigações realizáveis ou exigíveis
multas e demais encargos e correções, até a data do fechamento do balan- imposto a pagar decorrente da declaração ou informe de rendimentos. O após o término do exercício seguinte, assim como todas as operações deriço. 8) Eventos Subsequentes:1mRIRUDPORFDOL]DGRVYHUL¿FDGRVRXGHV- imposto corrente ativo e passivo são compensados somente se alguns cri- vadas de compras, vendas, adiantamentos, mútuos ou empréstimos a socobertos eventos subsequentes relevantes e materiais que podem impactar térios forem atendidos. A Empresa acredita que suas provisões para passi- ciedades coligadas ou controladas, partes relacionadas, diretores, adminsou distorcer a analise e apresentação da presente demonstrações contábeis YRVWULEXWiULRVVmRDGHTXDGDVSDUDWRGRVRVDQRV¿VFDLVDEHUWRVFRPEDVH tradores ou participantes no lucro da Empresa mesmo que de forma indireta
e suas notas explicativas. 9) Resumo das principais políticas e práticas em sua avaliação de muitos fatores, incluindo interpretações da legislação e independente de prazo de liquidação e sob as operações que não consticontábeis: a) Caixa e Equivalentes de Caixa: A Empresa considera saldo ¿VFDOHVXDH[SHULrQFLDh) Imposto diferido: O imposto diferido é reconhe- tuírem negócios usuais na exploração do objeto da Empresa. p) Ativos e
de Caixa e Equivalentes de Caixa , os valores em dinheiro e em cheques em cido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de SDVVLYRV¿QDQFHLURV A Empresa reconhece os empréstimos, recebíveis e
caixa, recebidos e ainda não depositados, pagáveis irrestrita e imediata- DWLYRVHSDVVLYRVSDUD¿QVGHGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHRVFRUUHVSRQinstrumentos de dívida inicialmente na data em que foram originados. Todos
mente da Empresa incluindo as disponibilidades, mantidas em instituições GHQWHVYDORUHVXVDGRVSDUD¿QVGHWULEXWDomR2LPSRVWRGLIHULGRpPHQVXRVRXWURVDWLYRVHSDVVLYRV¿QDQFHLURVVmRUHFRQKHFLGRVQDGDWDGDQHJR¿QDQFHLUDVQRSDtVLQFOXLQGRVDOGRGDVFRQWDVGHOLYUHPRYLPHQWDomRPDQ- rado com base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporáFLDomR$ (PSUHVD GHVUHFRQKHFH XP DWLYR ¿QDQFHLUR TXDQGR RV GLUHLWRV
tidas pela Empresa e as aplicações no mercado de capitais, cujo vencimen- rias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram
FRQWUDWXDLV
DRV ÀX[RV GH FDL[D GR DWLYR H[SLUDP RX TXDQGR D (PSUHVD
to ou resgate venha a ocorrer no curso do ano-calendário subsequente e decretadas ou substantivamente decretadas até a data do balanço. A menconsiderada como liquidez imediata. b) Partes Relacionadas: A Empresa VXUDomRGRLPSRVWRGLIHULGRUHÀHWHDVFRQVHTXrQFLDVWULEXWiULDVTXHVHJXL- WUDQVIHUHRVGLUHLWRVDRUHFHELPHQWRGRVÀX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVVREUH
está divulgando informações das transações com partes relacionadas que riam a maneira sob a qual a Empresa espera recuperar ou liquidar o valor XPDWLYR¿QDQFHLURHPXPDWUDQVDomRQDTXDOVXEVWDQFLDOPHQWHWRGRVRV
considera relevante aos usuários internos e externos. As pessoas chave da contábil de seus ativos e passivos. O imposto diferido ativo e passivo são ULVFRVHEHQHItFLRVGDWLWXODULGDGHGRDWLYR¿QDQFHLURVmRWUDQVIHULGRV4XDOAdministração, e suas partes relacionadas, detêm quotas e são sócios em compensados somente se alguns critérios forem atendidos. i) Forma de TXHUSDUWLFLSDomRTXHVHMDFULDGDRXUHWLGDSHOD(PSUHVDHPWDLVDWLYRV¿outras entidades consideradas do mesmo Grupo Econômico, fazendo com Tributação: PIS e COFINS: A Empresa optou em 2018 e 2017 pelo LUCRO nanceiros transferidos, é reconhecida como um ativo ou passivo separado.
TXHWHQKDPFRQWUROHRXLQÀXrQFLDVLJQL¿FDWLYDVREUHHVVDVHQWLGDGHV$OJX- 35(680,'2SDUD¿QVGH,53-H&6//$RDGRWDUHVVDIRUPDGHWULEXWDomR $(PSUHVDGHVUHFRQKHFHXPSDVVLYR¿QDQFHLURTXDQGRVXDREULJDomRFRQmas dessas entidades conduziram negócios com a Empresa durante o ano. está sujeita ao regime periódico de apuração – RPA pela sistemática da WUDWXDOpUHWLUDGDFDQFHODGDRXH[SLUDGD2VDWLYRVRXSDVVLYRV¿QDQFHLURV
Os termos e condições dessas transações não foram mais favoráveis que &808/$7,9,'$'($(PSUHVDFDOFXODHUHFROKHVHXVLPSRVWRVSHORUHJL- são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial
aquelas disponíveis, ou que razoavelmente espera-se que estivessem dis- me de Caixa ( pelos recebimentos) com alíquotas de 0,65 % e 3% respecti- quando, e somente quando, a Empresa tenha o direito legal de compensar
poníveis, em transações semelhantes em condições usuais de mercado. c) vamente onde contabiliza os impostos diferidos em obediência ao regime os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de reaMútuos de Recursos Financeiros: A Empresa considera operações de de competência. IRPJ e CSLL: A Empresa optou em 2017 e 2016 o regime lizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
Hani Naaim Ayache – Administrador
Walid Kamel Ayache – Administrador
Nathalia R. M. P. e Silva – Contabilista – CRC 1SP290660/O-3

CNPJ nº 05.125.259/0001-82
Demonstrações Financeiras em Exercícios Findos de 31/12/2018 e 2017 – (Em milhares de Reais)
%DODQoRVSDWULPRQLDLV
Nota 2018 2017
&DSLWDO Reserva Ajustes de avaliação Lucros ou (Prejuízos
'HPRQVWUDo}HVGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGR
Ativos: Caixa e Equivalentes de Caixa
270
422
Nota social de lucros
SDWULPRQLDO
Acumulados Total
Aluguéis a Receber
8.182 7.286 Saldo em 1º de janeiro de 2017
26.000 12.873
215.059
– 253.932
Cheques em Cobrança
1.367 1.152 Lucro Líquido do exercício
–
–
–
12.365 12.365
6m
–
–
–
(13) (13)
Adiantamentos
57
58 Ajuste de Exercícios Anteriores
Despesas Antecipadas
445
811 7RWDOGHUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVOtTXLGRGHLPSRVWRV
–
–
–
12.352 12.352
Outros Créditos com Terceiros
155
– Transações com sócios e constituição de reservas: Retenção de lucros
–
864
–
(864)
–
Mútuos com Terceiros
6c
658
– Lucros , Dividendos e juros sobre o capital próprio
–
–
–
(11.488) (11.488)
11.135 9.730 Total das transações com sócios e constituição de reservas
Total do ativo circulante
–
864
–
(12.352) (11.488)
Outros Créditos com Terceiros
–
154 6DOGRUHDSUHVHQWDGRHPGHGH]HPEURGH
26.000 13.737
215.059
– 254.796
Mútuos com Terceiros
–
637 Saldo em 1º de janeiro de 2018
26.000 13.737
215.059
– 254.796
Outros Créditos com Partes Relacionadas
38
25 Lucro Líquido do exercício
–
–
–
13.311 13.311
6m
–
–
–
(18) (18)
Mútuos com Partes Relacionadas
6c ;6b
654
221 Ajuste de Exercícios Anteriores
692 1.037 7RWDOGHUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVOtTXLGRGHLPSRVWRV
7RWDOGRUHDOL]iYHODORQJRSUD]R
–
–
–
13.293 13.293
Participação Permanente em Coligadas
Transações com sócios e constituição de reservas: Retenção de lucros
– 1.302
–
(1.302)
–
–
–
–
(11.991) (11.991)
6d 2.192
964 Lucros , Dividendos e juros sobre o capital próprio
e Controladas
Propriedades para Investimento
6e;6f 243.736 244.555 Total das transações com sócios e constituição de reservas
– 1.302
–
(13.293) (11.991)
26.000 15.039
215.059
– 256.098
Imobilizado
6f 1.269 1.606 6DOGRUHDSUHVHQWDGRHPGHGH]HPEURGH
247.197 247.125
Total do Investimento , Imobilizado e Intangível
'HPRQVWUDo}HVGRVÀX[RVGHFDL[D
Nota 2018 2017
Demonstrações de resultados abrangentes Nota 2018 2017
247.889 248.162 Lucro líquido do exercício
Total do ativo não circulante
13.311 12.365 )OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
259.024 257.892 Outros resultados abrangentes (ORA)
Total do ativo
Lucro líquido do exercício
13.311 12.365
Passivos: Fornecedores a pagar
75
48
$MXVWHVSDUD Depreciação de Bens Imóveis
6e;6f 2.139 2.138
,WHQVTXHQXQFDVHUmRUHFODVVL¿FDGRVSDUDRUHVXOWDGR
Obrigações Sociais e Encargos
3
3
6m (18) (13)
Ajuste de Exercícios Anteriores
6m (18) (13) Ajuste de Exercicios Anteriores
Obrigações Tributárias a recolher
6h 2.084 1.933
Resultado da equivalência patrimonial
6d (1.778) (2.117)
(18) (13)
Parcelamentos de Tributos
66
166 Outros resultados abrangentes, líquidos de IR e CS
Total dos Ajustes que não afetam o caixa
343
8
13.293 12.352
Adiantamento de Clientes
123
87 Resultado abrangente total
Total do Lucro Líquido Ajustado
13.654 12.372
13.290 12.349 Variações em: Cheques em Cobrança
Outras Contas a Pagar
2
– Resultado abrangente atribuível aos: controladores
(215) 387
3
3 Aluguéis a Receber
Outras Obrigações com Terceiros
104
– não controladores
(896) (1.663)
13.293 12.352 Adiantamento a Fornecedores
2.457 2.236 Resultado abrangente total
7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH
(2) 436
Parcelamento de Tributos
354
646 quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere a Adiantamentos a Empregados
1
7
Outras Obrigações com Partes Relacionadas 6c ;6b
92
92 legislação vigente, permitida a capitalização anual. Não se tendo convencio- Outros Adiantamentos
2
–
Outras Obrigações com Terceiros
23
121 nado expressamente, o prazo do mútuo será de trinta dias, pelo menos, se Despesas Antecipadas
366 350
469
860 for de dinheiro ou do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de Outros Créditos - cc com Terceiros
7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH
(2)
53
7RWDOGRSDVVLYR
2.926 3.096 qualquer outra coisa fungível. As operações de crédito correspondentes a Depósitos Judiciais (Longo Prazo)
–
23
Capital social Subscrito e Integralizado
26.000 26.000 P~WXRGHUHFXUVRV¿QDQFHLURVHQWUHSHVVRDVMXUtGLFDVRXHQWUHSHVVRDMXUt- Fornecedores
27 (122)
Reserva de lucros a Realizar
15.039 13.737 dica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas Obrigações com Encargos com Pessoal
–
(3)
Ajuste de Avaliação Patrimonial
215.059 215.059 QRUPDVDSOLFiYHLVjVRSHUDo}HVGH¿QDQFLDPHQWRHHPSUpVWLPRVSUDWLFDGDV Obrigações Fiscais e Tributárias
151 191
256.098 254.796 SHODVLQVWLWXLo}HV¿QDQFHLUDVFRQIRUPHOHJLVODomRYLJHQWH6mRWDPEpPWUL- Parcelamento de Tributos
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR
(100) (128)
259.024 257.892 EXWDGRVFRPRDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVGHUHQGD¿[DRVUHQGLPHQWRVDXIHULGRV Adiantamento de Clientes
7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR
37 (109)
Demonstrações de resultados
Nota 2018 2017 TXDQGRDSOLFiYHLV QDVRSHUDo}HVGHP~WXRGHUHFXUVRV¿QDQFHLURVHQWUH Outras Obrigações com Terceiros
5
12
2SHUDo}HV&RQWLQXDGDV Receita de Aluguéis e Luvas 20.535 19.645 pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física. G 3DUWLFLSDomR Lucros ou Dividendos a Pagar
–
(2)
(-) Impostos sobre as Receitas de Aluguéis e Luvas
(752) (757) Permanente em Coligadas e Controladas: Os investimentos em coliga- Outras Obrigações a Pagar (Contas a Pagar)
2 132
19.783 18.888 das, controladas e controladas em conjunto são contabilizados por meio do Parcelamento de Tributos - Longo Prazo
Receita líquida das vendas e serviços
(292) (221)
19.783 18.888 método de equivalência patrimonial. O investimento é inicialmente reconhe- &DL[DJHUDGRQDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
Lucro Bruto
12.739 11.715
Despesas Comerciais, com Pessoal, Administrativas
FLGRSHORFXVWRHDSDUWLUGDtpDMXVWDGRSDUDUHÀHWLUDDOWHUDomRSyVDTXLVL- Fluxo de caixa líquido decorrente das
(4.994) (5.827) ção na participação do investidor sobre os ativos líquidos da investida. As DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
e Gerais
12.739 11.715
Despesas Tributárias (Exceto IRPJ e CSLL)
(226) (373) receitas ou as despesas da Empresa incluem sua participação nos lucros ou Fluxo de caixa das atividades de investimento
'HVSHVDV2SHUDFLRQDLV
(5.219) (6.200) prejuízos da investida, e os outros resultados abrangentes da Empresa in- Bens Imóveis do ativo imobilizado - ANC
6e;6f (983) (666)
Outras Receitas
62 1.091 cluem a sua participação em outros resultados abrangentes da investida. e) Lucros ou Dividendos Recebidos
6d 550 1.245
62 1.091 3URSULHGDGHVSDUD,QYHVWLPHQWR A Empresa (durante o ano calendário de Fluxo de caixa decorrente das atividades
2XWUDV5HFHLWDVH 'HVSHVDV
Resultado Positivo de MEP
6d 1.778 2.229  UHDOL]RXDFRQWDELOL]DomRGR$MXVWHDR9DORU-XVWR$9-GRVVHXVDWL- de investimento
(433) 579
Resultado (Negativo) de MEP
– (111) YRV ,PyYHLV 3UySULRV  FODVVL¿FDQGRRV FRPR 3URSULHGDGHV SDUD ,QYHVWL- )OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
3DUFHODGRVUHVXOWDGRVGHHPSUHVDVLQYHVWLGDVUHFRQKHFLGD
– (180)
PHQWR2UHFRQKHFLPHQWRHPHQVXUDomRGRV,PyYHLV3UySULRVFODVVL¿FDGRV Empréstimos e Financiamentos Bancários (PC)
SRUPHLRGRPpWRGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
1.778 2.117 FRPR3URSULHGDGHVSDUD,QYHVWLPHQWRHDFRQWDELOL]DomRGR$MXVWHDR9DORU Mútuos com Terceiros
6c (21) (271)
5HVXOWDGRDQWHVGDVUHFHLWDVHGHVSHVDV¿QDQFHLUDV 16.403 15.896 -XVWR$9-IRLUHDOL]DGRFRPEDVHHPODXGRHODERUDGRSRUDYDOLDGRUHVH[- Mútuos com Partes Relacionadas (ANC)
6b ; 6c (446) (221)
'HVSHVDV ¿QDQFHLUDV
(931) (1.391) WHUQRVLQGHSHQGHQWHVFRPTXDOL¿FDomRSUR¿VVLRQDODGHTXDGDHUHFRQKHFL- Lucros ou Dividendos pagos ou Creditados
(11.991) (11.488)
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
85 139 da, e experiência recente na localização e na categoria dos bens e direitos &DL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDV XVDGRQDV 
(846) (1.252) que foram avaliados. Essa contabilização teve um aumento no ativo (grupo DWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
Resultado Financeiro Líquido
(12.458) (12.160)
15.557 14.644 de investimentos) e como contra partida aumento no patrimônio líquido Aumento ou (Redução) líquida em caixa
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
(-) Provisões para IRPJ e CSLL
6h (2.246) (2.279) (subgrupo de ajuste de avaliação patrimonial), onde irão permancer nessas e equivalentes de caixa
(152) 134
13.311 12.365 rúbricas contábeis enquanto não são computadas no resultado do exercício Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
5HVXOWDGROtTXLGRGDVRSHUDo}HVFRQWLQXDGDV
422 288
13.311 12.365 em obediência ao regime de competência .A propriedade para investimento Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
Resultado líquido do exercício
270 422
1RWDV ([SOLFDWLYDV   &RQWH[WR RSHUDFLRQDO $ .DKDFKH (PSUHHQGL- é inicialmente mensurada pelo custo e subsequentemente ao valor justo, Aumento ou (Redução) líquida em caixa e
equivalentes
de
caixa
(152) 134
sendo
que
quaisquer
alterações
no
valor
justo
são
reconhecidas
no
resultaPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV/WGD ("Empresa ") é uma sociedade empresária
limitada que iniciou suas atividades em 11/06/2002. A Empresa utiliza nome do. Possíveis ganhos e perdas na futura alienação ou baixa de uma proprie- FHLUDVHRVFRUUHVSRQGHQWHVYDORUHVXVDGRVSDUD¿QVGHWULEXWDomR2LPfantasia de " KAHACHE". Está situada na Rua Barão de Ladário, número dade para investimento (calculado pela diferença entre o valor líquido de posto diferido é mensurado com base nas alíquotas que se espera aplicar às
670/688, no CEP: 03010-000, no bairro do Pari, na Cidade de São Paulo/SP. alienação e o valor contábil do item) serão reconhecidos no resultado.  diferenças temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíTem como objeto social a administração de bens, locações de bens, admi- ,PyYHLV3UySULRVHP&RQVWUXomR - Propriedades para Investimento : Con- quotas que foram decretadas ou substantivamente decretadas até a data do
nistração de hotéis e "shopping centers”, prestação de serviços de estacio- tas que registram os imóveis próprios em construção, destinados a auferir EDODQoR$PHQVXUDomRGRLPSRVWRGLIHULGRUHÀHWHDVFRQVHTXrQFLDVWULEXWinamentos, prestação de serviços técnicos de assessoria e planejamento, aluguel ou para valorização do capital, ou para ambas, sua mensuração rias que seguiriam a maneira sob a qual a Empresa espera recuperar ou lielaboração de projetos, fornecimento de mão de obra, operação e controle inicial deve ser pelo custo, já nas subsequentes, a Empresa poderá escolher quidar o valor contábil de seus ativos e passivos. O imposto diferido ativo e
de áreas de estacionamento com fornecimento, instalação e operação de entre o método do valor justo ou do custo sendo uniforme para todas pro- passivo são compensados somente se alguns critérios forem atendidos. k)
equipamentos de medição, participação em outras sociedades como quotis- SULHGDGHVSDUDLQYHVWLPHQWR  'HSUHFLDomR$FXPXODGDV – Proprieda- $GLDQWDPHQWRSDUD)XWXUR$XPHQWRGH&DSLWDO$)$& Para o ano de
ta, sócia ou acionista atuando como "holding" e a locação de heliponto com des para Investimento: Contas que registram as depreciações acumuladas 2018 as demonstrações contábeis não apresentaram saldos de aportes dos
serviços de pouso e decolagem em helipontos. O seu prazo de duração é GDVSURSULHGDGHVSDUDLQYHVWLPHQWRSubconta - Ajuste a Valor Justo – sócios a título de adiantamento para futuro aumento de Capital. l) Ajuste de
indeterminado. Os atuais sócios são pessoas jurídicas domiciliadas no Bra- 3URSULHGDGHVSDUD,QYHVWLPHQWRV Contas que registram os ajustes a va- Avaliação Patrimonial: Compreende o saldo da Contrapartida de aumensil e os administradores são pessoas físicas domiciliados no Brasil. O con- lor justo positivos ou negativos efetuados sobre propriedades para investi- tos de valores atribuídos a elementos do ativo, em decorrência da sua avatrato social da está registrado na JUCESP sob o NIRE 35217598357. 2) mento, referidos valores deverão ser computados na apuração de ganho ou liação a valor justo enquanto não computadas no resultado do exercício em
%DVHGHSUHSDUDomRH$SUHVHQWDomRGDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLV: A perda de capital à medida que ativo for realizado mediante alienação ou obediência ao regime de competência. Os valores registrados em ajustes de
Empresa elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis EDL[D,PyYHLV3UySULRV3URSULHGDGHVSDUD,QYHVWLPHQWR Contas que DYDOLDomR SDWULPRQLDO VHUmR UHFODVVL¿FDGRV SDUD R UHVXOWDGR GR H[HUFtFLR
GRH[HUFtFLR¿QGRHPHHPFRQIRUPLGDGH VHPSUHTXDQGR registram os imóveis próprios, destinados a auferir aluguel ou para valoriza- integral ou parcialmente, quando da alienação ou baixa dos ativos a que
praticável) com a Lei 10.406/2002 (novo código civil), com as Normas Brasi- ção do capital, ou para ambas, sua mensuração inicial deve ser pelo custo, elas se referem. m) Ajustes de Exercícios Anteriores: Como ajustes de
leiras de Contabilidade (NBC), com as resoluções emitidas pelo Conselho já nas subsequentes, a Empresa poderá escolher entre o método do valor exercícios anteriores foram considerados apenas os decorrentes de efeitos
Federal de Contabilidade (CFC), com os pronunciamentos técnicos emitos justo ou do custo, sendo uniforme para todas propriedades para investimen- GDPXGDQoDGHFULWpULRFRQWiELORXGDUHWL¿FDomRGHHUURLPSXWiYHODGHWHUpelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), com a Lei 6.404/1976 to. I &iOFXORVGD'HSUHFLDomR A depreciação é calculada para amortizar minado exercício anterior, e que não poderiam ser atribuídos a fatos subse(lei das S/A) e suas posteriores alterações trazidas pela lei 11.638/2007 e o custo de itens do ativo imobilizado, menos seus valores residuais estima- quentes em obediencia ao regime de competencia. n) Lucros ou Dividen11.941/2009 e seus tributos são apurados e calculados com base no regula- dos (quando houver), utilizando o método linear baseado na vida útil estima- GRVSDJRVRXFUHGLWDGRV Os lucros ou dividendos pagos ou creditados
mento do imposto de renda da pessoa jurídica (RIR) contidos no decreto lei da dos itens. A depreciação é geralmente reconhecida no resultado. Os foram destacados do patrimônio líquido, e evidenciados nas demonstrações
decreto nº 9.580, de 22/11/2018, lei 9430/1996, lei 9249 de 1995 e lei métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos contábeis através da demonstração das mutações do patrimônio líquido. o)
12.973/2014 e IN 1700 da Receita Federal. As demonstrações contábeis a cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado. Quaisquer ganhos 5HFHLWDGHDOXJXHOGHSURSULHGDGHSDUDLQYHVWLPHQWR A receita de alusão de responsabilidade da adminstração e foram aprovadas de acordo com e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no resul- guel de propriedade para investimento é reconhecida no resultado pelo méo contrato social em conformidade com a lei 10.406/2002. Os documentos e tado. As taxas de depreciação seguem o tempo de vida útil do bem sempre todo linear durante o prazo do arrendamento. Cessão de Direitos de Uso e
demais informações que serviram de base para elaboração, divulgação e quando praticável. Para os demais casos aplica-se a tabela da Receita Fe- demais Incentivos de arrendamento são reconhecidos como parte integral
publicação das demonstrações contábeis são de responsabilidade da admi- deral do Brasil conforme legislação vigente. g) Salários e Benefícios de da receita total de aluguéis, pelo período do arrendamento com base no renistração.  0RHGDIXQFLRQDOHPRHGDGHDSUHVHQWDomR As demonstra- FXUWRSUD]RDHPSUHJDGRV Obrigações de benefícios de curto prazo a gime de competencia. S &ODVVL¿FDomRGH5HDOL]iYHOH([LJtYHOQR&XUWR
ções contábeis estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional empregados são reconhecidas como despesas de pessoal conforme o ser- e no Longo Prazo - Circulante e Não Circulante: A Empresa considera
da Empresa no Brasil. Todos os saldos foram arredondados para o milhar viço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante com longo prazo os direitos e obrigações realizáveis ou exigíveis após o
(em milhares de Reais - R$) mais próximo, exceto quando for indicado de do pagamento esperado caso a Empresa tenha uma obrigação legal ou término do exercício seguinte, assim como todas as operações derivadas de
outra forma. 4) Base de mensuração: As demonstrações contábeis foram construtiva presente de pagar esse montante em função de serviço passado compras, vendas, adiantamentos, mútuos ou empréstimos a sociedades
preparadas com base no custo histórico, com exceção dos seguintes itens prestado pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada de maneira coligadas ou controladas, partes relacionadas, diretores, adminstradores ou
PDWHULDLVUHFRQKHFLGRVQRVEDODQoRVSDWULPRQLDLV,PyYHLV3UySULRV3UR- FRQ¿iYHOh) Forma de Tributação: PIS e COFINS: A Empresa optou em participantes no lucro da Empresa mesmo que de forma indireta e indepenSULHGDGHVSDUD,QYHVWLPHQWR6XEFRQWD$MXVWHD9DORU-XVWR±3URSULHGD- HSHOR/8&5235(680,'2SDUD¿QVGH,53-H&6//$RDGR- dente de prazo de liquidação e sob operações que não constituírem negódes para Investimentos.  0XGDQoDVQDVSROtWLFDVHSULQFLSDLVSROtWLFDV tar essa forma de tributação está sujeita ao regime periódico de apuração - cios usuais na exploração do objeto da Empresa. T $WLYRVHSDVVLYRV¿contábeis:([FHWRVHGHVWDFDGDVHPQRWDHVSHFt¿FDD(PSUHVDDSOLFRX 53$SHODVLVWHPiWLFDGD&808/$7,9,'$'($(PSUHVDFDOFXODHUHFROKH nanceiros: A Empresa reconhece os empréstimos, recebíveis e
consistentemente as políticas contábeis descritas a todos os exercícios seus impostos pelo regime de Caixa ( pelos recebimentos) com alíquotas de instrumentos de dívida inicialmente na data em que foram originados. Todos
apresentados nestas demonstrações contábeis. Certos montantes compa- 0,65 % e 3% respectivamente onde contabiliza os impostos diferidos em RVRXWURVDWLYRVHSDVVLYRV¿QDQFHLURVVmRUHFRQKHFLGRVQDGDWDGDQHJRUDWLYRVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVSRGHPVHUUHFODVVL¿FDGRVRXUHDSUH- obediência ao regime de competência. IRPJ e CSLL: A Empresa optou em FLDomR$ (PSUHVD GHVUHFRQKHFH XP DWLYR ¿QDQFHLUR TXDQGR RV GLUHLWRV
sentados, seja como uma mudança na política de apresentação ou como HRUHJLPHGHWULEXWDomRGR/XFUR3UHVXPLGRSDUD¿QVGH,53-H FRQWUDWXDLV DRV ÀX[RV GH FDL[D GR DWLYR H[SLUDP RX TXDQGR D (PSUHVD
XPDPXGDQoDQDFODVVL¿FDomR(VVDVSRVVtYHLVPXGDQoDVQmRLPSDFWDP CSLL onde é apurado de forma trimestral. A Empresa calcula e recolhe seus WUDQVIHUHRVGLUHLWRVDRUHFHELPHQWRGRVÀX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVVREUH
GHIRUPDVLJQL¿FDWLYDHQHPGLVWRUFHPDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV6) Re- impostos pelo regime de Caixa ( pelos recebimentos) onde contabiliza os XPDWLYR¿QDQFHLURHPXPDWUDQVDomRQDTXDOVXEVWDQFLDOPHQWHWRGRVRV
VXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVHSUiWLFDVFRQWiEHLVD &DL[DH(TXLYD- impostos diferidos em obediência ao regime de competência. A Base de ULVFRVHEHQHItFLRVGDWLWXODULGDGHGRDWLYR¿QDQFHLURVmRWUDQVIHULGRV4XDOlentes de Caixa: A Empresa considera saldo de Caixa e Equivalentes de Cálculo é obtida através da aplicação de 32% sobre as receitas da atividade TXHUSDUWLFLSDomRTXHVHMDFULDGDRXUHWLGDSHOD(PSUHVDHPWDLVDWLYRV¿Caixa, os valores em dinheiro e em cheques em caixa, recebidos e ainda operacional com alíquotas do IRPJ de 15% e CSLL de 9 % sobre a presun- nanceiros transferidos, é reconhecida como um ativo ou passivo separado.
não depositados, pagáveis irrestrita e imediatamente à Empresa incluindo ção. Se a Base de Cálculo exceder 60 mil reais no trimestre é aplicada um $(PSUHVDGHVUHFRQKHFHXPSDVVLYR¿QDQFHLURTXDQGRVXDREULJDomRFRQDVGLVSRQLELOLGDGHVPDQWLGDVHPLQVWLWXLo}HV¿QDQFHLUDVQRSDtVLQFOXLQGR adicional de 10% de IRPJ sobre o excedente. As Receitas Financeiras e WUDWXDOpUHWLUDGDFDQFHODGDRXH[SLUDGD2VDWLYRVRXSDVVLYRV¿QDQFHLURV
saldo das contas de livre movimentação mantidas pela Empresa e as aplica- demais ganhos de capital são tributados para efeito de IRPJ e CSLL e sem são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial
ções no mercado de capitais, cujo vencimento ou resgate venha a ocorrer a aplicação da presunção de 32%, e os tributos retidos na fonte são com- quando, e somente quando, a Empresa tenha o direito legal de compensar
no curso do ano-calendário subsequente e considerada como liquidez ime- pensáveis no trimestre da apuração. L ,PSRVWRFRUUHQWH O imposto cor- os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de readiata. b) Partes Relacionadas: A Empresa está divulgando informações rente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo lizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. r) Demonstrativo do
das transações com partes relacionadas que considera relevante aos usuá- tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação Resultado do Exercício - DRE: As despesas e receitas são reconhecidas
rios internos e externos. As pessoas-chave da Administração, e suas partes aos exercícios anteriores. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos e contabilizadas com base no regime de competência, independente do seu
relacionadas, detêm quotas e são sócios em outras entidades consideradas decretadas ou substantivamente decretadas na data do balanço. O imposto pagamento ou recebimento. s) Contas Patrimoniais - Ativos, Passivos e
GRPHVPR*UXSR(FRQ{PLFRID]HQGRFRPTXHWHQKDPFRQWUROHRXLQÀXrQ- corrente também inclui qualquer imposto a pagar decorrente da declaração 3DWULP{QLR/tTXLGR Os ativos e passivos são reconhecidos e contabilizaFLDVLJQL¿FDWLYDVREUHHVVDVHQWLGDGHV$OJXPDVGHVVDVHQWLGDGHVFRQGX]L- ou informe de rendimentos. O imposto corrente ativo e passivo são compen- dos de acordo com o regime de competência e são demonstrados pelos
ram negócios com a Empresa durante o ano. Os termos e condições dessas sados somente se alguns critérios forem atendidos. A Empresa acredita que valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, (quando aplicável e/ou pratitransações não foram mais favoráveis que aquelas disponíveis, ou que ra- suas provisões para passivos tributários são adequadas para todos os anos cável), dos correspondentes juros, multas e demais encargos e correções,
zoavelmente espera-se que estivessem disponíveis, em transações seme- ¿VFDLVDEHUWRVFRPEDVHHPVXDDYDOLDomRGHPXLWRVIDWRUHVLQFOXLQGRLQWHU- até a data do fechamento do balanço. t) Eventos Subsequentes: Não folhantes em condições usuais de mercado. c) Mútuos de Recursos Finan- SUHWDo}HV GD OHJLVODomR ¿VFDO H VXD H[SHULrQFLDM  ,PSRVWR GLIHULGR O UDPORFDOL]DGRVYHUL¿FDGRVRXGHVFREHUWRVHYHQWRVVXEVHTXHQWHVUHOHYDQceiros: A Empresa considera mútuo como empréstimo de coisas fungíveis. imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre tes e materiais e que podem impactar ou distorcer a analise e apresentação
'HVWLQDQGRVHRP~WXRD¿QVHFRQ{PLFRVSUHVXPHPVHGHYLGRVMXURVRV RVYDORUHVFRQWiEHLVGHDWLYRVHSDVVLYRVSDUD¿QVGHGHPRQVWUDo}HV¿QDQ- da presente demonstrações contábeis e suas notas explicativas.
Hani Naaim Ayache – Administrador
Walid Kamel Ayache – Administrador
Nathalia R. M. P. e Silva – Contabilista – CRC 1SP290660/O-3

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1000292-73.2016.8.26.0012.
A Dra. Vanessa Vaitekunas Zapater, Juíza de Direito da 15ª
Vara Cível de Santo Amaro/SP. Faz saber a Mihran
Gumushian e Leila Negrucci Gumushian, Judith de Castro
Adas, Osmar Lopes e Ivone Assi Lopes, Decio Botteon e
Neide de Almeida Botteon, Sergio dos Santos e Helenice
Negrucci dos Santos, que Pedro Paiva da Silva e Celia
Barcia Paiva da Silva ajuizaram ação comum, objetivando a
outorga definitiva dos imóveis matrícula 6467, do 11º CRICapital, e matrícula 6469, do 11º CRI-Capital, devidamente
quitados. Estando os réus em lugar ignorado, expede-se
edital de citação para que em 15 dias, a fluir do prazo
supra, contestem o feito sob pena de serem aceitos os
fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia.
Será o edital, publicado e afixado na forma da Lei. [27,28]

Gestora de Inteligência de Crédito S.A.
NIRE 35.300.505.182 | CNPJ/ME Nº 28.042.871/0001-97
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 5/08/2019
1. Local e Hora: No dia 5/08/2019, às 18 h, na sede da Gestora de Inteligência de Crédito S.A. localizada na cidade de Barueri/SP, na
Alameda Araguaia, nº 2.104, 8º Andar, conjuntos 81, 82, 83, 84, 91, 92, 93 e 94, Centro Empresarial Araguaia, Alphaville, CEP 06455000 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação de acordo com o disposto no artigo 124, §4º da Lei nº
6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade
do capital social da Companhia, conforme assinatura constante do livro de prese

9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;,3LQKHLURV632ItFLR&tYHO(GLWDOGH&LWDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ
2'U7KpR$VVXDU*UDJQDQR-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDOGH3LQKHLURV63)D]
6DEHUD/DQFKRQHWH7ZLQ%XUJHUV/WGD &13- 3DXOR%RDYHQWXUD)UHLWDVGH$PRULQ &3)
  H (GLQDOGR )HUUHLUD 9HQDQFLR &3)   TXH ,WD~ 8QLEDQFR 6$ OKHV DMXL]RX DomR GH &REUDQoD GH
3URFHGLPHQWR &RPXP REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  QRYHPEUR GH   GHFRUUHQWH GD &pGXOD GH &UpGLWR
%DQFiULR  &RQILVVmR GH 'tYLGD  'HYHGRU 6ROLGiULR *LURFRPS  '6  3Up  3DUFHODV ,JXDLV )OH[ VRE R Q 
 (VWDQGR RV UHTXHULGRV HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D
IOXLUGRVGLDVVXSUDRIHUHoDPFRQWHVWDomRVRESHQDGHSUHVXPLUHPVHFRPRYHUGDGHLURVRVIDWRVDOHJDGRV1mRVHQGR
FRQWHVWDGD D DomR RV UHTXHULGRV VHUmR FRQVLGHUDGRV UHYpLV FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R
SUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL63H
9DUDGD)DPtOLDH6XFHVV}HV(',7$/3$5$&21+(&,0(172'(7(5&(,526(;3(','2126$8726'(,17(5',d2'(
58%(16-22$6'85,$15(48(5,'2325621,$/$32,$1(28752352&(6621200
-XL]GH'LUHLWRGD9DUDGD)DPtOLDH6XFHVV}HVGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U5LFDUGR&XQKDGH3DXODQD
IRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5DRVTXHRSUHVHQWHHGLWDOYLUHPRXGHOHFRQKHFLPHQWRWLYHUHPTXHSRUVHQWHQoDSURIHULGDHP
IRLGHFUHWDGDD,17(5',d2GH58%(16-22$6'85,$1&3)GHFODUDQGRR D DEVROXWDPHQWH
LQFDSD]GHH[HUFHUSHVVRDOPHQWHRVDWRVGDYLGDFLYLOHQRPHDGRFRPR&85$'25HPFDUiWHU'(),1,7,92)DELR$VGXULDQSRUWDGRU
GDFpGXODGHLGHQWLGDGH5*QLQVFULWRQR&3)0)VREQ2SUHVHQWHHGLWDOVHUiSXEOLFDGRSRU
WUrVYH]HVFRPLQWHUYDORGHGH]GLDVHDIL[DGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRV
GHMXOKRGH
(',7$/'(,17,0$d235$=2'( 80 0Ç6352&(6621200-XL]GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;,SLUDQJD(VWDGRGH6mR3DXOR'U&DUORV$QWRQLRGD&RVWDQDIRUPDGD/HL
HWF )$= 6$%(5 D (*,/'2 $0$52 '$ 6,/9$ &3)  TXH D DomR GH SURFHGLPHQWR FRPXP SURSRVWD
SRU 6RFLHGDGH %HQHILFHQWH 6mR &DPLOR  ,SLUDQJD IRL MXOJDGD SURFHGHQWH FRQGHQDQGRR DR SDJDPHQWR GD TXDQWLD
GH 5  IHYHUHLUR GH   H IRL LQVWDXUDGD IDVH GH &XPSULPHQWR GH 6HQWHQoD (QFRQWUDQGRVH R UpX
GRUDYDQWH H[HFXWDGR HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR H HP REVHUYkQFLD DR GLVSRVWR QR DUWLJR   LQFLVR ,9 GR
1&3& IRL GHWHUPLQDGD D VXD ,17,0$d2 SRU (',7$/ SDUD QR SUD]R GH DWp  TXLQ]H  GLDV OLTXLGDU R GpELWR
H[HTXHQGR GH 5  IHYHUHLUR GH   DWXDOL]DGR PRQHWDULDPHQWH WDEHOD GR 7-63  D SDUWLU GH IHYHUHLUR
GH  H DFUHVFLGR GRV MXURV GH PRUD OHJDLV  DR DQR  D SDUWLU GH PDUoR GH  H DWp R HIHWLYR SDJDPHQWR
ILFDQGR DGYHUWLGR GH TXH WUDQVFRUULGR WDO SUD]R GH  GLDV  VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR VHUi DXWRPDWLFDPHQWH
LQLFLDGR R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV SDUD TXHUHQGR DSUHVHQWDU LPSXJQDomR LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX
GH QRYD LQWLPDomR 1&3& DUW   H TXH QmR RFRUUHQGR SDJDPHQWR YROXQWiULR QR SUD]R GH  GLDV SUHYLVWR QR
DUW  ³FDSXW´ GR 1&3&  R GpELWR VHUi DFUHVFLGR H[FOXVLYDPHQWH GD PXOWD GH  GH] SRU FHQWR  QRV WHUPRV
GR DUW    GR 1&3& VHQGR LQGHYLGRV KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV SRUTXH R GHYHGRU p EHQHILFLiULR GD DVVLVWrQFLD
MXGLFLiULD6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWD
FLGDGHGH6mR3DXORH
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SÃO MARTINHO INOVA S.A.

EW:EǑϭϯ͘Ϯϴϴ͘ϮϴϮͬϬϬϬϭͲϭϲͲE/ZEǑϯϱ͘ϯϬϬ͘ϰϱϵ͘ϱϴϬ
dϭϭǐ^^D>/'Z>KZ/EZ/ydZKZ/EZ/Z>/DϮϱ:h>,KϮϬϭϵ
I. Data, Hora e Local: Ϯϱ͘ϳ͘ϮϬϭϵ͕ăƐϭϱŚϯϬŵŝŶ͕ŶĂƐĞĚĞƐŽĐŝĂůĚĂ^ĆŽDĂƌƟŶŚŽ/ŶŽǀĂ^͘;͞ŽŵƉĂŶŚŝĂ͟Ϳ͕&ĂǌĞŶĚĂ ĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞŽƌĞůĂƚſƌŝŽĚŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂů͕ƋƵĂŶĚŽĞŵĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͖;ǆǀͿĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞƋƵĂůƋƵĞƌŵĂƚĠƌŝĂ
ƉĂƌĞĐŝĚĂ͕ŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞ/ƌĂĐĞŵĄƉŽůŝƐͬ^W͘II. Presença e Convocação: WƌĞƐĞŶƚĞĂĂĐŝŽŶŝƐƚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ^ĆŽDĂƌ- ůĞǀĂĚĂăĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ŶĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂŶĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͕ŽƵƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽƵƚƌĂƐƋƵĞůŚĞƐĞũĂŵ
ƟŶŚŽ^͘͘ƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͕ƚĞŶĚŽƐŝĚŽĚŝƐƉĞŶƐĂĚĂĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽΑϰǑ ƐƵďŵĞƟĚĂƐƉĞůĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͖;ǆǀŝͿĂƉƌŽǀĂƌĂƋƵŝƐŝĕĆŽ͕ĂůŝĞŶĂĕĆŽŽƵŽŶĞƌĂĕĆŽĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐĞŵŽƵƚƌĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ
ĚŽĂƌƟŐŽϭϮϰĚĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚŽ͞>ŝǀƌŽĚĞZĞŐŝƐƚƌŽĚĞWƌĞƐĞŶĕĂĚĞĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͘͟ ŽƵĚĞďĞŶƐĚŽĂƟǀŽĮǆŽƋƵĞŶĆŽƐĞũĂŵďĞŶƐŝŵſǀĞŝƐŽƵƋƵĞƐĞũĂŵďĞŶƐŝŵſǀĞŝƐĂĐŝŵĂĚŽůŝŵŝƚĞĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ
III. Mesa:WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͗&ĂďŝŽsĞŶƚƵƌĞůůŝĞ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ͗ŐĞŶŽƌƵŶŚĂWĂǀĂŶ͘IV. Ordem do Dia:ĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞ͗em ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞƉĞůĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͖;ǆǀŝŝͿĂƉƌŽǀĂƌƉĂƌĂĐĞůĞďƌĂĕĆŽĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌĐŽŶƚƌĂƚŽƐŽƵĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽĐŽŵ
ĐĂƌĄƚĞƌ ŽƌĚŝŶĄƌŝŽ͗ (1) ŽŶƚĂƐ ĚŽƐ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͕ ĂƐ ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ &ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ Ğ ŽŶƚĄďĞŝƐ Ğ Ž WĂƌĞĐĞƌ ĚŽƐ ƚĞƌĐĞŝƌŽƐŶĆŽƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽĂŶƵĂů͖;ǆǀŝŝŝͿĚĞůŝďĞƌĂƌƉĂƌĂŽƵƚŽƌŐĂĚĞŐĂƌĂŶƟĂƐĞŵĂƟǀŝĚĂĚĞƐŶĆŽƌĞůĂĐŝŽƵĚŝƚŽƌĞƐ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭ͘ϯ͘ϮϬϭϵ͖(2) ĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽ͖ ŶĂĚĂƐĂŽƐŽďũĞƟǀŽƐƐŽĐŝĂŝƐ͘ĂƉşƚƵůŽ/sͲĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͗ƌƟŐŽϵǑ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐĞƌĄĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚĂƉŽƌƵŵĂ
(3)ůĞŝĕĆŽĚŽƐŵĞŵďƌŽƐĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͖ĞĞŵĐĂƌĄƚĞƌĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝŽ͗(1) ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚŽƐƵĚŝƚŽƌĞƐ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ ŝƌĞƚŽƌŝĂĐŽŵƉŽƐƚĂƉŽƌϱŝƌĞƚŽƌĞƐ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐŶŽWĂşƐ͕ĞůĞŝƚŽƐƉĞůĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ĐŽŵŵĂŶĚĂƚŽϭĂŶŽ͕ƉĞƌƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĚĞϭǑ͘ϰ͘ϮϬϭϵĂϯϭ͘ϯ͘ϮϬϮϬ; (2)ƵŵĞŶƚŽĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞĂůƚĞƌĂĕĆŽĚŽĂƌƟŐŽ ŵŝƟĚĂĂƌĞĞůĞŝĕĆŽ͕ƐĞŶĚŽϭŝƌĞƚŽƌWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͖ϭŝƌĞƚŽƌsŝĐĞͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͖ϭŝƌĞƚŽƌĚĞ/ŶŽǀĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ͖ϭ
ϱǑĚŽƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͖(3)ůƚĞƌĂĕĆŽĚŽƐĂƌƟŐŽƐϭϯ͕ΑϭǑ;ŽƵƚŽƌŐĂĚĞƉƌŽĐƵƌĂĕĆŽͿĞϭϲ;ĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚŽƐĐĂƌŐŽƐĚĞĚŝ- ŝƌĞƚŽƌ &ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ͖ Ğ ϭ ŝƌĞƚŽƌ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ͕ ƉŽĚĞŶĚŽ ŽƐ ĐĂƌŐŽƐ ƐĞƌĞǆĞƌĐŝĚŽƐ ĐƵŵƵůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ Ă ĐƌŝƚĠƌŝŽ ĚĂ
ƌĞƚŽƌŝĂͿ͖Ğ(4)ŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽĚŽƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͘V. Deliberações Tomadas: ĂŶĚŽŝŶşĐŝŽĂŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐŽ^ƌ͘WƌĞƐŝĚĞŶ- ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͘§1°. KƐĚŝƌĞƚŽƌĞƐĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞĞƐƚĆŽĚŝƐƉĞŶƐĂĚŽƐĚĞƉƌĞƐƚĂƌĐĂƵĕĆŽƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟĂĚĞƐƵĂƐŐĞƐƚĞƐƵďŵĞƚĞƵăĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂĂƐŵĂƚĠƌŝĂƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚĂŽƌĚĞŵĚŽĚŝĂ͘ĂĐŝŽŶŝƐƚĂ ƚƁĞƐ͘§2°. KƐĚŝƌĞƚŽƌĞƐƐĞƌĆŽŝŶǀĞƐƟĚŽƐŶŽƐƐĞƵƐĐĂƌŐŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞĂĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚĞƚĞƌŵŽĚĞƉŽƐƐĞ͕ŶŽůŝǀƌŽƉƌſƉƌŝŽ͘
ĞǆĂŵŝŶŽƵ͕ĚĞůŝďĞƌŽƵĞĂƉƌŽǀŽƵ͗Em caráter ordinário: (1)ƐĐŽŶƚĂƐĚŽƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͕ĂƐĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝ- §3°. KĐŽƌƌĞŶĚŽǀĂĐąŶĐŝĂĚĞĐĂƌŐŽƉŽƌĂƵƐġŶĐŝĂŽƵŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞĮŶŝƟǀŽ͕ĨĂůĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞŽƵƌĞŶƷŶĐŝĂ
ŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞŽŶƚĄďĞŝƐĞŽWĂƌĞĐĞƌĚŽƐƵĚŝƚŽƌĞƐ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐƌŶƐƚΘzŽƵŶŐƵĚŝƚŽƌĞƐ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ^ͬ^͕ƌĞĨĞ- ĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĚŝƌĞƚŽƌ͕ŽƐƵďƐƟƚƵƚŽƐĞƌĄĞůĞŝƚŽŶĂƉƌŝŵĞŝƌĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŽƉĞůŽ
ƌĞŶƚĞƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭ͘ϯ͘ϮϬϭϵ͕ƉƵďůŝĐĂĚĂƐŶŽƐũŽƌŶĂŝƐK^WĞKŝĂ͕ĞŵƐƵĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĞĚŝĕƁĞƐ ƉĞƌşŽĚŽƌĞƐƚĂŶƚĞƉĂƌĂŽĮŵĚŽŵĂŶĚĂƚŽĚŽĚŝƌĞƚŽƌĞŶƚĆŽƐƵďƐƟƚƵşĚŽ͘§4°. &ŝŶĚŽŽŵĂŶĚĂƚŽ͕ŽƐĚŝƌĞƚŽƌĞƐƉĞƌŵĂdo dia 19.7.2019. (2)  ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĚĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ƉĂƌĂ ƋƵĞ Ž ůƵĐƌŽ ůşƋƵŝĚŽ ĚŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ƐŽĐŝĂů ĞŶĐĞƌƌĂĚŽ Ğŵ ŶĞĐĞƌĆŽĞŵƐĞƵƐĐĂƌŐŽƐĂƚĠĂŝŶǀĞƐƟĚƵƌĂĚĞƐĞƵƐƐƵĐĞƐƐŽƌĞƐ͘ƌƟŐŽϭϬƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĮǆĂƌĄ͕ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ͕Ž
ϯϭ͘ϯ͘ϮϬϭϵ͕ŶŽǀĂůŽƌƚŽƚĂůĚĞZΨϴϱϳ͘ϳϲϱ͕ϰϮƚĞŶŚĂĂƐĞŐƵŝŶƚĞĚĞƐƟŶĂĕĆŽ͗;ĂͿZΨϰϮ͘ϴϴϴ͕ϮϳƉĂƌĂĂĐŽŶƚĂĚĞZĞƐĞƌǀĂ ŵŽŶƚĂŶƚĞŐůŽďĂůĚĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚŽƐĚŝƌĞƚŽƌĞƐĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ĐĂďĞŶĚŽăŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ĞŵƐƵĂƉƌŝŵĞŝƌĂƌĞƵŶŝĆŽƌĞĂůŝ>ĞŐĂů͖;ďͿŽƐĂůĚŽĚĞZΨϴϭϰ͘ϴϳϳ͕ϭϱƐĞũĂĚĞƐƟŶĂĚŽăĐŽŶƚĂĚĞZĞƐĞƌǀĂĚĞ>ƵĐƌŽĂZĞĂůŝǌĂƌ͘(3)ƌĞĞůĞŝĕĆŽĞĞůĞŝĕĆŽ ǌĂĚĂĂƉſƐĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůƋƵĞĮǆĂƌĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽŐůŽďĂů͕ĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐƉĂƌĂŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽƌĂƚĞŝŽ͘
ĚŽƐŵĞŵďƌŽƐĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂƉĂƌĂƵŵŵĂŶĚĂƚŽĚĞϭĂŶŽ͕ĂƚĠĂĚĂƚĂĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂƋƵĞĚĞůŝďĞƌĂƌ ƌƟŐŽϭϭŝƌĞƚŽƌŝĂĠŽſƌŐĆŽĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ͕ƌĞƐƉĞŝƚĂŶĚŽŶŽƋƵĞĐŽƵďĞƌăƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝƐŽďƌĞĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĂƐĞĞŶĐĞƌƌĂƌĞŵϯϭ͘ϯ͘ϮϬϮϬ͕ĂƐĂďĞƌ͗ƌĞĞůĞŝĕĆŽ͗ ŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ͕ĐĂďĞŶĚŽͲůŚĞ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞƐƵĂƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĞƉŽĚĞƌĞƐ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ĂƐƐĞ(a) Diretor Presidente: &ĂďŝŽsĞŶƚƵƌĞůůŝ͕ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ĚŝǀŽƌĐŝĂĚŽ͕ĞŶŐĞŶŚĞŝƌŽĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽ͕Z'ϭϮ͘ϭϰϳ͘ϴϯϮͲϰͲ^^Wͬ^W͕ ŐƵƌĂƌŽƐĞƵĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƌĞŐƵůĂƌĞƉƌĂƟĐĂƌƚŽĚŽƐŽƐĂƚŽƐũƵůŐĂĚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐŽƵĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂĞƐƚĞĮŵ͕
W&ϭϭϰ͘Ϯϱϲ͘ϬϯϴͲϰϬ͕ĐŽŵĞŶĚĞƌĞĕŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůŶĂZƵĂ'ĞƌĂůĚŽ&ůĂƵƐŝŶŽ'ŽŵĞƐ͕ŶǑϲϭ͕ŽŶũƵŶƚŽϭϯϮ͕ƌŽŽŬůŝŶ ĞǆĐĞƚŽĂƋƵĞůĞƐƋƵĞƉŽƌůĞŝŽƵƉĞůŽƉƌĞƐĞŶƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂůƐĞũĂŵĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂĚĞŽƵƚƌŽſƌŐĆŽŽƵĚĞƉĞŶĚĂŵ
EŽǀŽ͕ W ϬϰϱϳϱͲϬϲϬ͕ ^ĆŽ WĂƵůŽͬ^W͖ (b) Diretor Vice Presidente e Diretor de Inovação Tecnológica: ŐĞŶŽƌ ĚĞƉƌĠǀŝĂĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͘^ĆŽĂƚŽƐĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ĂŐŝŶĚŽŶĂĨŽƌŵĂĚĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͗
ƵŶŚĂWĂǀĂŶ͕ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ĐĂƐĂĚŽ͕ĞŶŐĞŶŚĞŝƌŽĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽƋƵşŵŝĐĂ͕Z'ϵ͘Ϯϭϳ͘ϱϮϴͲϰ^^Wͬ^W͕W&Ϭϰϭ͘ϱϲϭ͘ϳϵϴͲϳϳ, ;ŝͿǌĞůĂƌƉĞůĂŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂĚĂůĞŝĞĚĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͖;ŝŝͿĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌ͕ŐĞƌŝƌĞƐƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞƌŽƐŶĞŐſĐŝŽƐƐŽĐŝĂŝƐ͖
ĐŽŵĞŶĚĞƌĞĕŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůŶĂ&ĂǌĞŶĚĂ^ĆŽDĂƌƟŶŚŽ͕WƌĂĚſƉŽůŝƐͬ^W͕WϭϰϴϱϬͲϬϬϬ͕ĐŽŵĐĂƌŐŽƐ ĂƐĞƌĞŵĞǆĞƌĐŝĚŽƐ ;ŝŝŝͿĐŽŶǀŽĐĂƌĂƐƐƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐKƌĚŝŶĄƌŝĂƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͖;ŝǀͿĞůĂďŽƌĂƌŽZĞůĂƚſƌŝŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĂƐ
ĐƵŵƵůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ; (c) Diretor Financeiro: &ĞůŝƉĞ sŝĐĐŚŝĂƚŽ͕ ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ ĐĂƐĂĚŽ͕ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ Z' ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞĚĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͖;ǀͿĐŽŽƌĚĞŶĂƌŽĂŶĚĂϮϯ͘ϴϭϯ͘ϵϬϰͲϵ^^Wͬ^W͕W&ϮϲϬ͘ϱϵϯ͘ϰϭϴͲϳϬ͕ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽĞŵ^ĆŽWĂƵůŽͬ^W͕ĐŽŵĞƐĐƌŝƚſƌŝŽŶĂZƵĂ'ĞƌĂůĚŽ&ůĂƵƐŝŶŽ ŵĞŶƚŽĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŶŽƌŵĂŝƐĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂŶĚŽĂƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐĞĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐƚŽŵĂĚĂƐĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ
'ŽŵĞƐ͕ŶǑϲϭ͕ŽŶũƵŶƚŽϭϯϮ͕ƌŽŽŬůŝŶEŽǀŽ͕WϬϰϱϳϱͲϬϲϬ͕^ĆŽWĂƵůŽͬ^W͖ ĞůĞŝĕĆŽ;ĚͿŝƌĞƚŽƌĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ͗ 'ĞƌĂůĞŶĂƐƐƵĂƐƉƌſƉƌŝĂƐƌĞƵŶŝƁĞƐ͖;ǀŝͿĞŵŝƟƌĞĂƉƌŽǀĂƌŝŶƐƚƌƵĕƁĞƐĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽƐŝŶƚĞƌŶŽƐƋƵĞũƵůŐĂƌƷƚĞŝƐŽƵ
WůŝŶŝŽ ^ĠƌŐŝŽ &ĞƌƌĂǌ ĚĞ ĂŵƉŽƐ͕ ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ ĐĂƐĂĚŽ͕ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ Z' ϭϵ͘ϰϴϴ͘ϴϯϬͲϳ ^^Wͬ^W͕ W& ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ͖;ǀŝŝͿĐŽŵƉƌĂƌĞĂůŝĞŶĂƌďĞŶƐŝŵſǀĞŝƐ͕ƌĞƐƉĞŝƚĂŶĚŽŽůŝŵŝƚĞĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽĂŶƵĂůŵĞŶƚĞƉĞůĂƐƐĞŵďůĞŝĂ
ϭϳϱ͘ϴϭϳ͘ϴϮϴͲϬϴ͕ĐŽŵĞŶĚĞƌĞĕŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůŶĂ&ĂǌĞŶĚĂ^ĆŽDĂƌƟŶŚŽ͕ǌŽŶĂƌƵƌĂů͕ƐͬŶǑ͕WƌĂĚſƉŽůŝƐͬ^W͕Wϭϰ͘ϴϱϬͲ 'ĞƌĂůĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͖;ǀŝŝŝͿĐŽŶƐƟƚƵŝƌŵĂŶĚĂƚĄƌŝŽƐĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ŝŶĚŝĐĂŶĚŽƐĞƵƐƉŽĚĞƌĞƐ͖;ŝǆͿĚĞůŝďĞƌĂƌĐŽŶĐĞƐƐĆŽ͕
000.KƐĚŝƌĞƚŽƌĞƐƚŽŵĂƌĆŽƉŽƐƐĞ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĂĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚŽƚĞƌŵŽĚĞƉŽƐƐĞůĂǀƌĂĚŽĞŵůŝǀƌŽƉƌſƉƌŝŽŶŽƉƌĂǌŽĚĞ ƉĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌŐĂƌĂŶƟĂƐ͕ƉĞŶŚŽƌŵĞƌĐĂŶƟů͕ŚŝƉŽƚĞĐĂƐ͕ĮĂŶĕĂƐĞĂǀĂŝƐĞŵďĞŶĞİĐŝŽĚĂƉƌſƉƌŝĂ^ŽĂƚĠϯϬĚŝĂƐĂĐŽŶƚĂƌĚĂŶŽŵĞĂĕĆŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞΑϭǑĚŽĂƌƟŐŽϭϰϵĚĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͕ƚĞƌŵŽĞƐƐĞƋƵĞĮĐĂƌĄĂƌƋƵŝǀĂ- ĐŝĞĚĂĚĞŽƵĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŽƵĐŽůŝŐĂĚĂƐ͖;ǆͿĂďƌŝƌ͕ŵĂŶƚĞƌĞĞŶĐĞƌƌĂƌĮůŝĂŝƐĞĞƐĐƌŝƚſƌŝŽƐŶŽƉĂşƐĞͬŽƵŶŽ
ĚŽŶĂƐĞĚĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƋƵĞĐŽŶƐƚĂƌĄŽŶĆŽŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽĚŽƐĚŝƌĞƚŽƌĞƐƉŽƌůĞŝĞƐƉĞĐŝĂůŽƵĐŽŶĚĞŶĂĕĆŽăƉĞŶĂ ĞǆƚĞƌŝŽƌ͖;ǆŝͿƉƌĞƉĂƌĂƌƚŽĚŽƐŽƐƌĞůĂƚſƌŝŽƐĂƐĞƌĞŵĞŶƚƌĞŐƵĞĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŽƵĂŽƵƚƌŽƐſƌŐĆŽƐƐŽĐŝĂŝƐ͕ŽƵƋƵĞƐĞũĂŵ
ƋƵĞǀĞĚĞ͕ĂŝŶĚĂƋƵĞƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ŽĂĐĞƐƐŽĂĐĂƌŐŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͕ŽƵƉŽƌĐƌŝŵĞĨĂůŝŵĞŶƚĂƌ͕ĚĞƉƌĞǀĂƌŝĐĂĕĆŽ͕ƉĞŝƚĂ ĞǆŝŐŝĚŽƐƉŽƌſƌŐĆŽƐĮƐĐĂŝƐŽƵŽƵƚƌĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐĞſƌŐĆŽƐŐŽǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂŝƐ͘ƌƟŐŽϭϮŝƌĞƚŽƌŝĂƌĞƵŶŝƌͲƐĞͲĄ͕ŽƌĚŝŽƵƐƵďŽƌŶŽ͕ĐŽŶĐƵƐƐĆŽ͕ƉĞĐƵůĂƚŽ͕ŽƵĐŽŶƚƌĂĂĞĐŽŶŽŵŝĂƉŽƉƵůĂƌ͕ĐŽŶƚƌĂŽƐŝƐƚĞŵĂĮŶĂŶĐĞŝƌŽŶĂĐŝŽŶĂů͕ĐŽŶƚƌĂĂƐ ŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ĂĐĂĚĂŵġƐĞ͕ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͘§1°. ƐƌĞƵŶŝƁĞƐĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂƐĞƌĆŽĐŽŶŶŽƌŵĂƐĚĂĚĞĨĞƐĂĚĂĐŽŶĐŽƌƌġŶĐŝĂ͕ĐŽŶƚƌĂĂƐƌĞůĂĕƁĞƐĚĞĐŽŶƐƵŵŽ͕ĂĨĠƉƷďůŝĐĂŽƵĂƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ͘ Em caráter ex- ǀŽĐĂĚĂƐƉĞůŽŝƌĞƚŽƌWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĞƐĐƌŝƚĂĂŽƐŽƵƚƌŽƐŝƌĞƚŽƌĞƐĞŵĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ĐŽŵĂŶƚĞĐĞtraordinário: (1) ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĂĞŵƉƌĞƐĂWƌŝĐĞǁĂƚĞƌŚŽƵƐĞŽŽƉĞƌƐƵĚŝƚŽƌĞƐ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞƐƵĂ ĚġŶĐŝĂŵşŶŝŵĂĚĞϱĚŝĂƐ͘ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽƉŽĚĞƐĞƌĚŝƐƉĞŶƐĂĚĂ͕ƐĞŚŽƵǀĞƌƵŵƉƌŽŐƌĂŵĂĐĂůĞŶĚĄƌŝŽƉĂƌĂƚŽĚŽŽƐĞĮůŝĂůůŽĐĂůŝǌĂĚĂĞŵZŝďĞŝƌĆŽWƌĞƚŽͬ^W͕ăǀĞŶŝĚĂŶƚŽŶŝŽŝĞĚĞƌŝĐŚƐĞŶ͕ŶǑϰϬϬ͕ĐŽŶũƵŶƚŽϭĂϲ͕ϵĞϭϬ͕ϮϮǑĂŶĚĂƌ͕ ŵĞƐƚƌĞŽƵĂŶŽ͕ŽƵŶŽĐĂƐŽĚĞĐŽŵƉĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƚŽĚŽƐŽƐŝƌĞƚŽƌĞƐ͘§2°. ŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞůŝďĞƌĂƌĄƉŽƌŵĂŝŽƌŝĂĂď:ĂƌĚŝŵŵĠƌŝĐĂ͕EW:ϲϭ͘ϱϲϮ͘ϭϭϮͬϬϬϭϮͲϴϯ͕Zϭ^WϬϬϬϭϲϬͬKͲϱĞŶĂsDƚŽĞĐůĂƌĂƚſƌŝŽŶǑϱϬϯϴĚĞϴ͘ϵ͘ϭϵϵϴ͕ ƐŽůƵƚĂĚĞǀŽƚŽƐ͕ƐĞŵĞŵďĂƌŐŽĚĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĚĞƐĞƵƐŵĞŵďƌŽƐ͘,ĂǀĞŶĚŽĞŵƉĂƚĞŶĂǀŽƚĂĕĆŽ͕Ž
ĐŽŵŽƵĚŝƚŽƌĞƐ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĚĞϭǑ͘ϰ͘ϮϬϭϵĂϯϭ͘ϯ͘ϮϬϮϬ͖ (2) KĂƵŵĞŶƚŽĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů ŝƌĞƚŽƌWƌĞƐŝĚĞŶƚĞƚĞƌĄ͕ĂůĠŵĚĞƐĞƵǀŽƚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ŽĚĞƋƵĂůŝĚĂĚĞƉĂƌĂĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ͘§3°. ƐƌĞƵŶŝƁĞƐĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂ
ŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϴ͘ϵϬϬ͕ϬϬ͕ƉĂƐƐĂŶĚŽĚĞZΨϭϯ͘ϲϴϵ͘Ϯϲϲ͕ϬϬƉĂƌĂZΨϭϯ͘ϲϵϴ͘ϭϲϲ͕ϬϬ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞϴ͘ϵϬϬ ƐĞƌĆŽůĂǀƌĂĚĂƐĞŵĂƚĂƐŶŽůŝǀƌŽƉƌſƉƌŝŽ͕ĞƐĞƌĆŽůĞǀĂĚŽƐĂƌĞŐŝƐƚƌŽ͕ĐĂƐŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͘ƌƟŐŽϭϯƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂ
ĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐĞƐĞŵǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͕ĐŽŵƉƌĞĕŽĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚĞZΨϭ͕ϬϬƉŽƌĂĕĆŽ͕ƚŽƚĂůŝǌĂŶĚŽZΨ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞŶŽƐĂƚŽƐĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞŐĞƐƚĆŽŽƌĚŝŶĄƌŝĂĚŽƐŶĞŐſĐŝŽƐƐŽĐŝĂŝƐ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽĂĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚĞĞƐĐƌŝƚƵƌĂƐĚĞ
ϴ͘ϵϬϬ͕ϬϬĂƐĞƌĞŵƐƵďƐĐƌŝƚĂƐƉĞůĂ^ĆŽDĂƌƟŶŚŽ^͘͘ĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚĂƐŶĞƐƚĞĂƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞĂĐŽŶǀĞƌƐĆŽĞŵĐĂƉŝƚĂůĚŽƐ ƋƵĂůƋƵĞƌŶĂƚƵƌĞǌĂ͕ĂƐůĞƚƌĂƐĚĞĐąŵďŝŽ͕ŽƐĐŚĞƋƵĞƐ͕ĂƐŽƌĚĞŶƐĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŶĂƚƵƌĞǌĂ
ƌĞĐƵƌƐŽƐĐŽŶĨĞƌŝĚŽƐĂơƚƵůŽĚĞĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƉĂƌĂĨƵƚƵƌŽĂƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂů͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽŽůĞƟŵĚĞ^ƵďƐĐƌŝ- Ğ͕ĞŵŐĞƌĂů͕ƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽƵƚƌŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐŽƵĂƚŽƐƋƵĞŝŵƉŽƌƚĞŵƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞŽƵŽďƌŝŐĂĕĆŽƉĂƌĂĂ^ŽĐŝĞĚĂĕĆŽƋƵĞƉĂƐƐĂĂŝŶƚĞŐƌĂƌĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚĂĐŽŵŽŶĞǆŽ/͘ŽŵĂĂůƚĞƌĂĕĆŽĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůŽĂƌƟŐŽϱǑĚŽƐƚĂƚƵƚŽ ĚĞ͕ŽƵƋƵĞĂĞǆŽŶĞƌĞĚĞŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƉĂƌĂĐŽŵƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ƐĞƌĆŽƉƌĂƟĐĂĚŽƐ͗;ŝͿƉŽƌĚŽŝƐŝƌĞƚŽƌĞƐ͕ĞŵĐŽŶũƵŶƚŽ͖ŽƵ
^ŽĐŝĂůƉĂƐƐĂĂǀŝŐŽƌĂƌĐŽŵĂƐĞŐƵŝŶƚĞƌĞĚĂĕĆŽ͗͞ƌƟŐŽϱǑ KĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĠĚĞZΨϭϯ͘ϲϵϴ͘ϭϲϲ͕ϬϬ͕ĚŝǀŝĚŝĚŽƐĞŵ ;ŝŝͿĞŵĐĂƐŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ͕ĂƉƌŽǀĂĚŽƐƉĞůĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ƉŽƌƵŵŝƌĞƚŽƌĞƵŵƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌĐŽŶƐƟƚƵşĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞ
ϭϯ͘ϲϵϴ͘ϭϲϲĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐ͕ƐĞŵǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͘͟(3)ůƚĞƌĂĕĆŽĚŽƐĂƌƟŐŽƐϭϯ͕ΑƉƌŝŵĞŝƌŽ;ŽƵƚŽƌŐĂĚĞ ĞƐƚĞ ĞƐƚĂƚƵƚŽ͘ §1°. Ɛ ƉƌŽĐƵƌĂĕƁĞƐ ͞ĂĚ ŶĞŐŽƟĂ͟ Ğŵ ŶŽŵĞ ĚĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ ƐĞƌĆŽ ŽƵƚŽƌŐĂĚĂƐ ƉŽƌ Ϯ ŝƌĞƚŽƌĞƐ Ğŵ
ƉƌŽĐƵƌĂĕĆŽͿĞϭϲ;ĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚŽƐĐĂƌŐŽƐĚĞĚŝƌĞƚŽƌŝĂͿ͕ƋƵĞƉĂƐƐĂŵĂǀŝŐĞƌĐŽŵĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƌĞĚĂĕƁĞƐ͗͞ƌƟŐŽϭϯ͘ ĐŽŶũƵŶƚŽ͕ĚĞǀĞŶĚŽƐĞƌĞƐƉĞĐŝĮĐĂĚŽƐŽƐƉŽĚĞƌĞƐĐŽŶĨĞƌŝĚŽƐĞŽƉĞƌşŽĚŽĚĞǀĂůŝĚĂĚĞ͕ůŝŵŝƚĂĚŽĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂů
§1°. ƐƉƌŽĐƵƌĂĕƁĞƐ͞ĂĚŶĞŐŽƟĂ͟ĞŵŶŽŵĞĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐĞƌĆŽŽƵƚŽƌŐĂĚĂƐƉŽƌϮŝƌĞƚŽƌĞƐĞŵĐŽŶũƵŶƚŽ͕ĚĞǀĞŶĚŽ ƌĞƐƉĞĐƟǀŽ͕ƉƌŽŝďŝĚŽŽƐƵďƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽ͘§2°.ƐƉƌŽĐƵƌĂĕƁĞƐ͞ĂĚũƵĚŝĐŝĂ͟ĞŵŶŽŵĞĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐĞƌĆŽŽƵƚŽƌŐĂƐĞƌĞƐƉĞĐŝĮĐĂĚŽƐŽƐƉŽĚĞƌĞƐĐŽŶĨĞƌŝĚŽƐĞŽƉĞƌşŽĚŽĚĞǀĂůŝĚĂĚĞ͕ůŝŵŝƚĂĚŽĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůƌĞƐƉĞĐƟǀŽ͕ƉƌŽŝďŝĚŽ ĚĂƐƉŽƌƋƵĂŝƐƋƵĞƌĚŽŝƐŝƌĞƚŽƌĞƐ͕ĞŵĐŽŶũƵŶƚŽ͕ŽƵƉŽƌƵŵŝƌĞƚŽƌĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵƵŵƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌ͕ŶĆŽƚĞŶĚŽ
ŽƐƵďƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽ͘ ƌƟŐŽϭϲ ŽŵƉĞƚĞŵĂŽƐŝƌĞƚŽƌĞƐ͗ ŝͿŝƌĞƚŽƌĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ͗ ĂͿĞǆĞĐƵĕĆŽĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ƉƌĂǌŽĚĞǀĂůŝĚĂĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͕ƐĞŶĚŽƉĞƌŵŝƟĚŽŽƐƵďƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽ͘ §3°. ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞĞŵ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŵĂƐĄƌĞĂƐĚĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐ͕ĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ͕ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ ũƵşǌŽĞƉĞƌĂŶƚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌƌĞƉĂƌƟĕƁĞƐƉƷďůŝĐĂƐŽƵĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐĨĞĚĞƌĂŝƐ͕ĞƐƚĂĚƵĂŝƐŽƵŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐ͕ĂƵƚĂƌƋƵŝĂƐ͕ƐŽĐŝĞƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞĚĂƌƐƵƉŽƌƚĞăƐĚĞŵĂŝƐĄƌĞĂƐ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐƚƌĂŶƐŵŝƟĚĂƐƉĞůŽŝƌĞƚŽƌWƌĞƐŝ- ĚĂĚĞƐĚĞĞĐŽŶŽŵŝĂŵŝƐƚĂ͕ƐŝŶĚŝĐĂƚŽƐĚĞƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐ͕/ŶƐƟƚƵƚŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞ^ĞŐƵƌŽ^ŽĐŝĂůͲ/E^^͕&ƵŶĚŽĚĞ'ĂƌĂŶĚĞŶƚĞ͖ďͿƌĞƐƉŽŶĚĞƌ͕ĞŵƋƵĂůƋƵĞƌĞƐĨĞƌĂ͕ƉĞůŽƐĂƚŽƐƉƌĂƟĐĂĚŽƐĞŵŶŽŵĞĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞĞĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂ- ƟĂƉŽƌdĞŵƉŽĚĞ^ĞƌǀŝĕŽĞŶŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐăƐƌĞůĂĕƁĞƐĞŵƉƌĞŐĂơĐŝĂƐ͕ďĞŵĐŽŵŽŶŽƐĐĂƐŽƐĚĞƌĞĐĞďŝĚŽƐĂƐƵĂĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂ͖ ii) Diretor Financeiro: ĂͿĞǆĞĐƵĕĆŽĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŵĂƐĄƌĞĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ ŵĞŶƚŽĚĞĐŝƚĂĕƁĞƐŽƵŶŽƟĮĐĂĕƁĞƐũƵĚŝĐŝĂŝƐŽƵĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂŝƐĞŶĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞĚĞƉŽŝŵĞŶƚŽƉĞƐƐŽĂů͕ĐŽŵƉĞƟƌĄ
ƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽĞĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌŝĂ͕ĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐĞƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐĚŝƌĞ- ŝƐŽůĂĚĂŵĞŶƚĞĂƋƵĂůƋƵĞƌŝƌĞƚŽƌ͕ƋƵĞƉŽĚĞƌĄĂƐƐŝŶĂƌƋƵĂŝƐƋƵĞƌĂƚŽƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐ͕ŽƵĂƵŵďĂƐƚĂŶƚĞƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌ͕
ƚƌŝǌĞƐƚƌĂŶƐŵŝƟĚĂƐƉĞůŽŝƌĞƚŽƌWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ďͿƌĞƐƉŽŶĚĞƌ͕ĞŵƋƵĂůƋƵĞƌĞƐĨĞƌĂƉĞůŽƐĂƚŽƐƉƌĂƟĐĂĚŽƐĞŵŶŽŵĞĚĂ ĐƵũŽƐ ƉŽĚĞƌĞƐ ƐĞũĂŵ ĞƐƉĞĐŝĮĐĂĚŽƐ ŶŽ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ŵĂŶĚĂƚŽ ŽƵƚŽƌŐĂĚŽ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Α ƋƵĂƌƚŽ ĂďĂŝǆŽ͘ §4°. Ɛ
^ŽĐŝĞĚĂĚĞĞƋƵĞĞƐƚĞũĂŵĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂƐƵĂĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂ͖Ğ iii) Diretor de Inovação Tecnológica: ĂͿ ƉƌŽĐƵƌĂĕƁĞƐĞŵŶŽŵĞĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƉĂƌĂĂƉƌĄƟĐĂĚŽƐĂƚŽƐĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽΑƚĞƌĐĞŝƌŽĂĐŝŵĂƐĞƌĆŽŽƵƚŽƌŐĂĚĂƐ
ŐĞƌĞŶĐŝĂƌ͕ĐŽŽƌĚĞŶĂƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂƌƚŽĚĂĂĂƟǀŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĚĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐĞƐƚĂďĞůĞ- ƉŽƌĚŽŝƐŝƌĞƚŽƌĞƐ͕ĞŵĐŽŶũƵŶƚŽ͕ŽƵƉŽƌƵŵŝƌĞƚŽƌĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵƵŵƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌ͕ĚĞǀĞŶĚŽƐĞƌĞƐƉĞĐŝĮĐĂĚŽƐ
ĐŝĚĂƐƉĞůŽŝƌĞƚŽƌWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͖ďͿƌĞƐƉŽŶĚĞƌƉĞůĂŝŶŽǀĂĕĆŽƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂǀŽůƚĂĚĂƉĂƌĂĂŐƌŽŝŶĚƷƐƚƌŝĂĐĂŶĂǀŝĞŝƌĂ͕ƉŽƌ ŶŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐŽƐƉŽĚĞƌĞƐĐŽŶĨĞƌŝĚŽƐĞŽƉƌĂǌŽĚĞǀĂůŝĚĂĚĞ͕ŶĆŽƐĞŶĚŽƉĞƌŵŝƟĚŽŽƐƵďƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŝŽĚĞƉĞƐƋƵŝƐĂƐĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƐ͖ĞĐͿƌĞƐƉŽŶĚĞƌ͕ĞŵƋƵĂůƋƵĞƌĞƐĨĞƌĂ͕ƉĞůŽƐĂƚŽƐƉƌĂƟĐĂĚŽƐĞŵŶŽŵĞĚĂ ŵĞŶƚŽ͘ƌƟŐŽϭϰŽDiretor-PresidenteĐŽŵƉĞƟƌĄŝƐŽůĂĚĂŵĞŶƚĞ͗ĂͿƉƌĞƐŝĚŝƌĂƐƌĞƵŶŝƁĞƐĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ĚĞĮŶŝŶĚŽĂƐ
^ŽĐŝĞĚĂĚĞĞƋƵĞĞƐƚĞũĂŵĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăƐƵĂĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂ͘͟ (3) ŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽĚŽƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͕ĂŶĞ- ĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂŝƐ͕ĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂƐƉŽůşƟĐĂƐĞŵĂŶĂĚĂƐƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͖ďͿĞǆĞƌĐĞƌ
ǆŽăƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚĂ;Anexo IIͿ͘VI - Lavratura: &ŽŝĂƉƌŽǀĂĚĂĂůĂǀƌĂƚƵƌĂĚĂĂƚĂĚĞƐƚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĞŵĨŽƌŵĂĚĞ ĂƐƵƉĞƌǀŝƐĆŽŐĞƌĂůĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂĞĚĞƐĞƵƐƐĞƚŽƌĞƐ͖ĐͿƌĞƐƉŽŶĚĞƌƉĞůŽĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ƐƵŵĄƌŝŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϭϯϬ͕ΑϭǑĚĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͘VII. Encerramento: EĂĚĂŵĂŝƐŚĂǀĞŶĚŽĂƚƌĂƚĂƌ͕ĨŽƌĂŵ ĞƉĞůĂƐĐŽƌƌĞĕƁĞƐĚĞƌƵŵŽƐ͕ƋƵĂŶĚŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͖ĚͿĐŽŶĐĞĚĞƌůŝĐĞŶĕĂƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂĂŽƐŵĞŵďƌŽƐĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ŝŶĚŝƐƵƐƉĞŶƐŽƐ ŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐƉĂƌĂĂůĂǀƌĂƚƵƌĂĚĞƐƚĂĂƚĂ͘ZĞĂďĞƌƚŽƐŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐ͕ĨŽŝĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚĂůŝĚĂĞĂƉƌŽǀĂĚĂ͕Ğ ĐĂŶĚŽƐƵďƐƟƚƵƚŽƉĂƌĂĞǆĞƌĐĞƌĂƐĨƵŶĕƁĞƐĚŽƐƵďƐƟƚƵşĚŽĞŵƐƵĂĂƵƐġŶĐŝĂ͖ĞͿĂƉƌŽǀĂƌĂƐĚĞĮŶŝĕƁĞƐĞĂůƚĞƌĂĕƁĞƐĚĂ
ƚĞŶĚŽƐŝĚŽĂƐƐŝŶĂĚĂƉŽƌƚŽĚŽƐŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͘Presidente da Mesa:&ĂďŝŽsĞŶƚƵƌĞůůŝ͖Secretário da Mesa:ŐĞŶŽƌ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂů͖ĨͿŽƌŝĞŶƚĂƌĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚŽƐŽƌĕĂŵĞŶƚŽƐĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƋƵĂŶƚŽĂƐĞƵƐůŝŵŝƚĞƐĞĐŽŶĚŝĐŝŽƵŶŚĂWĂǀĂŶ͘Acionistas:Ɖͬ^ĆŽDĂƌƟŶŚŽ^ͬ͗͘&ĂďŝŽsĞŶƚƵƌĞůůŝĞŐĞŶŽƌƵŶŚĂWĂǀĂŶ͘ƐƚĂĠĐſƉŝĂĚĂĂƚĂůĂǀƌĂĚĂ ŶĂŶƚĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐĞĞǆƚĞƌŶŽƐ͖ŐͿŽƌŝĞŶƚĂƌŽƐƉůĂŶŽƐĚĞĂƚƵĂĕĆŽƐĞƚŽƌŝĂŝƐĚĂƐŝƌĞƚŽƌŝĂƐ͖ŚͿƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŝƌĞƚŽƌŝĂŶĂƐ
ŶŽůŝǀƌŽƉƌſƉƌŝŽ͘/ƌĂĐĞŵĄƉŽůŝƐ͕Ϯϱ͘ϳ͘ϮϬϭϵ͘&ĂďŝŽsĞŶƚƵƌĞůůŝͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĂDĞƐĂ͘ŐĞŶŽƌƵŶŚĂWĂǀĂŶͲ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ ƌĞůĂĕƁĞƐĐŽŵŽƐĚĞŵĂŝƐſƌŐĆŽƐƐŽĐŝĂŝƐ͖ŝͿĐŽŽƌĚĞŶĂƌĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚŽƐĚĞŵĂŝƐĚŝƌĞƚŽƌĞƐ͖ũͿƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌƉƌĞĨĞƌĞŶĚĂDĞƐĂ͘>ĂşƐĞZŝƐƋƵĞ&ĞƌŶĂŶĚĞƐͲĚǀŽŐĂĚĂͲKͬ^WϯϯϬ͘ϰϳϴ͘:ƵĐĞƐƉŶǑϰϰϱ͘ϵϯϬͬϭϵͲϲĞŵƐĞƐƐĆŽĚĞϮϬ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϵ͘ ĐŝĂůŵĞŶƚĞĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞŶĂƐƐƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐĞZĞƵŶŝƁĞƐĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐĞŵƋƵĞƉĂƌƟĐŝƉĂĐŽŵŽƐſĐŝĂŽƵĂĐŝŽŶŝƐ'ŝƐĞůĂ^ŝŵŝĞŵĂĞƐĐŚŝŶͲ^ĞĐƌĞƚĄƌŝĂ'ĞƌĂů͘Anexo II - Consolidação do Estatuto Social. Estatuto Social. Capítulo I ƚĂ͕ƐĞŐƵŝŶĚŽĂƐŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕƁĞƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ͘
ͲĞŶŽŵŝŶĂĕĆŽ͕KďũĞƚŽ͕^ĞĚĞĞƵƌĂĕĆŽ͗ƌƟŐŽϭǑ^ĆŽDĂƌƟŶŚŽ/ŶŽǀĂ^͕͘͘ĠƵŵĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĂŶƀŶŝŵĂ͕ďƌĂƐŝ- ƌƟŐŽϭϱŽŵƉĞƚĞĂŽDiretor Vice-Presidente:ĂͿƐƵďƐƟƚƵŝƌŽŝƌĞƚŽƌWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞŵƐƵĂƐĂƵƐġŶĐŝĂƐŽƵĞŵĐĂƐŽ
ůĞŝƌĂ͕ƋƵĞƐĞƌĞŐĞƌĄƉŽƌĞƐƚĞƐƐƚĂƚƵƚŽƐĞƉĞůĂƐůĞŝƐǀŝŐĞŶƚĞƐƋƵĞůŚĞĨŽƌĞŵĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͘ƌƟŐŽϮǑ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƚĞŵ ĚĞŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽƚĞŵƉŽƌĄƌŝŽ͖ďͿĂƵǆŝůŝĂƌŽŝƌĞƚŽƌWƌĞƐŝĚĞŶƚĞŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞƐƵĂƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞƌĞƉƌĞƐĞŶƉŽƌŽďũĞƚŽ͗ĂͿĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌ͕ĞƐƚƵĚĂƌ͕ƉƌŽũĞƚĂƌ͕ĞǆĞĐƵƚĂƌƉůĂŶŽƐĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞƉĞƐƋƵŝƐĂĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞĂƟ- ƚĂƌĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƉĞƌĂŶƚĞŽƐſƌŐĆŽƐŐŽǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂŝƐ͕ĂƐƐŽĐŝĂĕƁĞƐĚĞĐůĂƐƐĞĞƐŝŶĚŝĐĂƚŽƐƉĂƚƌŽŶĂŝƐ͘ƌƟŐŽϭϲŽŵǀŝĚĂĚĞƐĂŐƌŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐǀŽůƚĂĚĂƐƉĂƌĂŽƐĞƚŽƌƐƵĐƌŽĂůĐŽŽůĞŝƌŽ͕ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞŽƵĞŵĐŽŽƉĞƌĂĕĆŽĐŽŵŽƵƚƌĂƐĞŶƟĚĂ- ƉĞƚĞŵĂŽƐŝƌĞƚŽƌĞƐ͗i) ŝƌĞƚŽƌĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ͗ĂͿĞǆĞĐƵĕĆŽĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŵĂƐ
ĚĞƐŽƵƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͖ďͿĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐĂŐƌŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐ͖ĐͿǀĞŶĚĞƌŽƵĞǆƉůŽƌĂƌĐŽŵĞƌĐŝĂůŵĞŶƚĞƐĞƵƐƉƌŽũĞ- ĄƌĞĂƐĚĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐ͕ĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ͕ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞĚĂƌƐƵƉŽƌƚĞ
ƚŽƐĞƉƌŽĚƵƚŽƐ͖ĞĚͿƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞŵŽƵƚƌĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĐŽŵŽƐſĐŝĂŽƵĂĐŝŽŶŝƐƚĂ͘ƌƟŐŽϯǑƐĞĚĞƐŽĐŝĂůĠŶĂ&ĂǌĞŶĚĂ ăƐĚĞŵĂŝƐĄƌĞĂƐ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐƚƌĂŶƐŵŝƟĚĂƐƉĞůŽŝƌĞƚŽƌWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͖ďͿƌĞƐƉŽŶĚĞƌ͕ĞŵƋƵĂůƋƵĞƌĞƐƉĂƌĞĐŝĚĂ͕/ƌĂĐĞŵĄƉŽůŝƐͬ^W͕WϭϯϰϵϱͲϬϬϬ͕ƉŽĚĞŶĚŽĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌĞƐĐƌŝƚſƌŝŽƐĞĮůŝĂŝƐŶŽƉĂşƐĞŶŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͘ƌƟŐŽ ĨĞƌĂ͕ƉĞůŽƐĂƚŽƐƉƌĂƟĐĂĚŽƐĞŵŶŽŵĞĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞĞĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂƐƵĂĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂ͖ii) Diretor FiϰǑKƉƌĂǌŽĚĞĚƵƌĂĕĆŽĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞĠŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͘Capítulo IIͲĂƉŝƚĂů^ŽĐŝĂůĞĕƁĞƐ͗ƌƟŐŽϱǑKĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů nanceiro:ĂͿĞǆĞĐƵĕĆŽĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŵĂƐĄƌĞĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽĞĐŽŶƚƌŽůĂĠĚĞZΨϭϯ͘ϲϵϴ͘ϭϲϲ͕ϬϬ͕ĚŝǀŝĚŝĚŽƐĞŵϭϯ͘ϲϵϴ͘ϭϲϲĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐ͕ƐĞŵǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͘ƌƟŐŽϲǑĂĚĂ ĚŽƌŝĂ͕ĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐĞƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐƚƌĂŶƐŵŝƟĚĂƐƉĞůŽŝƌĞƚŽƌWƌĞƐŝĂĕĆŽŽƌĚŝŶĄƌŝĂŶŽŵŝŶĂƟǀĂĚĄĚŝƌĞŝƚŽĂƵŵǀŽƚŽŶĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͘ΑϭǑ͘^ŽĐŝĞĚĂĚĞŶĆŽƉŽĚĞƌĄĞŵŝƟƌĂĕƁĞƐ ĚĞŶƚĞ͕ďͿƌĞƐƉŽŶĚĞƌ͕ĞŵƋƵĂůƋƵĞƌĞƐĨĞƌĂƉĞůŽƐĂƚŽƐƉƌĂƟĐĂĚŽƐĞŵŶŽŵĞĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞĞƋƵĞĞƐƚĞũĂŵĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐŽƵƉĂƌƚĞƐďĞŶĞĮĐŝĄƌŝĂƐ͘ĂƉşƚƵůŽ///ͲƐƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐ͗ƌƟŐŽϳǑƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚŽƐĐŝŽŶŝƐ- ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂƐƵĂĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂ͖Ğiii) Diretor de Inovação Tecnológica: ĂͿ ŐĞƌĞŶĐŝĂƌ͕ĐŽŽƌĚĞŶĂƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂƌƚŽĚĂĂ
ƚĂƐ͕ĐŽŶǀŽĐĂĚĂŶĂĨŽƌŵĂƉƌĞǀŝƐƚĂŶĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂůĞŶĂůĞŝ͕ƌĞƵŶŝƌͲƐĞͲĄ͗;ŝͿŽƌĚŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ŶŽƐƋƵĂƚƌŽƉƌŝŵĞŝ- ĂƟǀŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĚĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐƉĞůŽŝƌĞƚŽƌWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͖ďͿƌĞƐƉŽŶƌŽƐŵĞƐĞƐĂƉſƐŽƚĠƌŵŝŶŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂů͕ƉĂƌĂĚĞůŝďĞƌĂƌĂĐĞƌĐĂĚĂƐŵĂƚĠƌŝĂƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐŶŽĂƌƟŐŽϭϯϮĚĂ>ĞŝĚĂƐ ĚĞƌƉĞůĂŝŶŽǀĂĕĆŽƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂǀŽůƚĂĚĂƉĂƌĂĂŐƌŽŝŶĚƷƐƚƌŝĂĐĂŶĂǀŝĞŝƌĂ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞƉĞƐƋƵŝƐĂƐĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƐ͖
^͖͘͘Ğ;ŝŝͿĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞĞǆŝŐŝƌ͕ƐĞŶĚŽƉĞƌŵŝƟĚĂĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽĞĂ ĞĐͿƌĞƐƉŽŶĚĞƌ͕ĞŵƋƵĂůƋƵĞƌĞƐĨĞƌĂ͕ƉĞůŽƐĂƚŽƐƉƌĂƟĐĂĚŽƐĞŵŶŽŵĞĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞĞƋƵĞĞƐƚĞũĂŵĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞƌĞƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ƐŝŵƵůƚąŶĞĂ ĚĞ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂƐ ŽƌĚŝŶĄƌŝĂ Ğ ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ͘ §1°. Ɛ ƐƐĞŵďůĞŝĂƐ 'ĞƌĂŝƐ ƐĞƌĆŽ ĐŽŶǀŽĐĂĚĂƐ ůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăƐƵĂĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂ͘ƌƟŐŽϭϳĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞǀĞĚĂĚŽ͕ƐĞŶĚŽŶƵůŽĚĞƉůĞŶŽĚŝƌĞŝƚŽ͕ŽĂƚŽƉƌĂƟĐĂĚŽ
ƉĞůŽŝƌĞƚŽƌWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƟŐŽϭϮϰĞƉĂƌĄŐƌĂĨŽƐĚĂ>ĞŝĚĂƐ^͘͘͘§2°. ƐƐ- ƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ĚŝƌĞƚŽƌ͕ƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌŽƵĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƋƵĞĂĞŶǀŽůǀĂĞŵŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƌĞůĂƟƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐƐĞƌĆŽŝŶƐƚĂůĂĚĂƐĞƉƌĞƐŝĚŝĚĂƐƉĞůŽŝƌĞƚŽƌWƌĞƐŝĚĞŶƚĞŽƵ͕ŶĂƐƵĂĂƵƐġŶĐŝĂŽƵŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽƚĞŵ- ǀĂƐĂŶĞŐſĐŝŽƐĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞƐƚƌĂŶŚĂƐĂŽŽďũĞƚŽƐŽĐŝĂů͘Capítulo sͲŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂů͗ƌƟŐŽϭϴ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƚĞƌĄƵŵ
ƉŽƌĄƌŝŽ͕ƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌŽŵĞŵďƌŽĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂŽƵƉŽƌĂĐŝŽŶŝƐƚĂĞƐĐŽůŚŝĚŽĞŶƚƌĞŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͘ŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĂ ŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂůĐŽŵƉŽƐƚŽĚĞϯŵĞŵďƌŽƐĞĨĞƟǀŽƐĞŝŐƵĂůŶƷŵĞƌŽĚĞƐƵƉůĞŶƚĞƐ͕ƐĞŵĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕
ŵĞƐĂĐĂďĞƌĄĂĞƐĐŽůŚĂĚŽ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ͘§3°. EĂƐƐƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐ͕ŽƐĐŝŽŶŝƐƚĂƐƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐƉŽƌ ĂƐĞƌŝŶƐƚĂůĂĚŽƉĞůĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĞŵƋƵĂůƋƵĞƌĚŽƐĐĂƐŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶĂ>ĞŝĚĂƐ^͘͘ĞƌĞŵƵŶĞƌĂĚŽĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝŵĂŶĚĂƚĄƌŝŽĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƐƟƚƵşĚŽ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚŽĂƌƟŐŽϭϮϲ͕ΑϭǑĚĂ>ĞŝĚĂƐ^͘͘͘§4°. WƵďůŝĐĂĚŽŽĚŝƚĂůĚĞŽŶ- ĚĂĚĞĐŽŵĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĞŵǀŝŐŽƌ͘Capítulo VIͲǆĞƌĐşĐŝŽ^ŽĐŝĂůĞ>ƵĐƌŽƐ͗ƌƟŐŽϭϵKĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůƐĞĞŶĐĞƌƌĂƌĄ
ǀŽĐĂĕĆŽĚĞƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ĮĐĂƌĆŽƐƵƐƉĞŶƐĂƐĂƐƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐĞͬŽƵĐŽŶǀĞƌƐƁĞƐĚĞĂĕƁĞƐ͘ƌƟŐŽϴǑŽŵƉĞƚĞă ĞŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞĐĂĚĂĂŶŽĐŝǀŝů͕ŽĐĂƐŝĆŽĞŵƋƵĞƐĞƌĆŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƐŽďĂůĂŶĕŽŐĞƌĂůĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ĂůĠŵĚĂƐĚĞŵĂŝƐĨƵŶĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐƉĞůĂůĞŝ͗;ŝͿĮǆĂƌĂŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽŐĞƌĂůĚŽƐŶĞŐſĐŝŽƐĚĂ^ŽĐŝĞĚĂ- ĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĞĚŽƐůƵĐƌŽƐůşƋƵŝĚŽƐĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĂƉƵƌĂĚŽƐ͕ĂƐĂŵŽƌƟǌĂĕƁĞƐĞĂƐĚĞƉƌĞĐŝĂĕƁĞƐƌĞŐƵůĂƌĞƐ͕ĚĞĚƵǌŝŶĚĞ͖;ŝŝͿĂƉƌŽǀĂƌŽĂƵŵĞŶƚŽĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͖;ŝŝŝͿĚĞůŝďĞƌĂƌĂĐĞƌĐĂĚĂĂůƚĞƌĂĕĆŽĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͖;ŝǀͿ ĚŽͲƐĞ͕ŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ͗ĂͿϱйƉĂƌĂŽ&ƵŶĚŽĚĞZĞƐĞƌǀĂ>ĞŐĂů͕ĂƚĠŽůŝŵŝƚĞĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽĞŵůĞŝ͖ďͿϮϱйĐŽŵŽĚŝǀŝĂƉƌŽǀĂƌĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞĚĞďġŶƚƵƌĞƐĞďƀŶƵƐĚĞƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ͖;ǀͿĂƉƌŽǀĂƌĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽ͕ƉĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ĚĞƐƵĂƐƉƌſƉƌŝĂƐ ĚĞŶĚŽŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͖ĐͿ ŽƌĞƐƚĂŶƚĞƚĞƌĄĂĚĞƐƟŶĂĕĆŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƉĞůĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ĚĞƉŽŝƐĚĞ
ĂĕƁĞƐ͖;ǀŝͿƚŽŵĂƌĂƐĐŽŶƚĂƐĚŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͕ĞǆĂŵŝŶĂƌ͕ĚŝƐĐƵƟƌĞǀŽƚĂƌĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͖;ǀŝŝͿĚĞ- ŽƵǀŝĚŽŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĞƌĞƐƉĞŝƚĂĚĂƐĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐůĞŐĂŝƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͘§1°. WĂƌĂ
ůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂĚĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĞĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͕ƋƵĂŶĚŽĨŽƌŽĐĂƐŽ͖;ǀŝŝŝͿ ĮŶƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽŝŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝĂĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͕ĞĞŵƌĞƐƉĞŝƚŽĂŽƐůŝŵŝƚĞƐůĞŐĂŝƐ͕ďĂůĂŶĐĞƚĞƐŝŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝŽƐŵĞŶĞůĞŐĞƌĞĚĞƐƟƚƵŝƌŽƐŝƌĞƚŽƌĞƐĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞĞŽƐŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂů͕ĮǆĂŶĚŽƐƵĂƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĚĞŶƚƌŽĚŽ ƐĂŝƐ͕ƚƌŝŵĞƐƚƌĂŝƐŽƵƐĞŵĞƐƚƌĂŝƐƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌůĞǀĂŶƚĂĚŽƐ͕ĚĞǀĞŶĚŽƐĞƌŽďƐĞƌǀĂĚŽƐŽƐŵĞƐŵŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐƋƵĞĂƋƵĞůĞƐ
ƋƵĞĚŝƐƉƵƐĞƌĂůĞŝĞĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͖;ŝǆͿĮǆĂƌĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽŐůŽďĂůĚŽƐŝƌĞƚŽƌĞƐĞĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚŽƐŵĞŵ- ǀŝŐĞŶƚĞƐƉĂƌĂŽďĂůĂŶĕŽĚĞĮŶĂůĚĞĞǆĞƌĐşĐŝŽ͘§2°. DĞĚŝĂŶƚĞƉƌŽƉŽƐƚĂĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂĞĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞŵ
ďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂů͖;ǆͿĮƐĐĂůŝǌĂƌĂŐĞƐƚĆŽĚŽƐŝƌĞƚŽƌĞƐĞĞǆĂŵŝŶĂƌ͕ĂƋƵĂůƋƵĞƌƚĞŵƉŽ͕ŽƐůŝǀƌŽƐĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌƉĂŐŽƐŽƵĐƌĞĚŝƚĂĚŽƐĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐũƵƌŽƐƐŽďƌĞŽĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ
ĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ƐŽůŝĐŝƚĂƌŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĐĞůĞďƌĂĚŽƐŽƵĞŵǀŝĂƐĚĞĐĞůĞďƌĂĕĆŽ͕ĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽƵƚƌŽƐĂƚŽƐ ůĞŐŝƐůĂĕĆŽĞƐƉĞĐşĮĐĂ͕ŽƐƋƵĂŝƐƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌŝŵƉƵƚĂĚŽƐ͕ůşƋƵŝĚŽƐĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂŶĂĨŽŶƚĞ͕ĂŽƐĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐŝŶĞŶĞŐſĐŝŽƐũƵƌşĚŝĐŽƐ͖;ǆŝͿĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌĂŶƵĂůŵĞŶƚĞŽůŝŵŝƚĞƉĂƌĂƋƵĞĂŝƌĞƚŽƌŝĂĞĨĞƟǀĞĂĐŽŵƉƌĂĞĂĂůŝĞŶĂĕĆŽĚĞ ƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝŽƐŽƵĂŽĚŝǀŝĚĞŶĚŽŵşŶŝŵŽ͘ĂƉşƚƵůŽs//Ͳ>ŝƋƵŝĚĂĕĆŽ͘ƌƟŐŽϮϬ^ŽĐŝĞĚĂĚĞĞŶƚƌĂƌĄĞŵůŝƋƵŝĚĂĕĆŽŶŽƐ
ďĞŶƐŝŵſǀĞŝƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĚĞůŝďĞƌĂƌĂĐĞƌĐĂĚĂĐŽŵƉƌĂŽƵĂůŝĞŶĂĕĆŽĚĞďĞŶƐŝŵſǀĞŝƐŶĆŽŝŶĚŝĐĂĚŽƐŶŽůŝŵŝƚĞĂŶƵĂů͖ ĐĂƐŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŵůĞŝ͕ĐŽŵƉĞƟŶĚŽăƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĞůĞŐĞƌŽůŝƋƵŝĚĂŶƚĞĞŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂůƋƵĞĚĞǀĞƌĆŽĨƵŶĐŝŽ;ǆŝŝͿĞƐĐŽůŚĞƌĞĚĞƐƟƚƵŝƌĂƵĚŝƚŽƌĞƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ͖;ǆŝŝŝͿĚĞĮŶŝƌĂƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĂƐĞƌĞŵƐĞŐƵŝĚĂƐƉĞůĂ ŶĂƌĚƵƌĂŶƚĞŽƉĞƌşŽĚŽĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ͕ĮǆĂŶĚŽͲůŚĞƐĂƌĞƐƉĞĐƟǀĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ͘Capítulo VIII - Disposições Gerais:
^ŽĐŝĞĚĂĚĞĞƉŽƌƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĞĐŽůŝŐĂĚĂƐ͕ďĞŵĐŽŵŽŶŽŵĞĂƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐũƵŶƚŽĂĞƐƐĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͖;ǆŝǀͿ ƌƟŐŽϮϭKƐĐĂƐŽƐŽŵŝƐƐŽƐŶĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂůƐĞƌĆŽƌĞŐŝĚŽƐƉĞůĂƐŶŽƌŵĂƐĚĂůĞŝĂƉůŝĐĄǀĞůăŵĂƚĠƌŝĂ͘

m

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &$0,/$52'5,*8(6%25*(6'($=(9('2QDIRUPD
GD/HLHWF)D]6DEHUD0XOWLPRWRUV9HtFXORV/WGD &13- TXH%DQFR'D\FRYDO6$OKHDMXL]RXDomR
GH%XVFDH$SUHHQVmRREMHWLYDQGRDEXVFDHDSUHHQVmRGRVYHtFXORV$ &KDQJDQ&KDQD)DPLO\FRPDUEUDQFR&KDVVL
/6%'%'&)$QR0RGHOR% &KDQJDQ&KDQD)DPLO\FRPDUEUDQFR&KDVVL/6%'%'&)
$QR0RGHOR  &  &KDQJDQ&KDQD )DPLO\ FRP DU EUDQFR &KDVVL /6%'%'&) $QR0RGHOR 
 '  &KDQJDQ&KDQD )DPLO\ FRP DU EUDQFR &KDVVL /6%'%'&) $QR0RGHOR  DOLHQDGRV
ILGXFLDULDPHQWH $SUHHQGLGRV RV EHQV H HVWDQGR D UHTXHULGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD HP
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YHUGDGHLURV RV IDWRV DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR D UHTXHULGD VHUi FRQVLGHUDGD UHYHO FDVR HP TXH VHUi
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO
PAULO - FORO REGIONAL I - SANTANA - 2ª VARA CÍVEL - Avenida Engenheiro
Caetano Alvares, 594 - 2º andar - sala 210 - CasaVerde - CEP 02546-000 Fone: (11) 3951-2525 - São Paulo-SP - E-mail:santana2cv@tjsp.jus.br - EDITAL
de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias- Processo nº 1023425-17.2015.8.26.0001.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana,
Estado de São Paulo, Dr(a). DANIELA CLAUDIA HERRERA XIMENES, na forma
d a L e i , e t c . FA Z S A B E R a ( o ) D O M I N G O S M A N U E L F E R N A N D E S ( R N E
W.701.763-8; CPF320.810.738-20) e MARIA FLORINDA FERNANDES (RG
6.880.630; CPF 201.233.878-09), que o ESPÓLIO de MILTON SOARES DE
ALMEIDA e OUTROS lhes movem ação de EXECUÇÃO para cobrança de
R$27.712,26 (jul/2015), mais atualização e acréscimo de juros, custas, honorários e demais cominações, débito este referente a IPTUs do imóvel situado
na Rua Eduardo Espínola Filho, nºs 70 e 72, Jd. São Paulo, Capital, decorrente
de locações nas quais os executados foram fiadores. Estando os executados
em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que após o prazo
deste, em 3 dias, PAGUEM o DÉBITO AT UAL ou em 15 dias OFEREÇAM
EMBARGOS, ou ainda, RECONHEÇAM o CRÉDITO do EXEQUENTE e DEPOSITANDO 30% do valor da execução, inclusive custas e horár ios, PAGUEM o
RESTANTE em 6 PARCELAS MENSAIS, atualizadas, SOB PENA de PENHORA
de tantos de seus bens quantos bastem para solução da dívida, e ficando
cientes também de que no silêncio lhes 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 01 de agosto de 2019.
27 e 28/08

CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE ITAIM PAULISTA
OFICIAL INTERINA ELISÂNGELA PEREIRA SOARES
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
DAYO ANTHONY OWADOKUN, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO EM
NIGÉRIA, NO DIA (23/10/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHO DE OKE OWO OWADOKUN E DE BEATRICE OWADOKUN. ANA PAULA CAMPOS MORO,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA EM JACAREÍ, SPNO DIA (22/02/
1992), RESIDENTE E DOMICILIADA JACAREÍ, SP, FILHA DE PAULO CEZAR MORO E DE ROSELI DE
CAMPOS MORO.
RONALDO DE LIMA COSTA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO AUXILIAR TECNICO DE
EDUCAÇÃO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/11/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE NIVALDO GERMANO COSTA E DE MARIAAPARECIDA DE
LIMA COSTA. STEFANI GOMES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃOAUXILIAR TECNICA
DE EDUCAÇÃO, NASCIDA EM SUZANO, SP NO DIA (21/10/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ISAAC GOMES DASILVAE DE FATIMA FERREIRADA
SILVADE PAULA.

COMPANHIA ABERTA - CNPJ/MF Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
DAS 183ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 183ª Série da 2ª Emissão da CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada em primeira convocação em 17 de setembro de
2019 às 11h00, na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, Cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, a ﬁm de, nos termos da Cláusula Décima Segunda do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários – CRI da 183ª Série da 2ª Emissão da Emissora (“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) A declaração, ou não, de vencimento antecipado da
Emissão, em razão do descumprimento do prazo previsto na cláusula 1.3.1 do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia sob Condição Suspensiva e Outras Avenças (“Alienação Fiduciária de Ações”); (b) Em caso
de não declaração do vencimento antecipado da Emissão, aprovar a concessão de prazo adicional de 90 (noventa) dias,
contados a partir de 12 de agosto de 2019, para que a OR Empreendimentos Imobiliários e Participações S.A (“Devedora”) apresente à Securitizadora o termo de liberação da Alienação Fiduciária Existente, devidamente registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da cidade do Rio de Janeiro e Estado do Rio de Janeiro, acompanhado de cópia do livro de registro de ações da Devedora indicando o cancelamento da Alienação Fiduciária Existente (“Condição
Suspensiva”), conforme cláusula 1.3 da Alienação Fiduciária de Ações; (c) Aprovar a inclusão da Cessão Fiduciária dos
recebíveis da Jardim do Mar Empreendimento Imobiliário Ltda. (“JARDIM DO MAR”) na Emissão, sob condição suspensiva o pagamento do plano empresário com o Banco Safra (“Ônus”), de modo que que a Cessão Fiduciária seja subordinada ao pagamento das despesas ordinárias da SPE (IPTU, condomínio, etc) (“Despesas ordinárias”), as quais deverão
ser indicadas nos balancetes mensais que serão apresentados à Emissora e aos detentores do CRI mensalmente, bem
como, apresentar em até 15 (quinze dias) da realização da assembleia, o orçamento para pagamento das Despesas Ordinárias com abertura anual, contemplando o período de projeção da venda das unidades do Empreendimento (“Cessão
Fiduciária” e “Nova Garantia”, respectivamente); (d) Aprovar a implementação da obrigação da Devedora apresentar
mensalmente, até o dia 25 do mês subsequente, os balacentes e relatórios de venda das unidades, não auditados, da Arrakis Empreendimento Imobiliário S.A (“ARRAKIS”) e Jardim do Mar Empreendimento Imobiliário Ltda. (“JARDIM DO
MAR”); (e) Autorização para o Agente Fiduciário e para a Emissora celebrarem os aditamentos necessários aos documentos da Emissão para contemplar eventuais ajustes decorrentes das decisões mencionadas acima, bem como, a realizarem todos os procedimentos necessários para a correta formalização. Nos termos do artigo 126

WAGNER OLIVEIRA NEVES, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO COMERCIANTE, NASCIDO
EM GUARULHOS, SP NO DIA (09/09/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSELENO JOÃO DAS NEVES E DE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA NEVES.
BEATRIZ MIRANDA SOARES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ENFERMEIRA, NASCIDA EM
JACAREÍ, SP NO DIA (05/08/1981), RESIDENTE E DOMICILIADANESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHA DE CICERO SOARES FILHO E DE MARIA DE LURDES MIRANDA SOARES.

BRUNO DE NOVA FRIBURGO LOPES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO
EM SUZANO, SP NO DIA(15/10/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE SILVIO FRIBURGO LOPES E DE SELMAMARIANO DOS SANTOS FRIBURGO LOPES.
CLEIDE APARECIDA GARCIA DE SOUSA, ESTADO CIVILDIVORCIADA, PROFISSÃO PROFESSORA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SPNO DIA (17/01/1983), RESIDENTE E DOMICILIADANESTE DISTRIT O,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE MANOELALVES DE SOUSA E DE LUCIA MARIA BARROSO GARCIA DE
SOUSA.
CARLOS HENRIQUE NEVES ROCHA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO POLICIAL MILITAR,
NASCIDO EM SÃO CAETANO DO SUL, SP NO DIA(21/04/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE CARLOS ALBER TO ROCHA E DE MARIA DE SOUZA NEVES
ROCHA. LETICIA SANTANA SOARES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AJUDANTE DE
PRODUÇÃO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/05/1993), RESIDENTE E DOMICILIADANESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE PAULO HENRIQUE TEIXEIRA SOARES E DE SONIA MARIA
FERNANDES SANTANA SOARES.
OSMAR DE ARAUJO LOPES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ELETRICISTA, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SPNO DIA (15/07/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSÉ DOS SANTOS LOPES E DE TEREZINHA GONÇALVES DE ARAUJO LOPES.
MILENE SOUZA DASILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO SECRETÁRIA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA(24/07/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE GONÇALO NONATO DA SILVA E DE ANA RITA DE SOUZA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

EDITALDE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0048325-70.2018.8.26.0100 A Dra. Laura
de Mattos Almeida, Juíza da 29ª Vara Cível - Foro Central Cível SP. FAZ SABER a ARMANDO DA COSTA
FERREIRA JÚNIOR, CPF/MF Sob nº 091.939.048-00, DOUGLAS DASILVEIRA DIAS CPF/MF Sob nº
769.716.867-72, que ANTONIO FRANCISCO MORAES REGO e ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA,
ação de Procedimento (Pagamento) em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Estando os réus em
lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias úteis supra,
pague o débito como decidido de R$ 27.482,23, a ser atualizado, sob pena de multa de 10%, além de honorários
advocatícios, também de 10% (art. 523, § 1°, do CPC), bem como penhora e avaliação de bens. Afixado e
Publique-se na forma da lei. NADA MAIS.
J - 27 e 28/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0013685-38.2018.8.26.0004 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Guanaes
Simões Thomsen, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aoALEXANDRE KATAYAMA, CPF 102.380.378-00 e
ALEXANDRE KATAYAMA- ME, CNPJ 08.654.149/0001-04 , que o BANCO BRADESCO S/A. lhe ajuizou
ação MONITÓRIA, com a improcedência dos embargos, encontrando-se processo na fase de cumprimento
de sentença. Estando o executado em lugar ignorado e incerto, foi deferida a sua INTIMAÇÃO por EDITAL,
para no prazo de 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, pague o valor de R$ 22.033,78 (nov/2018), devidamente
atualizado, à época do pagamento, sob pena do débito ser acrescido de multa de 10% e de honorários de
advogado de 10%. Fica ciente (art. 525, CP) que, transcorrido o prazo supra sem o pagamento, inicia-se o
prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos,
sua impugnação. Não havendo manifestação, 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. 27 e 28/08

AQUILA BRUNO SILVA DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CHAVEIRO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/10/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSE CARLOS RAMOS DE SOUZA E DE ANA LUCIA NERI DA SILVA. BEATRIZ
RAMOS MORAIS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDAEM SÃO PAULO,
SP NO DIA(04/04/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHADE
ORCINIO ISBELO DE MORAIS FILHO E DE IVANUZA NUNES RAMOS.
ANTONIO SIQUEIRA ALVES, ESTADO CIVIL VIÚVO, PROFISSÃO APOSENTADO, NASCIDO EM
IPUEIRAS, CE NO DIA (17/10/1957), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHO DE JOSE ALVES DASILVA E DE ELIZASIQUEIRADA SILVA. MIRIAN FAGUNDES DOS SANTOS,
ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, NASCIDA EM
ITABUNA, BANO DIA (14/03/1969), RESIDENTE E DOMICILIADANESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHA DE JARDELINO JESUS DOS SANTOS E DE TERTULINA FAGUNDES DOS SANTOS.

São Paulo, quarta-feira, 28 de agosto de 2019
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SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
12345
ESTADO DE SÃO PAULO – SINDSEMP/SP
12345
Rua Dr. João Ferraz, n° 101- Belenzinho, São Paulo, CEP: 03059-040
12345
CONVOCAÇÃO
12345
O Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado de São
12345
12345
Paulo- SINDSEMP/SP, associação sindical em primeiro grau unicitária,
12345
com sede no endereço acima, inscrito no C.N.P.J./MF. nº68.970.888/
12345
0001-29 e no 5º Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de
12345
São Paulo (SP), convoca a Categoria Profissional dos Servidores do
12345
Ministério Público do Estado de São Paulo, ativos e inativos, para
12345
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada na
12345
Rua Fernandes Vieira, nº 52, Belém, São Paulo- SP, no dia 07/09/2019,
12345
12345
às 10h00min, em 1ª convocação e às 10h30min, em 2ª convocação,
12345
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I – Alteração de endereço
12345
da sede; II- Recomposição da Diretoria. III- Indicação SPPREV 2020.
12345
As deliberações serão tomadas de acordo com as regras estatutárias.
12345
São Paulo, 26 de agosto de 2019. Carlos Roberto da Silva - Presidente.
12345
12345
12345
Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 0137599-60.2009.8.26.0100 (583.00.2009.137599).
12345
A Dra. Paula Regina Schempf Cattan, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível - Foro Central
12345
Cível. Faz Saber a Rosa Maria Marquesini, CPF 069.199.378-59, que nos Autos da ação
12345
de Despejo por Falta de Pagamento, requerida por Nella Davini Coccolin, Marco Antonio
12345
Coccolin e Carlos Ângelo Coccolin, contra Gaze Med Comercio de Materiais e Artigos
12345
Hospitalares Ltda, foi excluída a autora Nella Davini Coccolin, do polo ativo da ação, diante
12345
do seu falecimento para constar somente seus herdeiros Marco Antônio Coccolin e Carlos
12345
Ângelo Coccolin, e que foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade
12345
jurídica da empresa Gaze Med Comercio de Materiais e Artigos Hospitalares Ltda,
12345
CNPJ 04.466.971/0001-37, incluindo-se a requerida Rosa Maria Marquesini e Celso
12345
Strutz, no polo passivo da presente ação, possibilitando-se, assim, o alcance de bens, os
12345
quais garantirão o débito em litígio. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida
12345
a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste e requeira
12345
a provas cabíveis, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso
12345
IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelos autores
12345
(Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado. São Paulo,
12345
06 de maio de 2018.
B 28 e 29/08
12345
12345
12345
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1026354-49.2017.8.26.0002
12345
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
12345
de São Paulo, Dr(a). ANDERSON CORTEZ MENDES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
12345
a Natalie Omizzolo, CPF 936.111.700-97, que Guilherme Omizzolo, ajuizou uma ação
12345
Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 715.000,00 (abril/2017), referente
12345
ao inadimplemento de nota promissória. Estando a executada em local ignorado, foi deferida
12345
a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o “quantum”
12345
reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios
12345
fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento
12345
no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias,
12345
a afluir após o prazo supra, para que ofereça embargos, facultando a executada nesse
12345
prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor
12345
em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 (seis)
12345
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado
12345
curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se
12345
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo exequente (Art. 344 do NCPC). Será
12345
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
12345
passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de julho de 2019.
B 28 e 29/08
12345
12345
12345
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006302-29.2017.8.26.0003
12345
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado
12345
de São Paulo, Dr(a). Samira de Castro Lorena, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DI
12345
FIORI PIZZARIALTDA. - ME, CNPJ 62.966.569/0001-63, na pessoa de seu representante
12345
legal e a JOSÉ VILANI DASILVA, CPF 262.237.808-42, que Banco Bradesco S/A, ajuizou
12345
uma ação Execução de Título Extrajudicial, tendo como corréu Sandoval Paulino da Silva,
12345
para cobrança de R$ 80.406,10 (31.01.2018), referente ao inadimplemento da Cédula de
12345
Crédito Bancário nº 414.336. Estando os executados em local ignorado, foi deferida a
12345
CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o
12345
quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários
12345
advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado
12345
o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o
12345
prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para que ofereçam embargos, facultando
12345
aos executados nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o
12345
depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento
12345
do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1%
12345
ao mês, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC),
12345
presumindose verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo exequente (Art. 344 do
12345
NCPC). Será o presente, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
12345
B 28 e 29/08
12345
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12345
EDITALDE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010850-63.2018.8.26.0003
12345
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado
12345
de São Paulo, Dr(a). Adriana Cristina Paganini Dias Sarti, na forma da Lei, etc. FAZ
12345
SABER a MARIA CECILIA CARDOSO, CPF 225.779.498-20, que o Residencial Ville
12345
D’france ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 3.674,47
12345
(junho/2018), corrigidos monetariamente, referente às despesas condominiais do
12345
apartamento nº 136, torre 3, integrante do condomínio autor, referente aos meses de nov/
12345
2017 a maio/2018 e parcelas 3 e 4 de acordo, bem como as que se vencerem no curso do
12345
presente processo, custas, honorários e demais cominações. Estando a executada em
12345
local ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL , para que em 03 dias, a fluir após os
12345
20 dias supra, pague o “quantum” reclamado, acrescido de juros e correção monetária,
12345
bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado,
12345
anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária fica
12345
reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para que
12345
ofereça embargos, facultando a executada nesse prazo, reconhecendo o crédito do
12345
exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e
12345
honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas
12345
de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso
12345
de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindose verdadeiras as alegações de fato
12345
formuladas pelo exequente (Art. 344 do NCPC). Será o presente, por extrato, afixado e
12345
publicado na forma da lei. NADA MAIS.
B 28 e 29/08
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EDITA L DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 009343112345
46.2004.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
12345
Estado de São Paulo, Dr(a). DENISE CAVALCANTE FORTES MARTINS, na forma da
12345
Lei, etc. Faz Saber a Drauseo Tadeu Luna Speratti, CPF 162.859.598-11, herdeiro de
12345
Zoardo Luiz Speratti, que nos autos da ação de Procedimento Sumário, em fase de execução,
12345
requerida por Condomínio Edifício Ilhas Seychelles, procedeu-se a penhora do seguinte
12345
bem: Um imóvel apartamento, nº 21, no 2º andar ou 3º pavimento do Edifício Ilhas Seychelles,
12345
sito á Rua São Geraldo, 70, no 19º Subdistrito - Perdizes. Estando os herdeiros em lugar
12345
ignorado, foi determinada a intimação da penhora por edital, para que em 10 dias, a fluir
12345
após os 20 dias supra, oferecerem impugnação, sob pena de prosseguir a ação,
12345
presumindose aceitos como verdadeiros os fatos. sendo nomeado curador especial em
12345
caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de
12345
fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Dado e passado nesta cidade de São
12345
Paulo, aos 08 de abril de 2019.
B 27 e 28/08
12345
12345
12345
12345
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1103767-38.2017.8.26.0100
12345
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
12345
Paulo, Dr(a). Daniel D’Emidio Martins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
12345
TRANSPOR TADORASÃO JOSÉ DE CAPIVARI LTDA, CNPJ 01.158.429/0001-74, na
12345
pessoa de seu representante legal, e ISMAEL MANZATTO, Brasileiro, Empresário, RG
12345
8.483.927-2, CPF 716.697.108-82, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum
12345
Cível por parte de Suzano Papel e Celulose S/A, para discutir fatos relativos à relação das
12345
partes e ao Instrumento Particular de Transação, assinado em 26.12.2016, bem como no
12345
tocante ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte de Cargas, firmado em 01/
12345
12/2017. Ajuizada a Tutela Antecipada, foi deferida a liminar de reintegração de posse de
12345
veículos que estavam na posse da empresa Ré, a qual foi parcialmente cumprida, tendo
12345
sido os réus devidamente intimados a respeito. Convertido o feito em Ação indenizatória,
12345
e estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em
12345
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem, sendo nomeado curador especial em
12345
caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de
12345
formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado
12345 fato
e publicado na forma da lei.
B 27 e 28/08

@

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001479-37.2019.8.26.0010 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Est ado de São Paulo, Dr(a). Caren Cristina
Fernandes De Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANDRÉ MORILLO SANZ, Brasileiro, com
endereço à Rua Coronel Jose Pires de Andrade, 901, apto. 151 - bloco 1, Vila Vera, CEP 04295-001, São Paulo
- SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Condomínio Edifício
Argusa I, CNPJ nº 67.186.148/0001-33. 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$ 58.735,51 (fl. 09),
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 06 de junho de 2019. 27 e 28/08

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 0024652-14.2019.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe Poyares
Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) (s) aos coerdeiros de Juan Cabanelas Muninos: ANA
CRISTINA CAVANELAS, Brasileiro, RG 10712221, CPF 963.522.568-72, JOSÉ BASILIO CAVANELLAS,
Brasileiro, que por este Juízo, tramita de uma ação de conhecimento em face de Juam Cabanelas Munimos,
falecido e sucedido por seus herdeiros; ação essa julgada procedente, encontrando-se o processo na fase
de Cumprimento de Sentença. 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 207.620,91 (14/03/19), 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 12 de agosto de 2019.
27 e 28/08

Jornal O DIA SP

São Paulo, quarta-feira, 28 de agosto de 2019

MMS Administradora e Participações S.A.
CNPJ nº 07.001.881/0001-04
'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVHP([HUFtFLRV)LQGRVGHH– (Em milhares de Reais)
$GLDQWDPHQWRSDUD5HVHUYD $MXVWHVGHDYDOLD /XFURV
%DODQoRVSDWULPRQLDLV
Nota 2018
2017
'HPRQVWUDo}HVGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGR
&DSLWDO)XWXUR$XPHQWRGH
de omRSDWULPRQLDO DFXPXOD
$WLYRVCaixa e Equivalentes de Caixa
13
4
Nota 6RFLDO &DSLWDO$)$& OXFURV
5HIOH[RV
dos Total
13
4
7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH
13.165
68 28.468
456.868
– 498.569
6DOGRHPGHMDQHLURGH
Participação Permanente em Coligadas
–
–
–
–
14.576 14.576
6c;6d 508.127 503.223 Lucro Líquido do exercício
e Controladas
–
–
–
–
14.576 14.576
7RWDOGR,QYHVWLPHQWR,PRELOL]DGRH,QWDQJtYHO 508.127 503.223 7RWDOGHUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVOtTXLGRGHLPSRVWRV
508.127 503.223 7UDQVDo}HVFRPDFLRQLVWDVHFRQVWLWXLomRGHUHVHUYDV
7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH
–
– 1.869
– (1.869)
–
508.140 503.227 Retenção ou Reversão de lucros
7RWDOGRDWLYR
6e
–
55
–
–
–
55
3DVVLYRVObrigações Fiscais e Tributárias
–
1 AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
–
–
–
– (12.707) (12.707)
Contas a Pagar
–
12 Dividendos e juros sobre o capital próprio
–
55 1.869
– (14.576) (12.652)
–
13 7RWDOGDVWUDQVDo}HVFRPDFLRQLVWDVHFRQVWLWXLomRGHUHVHUYDV
7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH
13.165
123 30.337
456.868
– 500.493
Mútuo com Partes Relacionadas
6b;6i 2.242 2.721 6DOGRHPGHGH]HPEURGH
13.165
123 30.337
456.868
– 500.493
2.242 2.721 6DOGRHPGHMDQHLURGH
7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH
–
–
–
–
17.086 17.086
7RWDOGRSDVVLYR
2.242 2.734 Lucro Líquido do exercício
6f
–
–
–
97
–
97
Capital social Subscrito e Integralizado + AFAC 6e;6n 13.288 13.288 Ajustes acordo cessão de quotas
–
–
–
97
17.086 17.183
$MXVWHVGHDYDOLDomRSDWULPRQLDO5HÀH[RV
6f 456.965 456.868 7RWDOGHUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVOtTXLGRGHLPSRVWRV
Reserva de lucros
35.645 30.337 7UDQVDo}HVFRPDFLRQLVWDVHFRQVWLWXLomRGHUHVHUYDV
6e 123
(123)
–
–
–
–
505.898 500.493 Aumento/Integralização de Capital
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR
–
– 5.308
– (5.308)
–
508.140 503.227 Retenção ou Reversão de lucros
7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR
–
–
–
– (11.778) (11.778)
'HPRQVWUDo}HVGHUHVXOWDGRV
Nota 2018
2017 Dividendos e juros sobre o capital próprio
7RWDOGDVWUDQVDo}HVFRPDFLRQLVWDVHFRQVWLWXLomRGHUHVHUYDV
123
(123) 5.308
– (17.086) (11.778)
2SHUDo}HVFRQWLQXDGDV
13.288
– 35.645
456.965
– 505.898
Despesas gerais e administrativas
(233) (273) 6DOGRHPGHGH]HPEURGH
'HPRQVWUDo}HVGHUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV Nota 2018 2017
'HPRQVWUDo}HVGRVÀX[RVGHFDL[D
Nota 2018
2017
Despesas com Tributos (Exceto IRPJ e CSLL)
(1)
(6)
17.086 14.576 )OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
(235) (279) /XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
7RWDOGDV'HVSHVDVFRPD2SHUDomR
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
2XWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV 25$
17.086 14.576
5HVXOWDGRDQWHVGDVUHFHLWDV GHVSHVDV ¿QDQFHLUDV
$MXVWHVSDUD Resultado da equivalência
OtTXLGDVHLPSRVWRV
(235) (279) ,WHQVTXHQXQFDVHUmRUHFODVVL¿FDGRVSDUDRUHVXOWDGR
6f 97
– patrimonial, líquido de impostos
6c (17.341) (14.856)
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
(21)
(1) Outros resultados abrangentes (ORA)
97
– 7RWDOGRV$MXVWHV
(17.341) (14.856)
(21)
(1) 6XE7RWDO
'HVSHVDV¿QDQFHLUDVOtTXLGDV
2XWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVOtTXLGRVGH,5H&6
97
– 7RWDOGR/XFUR/tTXLGR$MXVWDGR
(255) (280)
Participação nos lucros das empresas investidas
17.182 14.576 9DULDo}HVHPOutros Adiantamentos
–
2
por equivalência patrimonial, líquida de impostos 6c 17.341 14.856 5HVXOWDGRDEUDQJHQWHWRWDO
5HVXOWDGRDEUDQJHQWHDWULEXtYHODRV
Contas
a
pagar
e
outros
(12)
(20)
17.086 14.576
5HVXOWDGRDQWHVGRVLPSRVWRV
17.182 14.576 Obrigações Fiscais e Tributárias
(1)
–
17.086 14.576 Acionistas controladores
5HVXOWDGROtTXLGRGDVRSHUDo}HVFRQWLQXDGD
–
– &DL[DJHUDGRQDVGHPDLVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
(268) (298)
17.086 14.576 Acionistas não controladores
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
17.182 14.576 )OX[RGHFDL[DOtTXLGRGHFRUUHQWHGDVGHPDLV
Número de Ações
6n 13.288 17.287 Resultado abrangente total
(268) (298)
5HVXOWDGRSRUDomRResultado por ação - Básico (em R$) 1
1 participação nos lucros ou prejuízos da investida, e os outros resultados DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
Resultado por Ação ( x 1000 ações )
1.286
843 abrangentes da Sociedade incluem a sua participação em outros resultados )OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
1RWDV ([SOLFDWLYDV   &RQWH[WR RSHUDFLRQDOA MMS Administradora e abrangentes da investida. G $MXVWHGD3DUWLFLSDomR3HUPDQHQWHHP&R Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos 6c 12.534 12.924
Participações S/A (Sociedade) é uma Sociedade anônima de capital fecha- OLJDGDVH&RQWURODGDV 5HÀH[RVQD,QYHVWLGRUDGD0HQVXUDomRGHYDOR )OX[RGHFDL[DGHFRUUHQWHGDVDWLYLGDGHV
12.534 12.924,00
do que iniciou suas atividades em 02/09/2004 e tem como objeto social a UHVMXVWRVGH,PyYHLV$9-QDV6RFLHGDGHV,QYHVWLGDV Durante o ano GHLQYHVWLPHQWR
participação como sócia, quotista, acionista ou por qualquer outra forma de calendário de 2015 as Sociedades investidas realizaram a contabilização do )OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
participação em empreendimentos ou outras Sociedades sediadas no Brasil ajuste ao valor justo - AVJ dos seus imóveis com base em laudo de avalia- Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
6e
–
55
ou no exterior com recursos próprios ou de terceiros. O prazo de sua dura- omRSRUSUR¿VVLRQDOH[WHUQRHLQGHSHQGHQWH'HIRUPDUHÀH[DIRUDPUHDOL- - AFAC (sócios, acionistas) PL
6b;6i (479)
–
ção é indeterminado. O endereço atual da Sociedade é na Rua Barão de zados os lançamentos contábeis de ajuste de equivalência patrimonial Mútuos com Partes Relacionadas -PNC
(11.778) (12.707)
Ladário, número 670/688, CEP: 03010-000, bairro do Pari, Cidade de São (MEP) na Sociedade ajustando-se o valor a débito em subconta de partici- Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos
Paulo/SP. Os atuais acionistas são pessoas jurídicas de direito privado pação societária no grupo de investimentos e como contrapartida o credito &DL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDV XVDGRQDV
DWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
(12.257)
(12.652)
constituídas como forma de Sociedade empresária limitada e são domicilia- em subconta de outros resultados abrangentes, subgrupo ajuste de avalia$XPHQWRRX
5HGXomR
OtTXLGDHPFDL[D
dos no Brasil. Os atuais diretores são pessoas físicas domiciliadas no Brasil. ção patrimonial no grupo do patrimônio líquido. H $GLDQWDPHQWRSDUD)X
9
(26)
  %DVH GH SUHSDUDomR H$SUHVHQWDomRA Sociedade elaborou e está WXUR$XPHQWRGH&DSLWDO$)$& Os adiantamentos para futuros aumen- HHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
4
30
DSUHVHQWDQGR DV VXDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV GR H[HUFtFLR ¿QGR HP tos de capital realizados, sem que haja a possibilidade de sua devolução, Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
13
4
31/12/2018 e 2017 em conformidade (sempre quando praticável) com a Lei são tratados à luz do principio da essência sobre a forma e registrados no Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
10.406/2002 (novo código civil), com as Normas Brasileiras de Contabilida- Patrimônio Líquido, após a conta de capital social em conformidade com a $XPHQWRRX 5HGXomR OtTXLGDHPFDL[D
9
(26)
de (NBC), com as resoluções emitidas pelo Conselho Federal de Contabili- resolução do CFC 1.159 de 2009, itens 68 e 69. I $MXVWHGH$YDOLDomR HHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
dade (CFC), com os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de 3DWULPRQLDO±5HÀH[RV DMXVWHVQDVLQYHVWLGDV  Compreende o saldo de reta e independente de prazo de liquidação e sob operações que não consPronunciamentos Contábeis (CPC), com a Lei 6.404/1976 (lei das S/A) e IRUPDUHÀH[DGD&RQWUDSDUWLGDGHDXPHQWRVGHYDORUHVDWULEXtGRVDHOH- tituírem negócios usuais na exploração do objeto da Sociedade. l) Forma de
suas posteriores alterações trazidas pela lei 11.638/2007 e 11.941/2009 e mentos do ativo nas Investidas, em decorrência da avaliação a valor justo 7ULEXWDomR3,6H&2),16 A Sociedade optou em 2018 e 2017 para o
seus tributos são apurados e calculados com base no regulamento do im- sobre as suas propriedades para Investimento, enquanto não computadas regime de apuração mensal os valores para o PIS e COFINS. A base de
posto de renda da pessoa jurídica (RIR) contidos no decreto nº 9.580, de no resultado do exercício em obediência ao regime de competência. Os cálculo dos tributos é contabilizada com base no seu faturamento e as recei22/11/2018 ( Novo RIR), lei 9.430/1996, lei 9249 de 1995 , IN 1700 da RFB YDORUHVUHJLVWUDGRVHPDMXVWHVGHDYDOLDomRSDWULPRQLDOVHUmRUHFODVVL¿FD- tas da sua atividade operacional estão sujeitas ao regime da Cumulatividade
e lei 12.973/2014. As demonstrações contábeis são de responsabilidade da GRVSDUDRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRLQWHJUDORXSDUFLDOPHQWHGHIRUPDUHÀH[D para a apuração do PIS e da COFINS com alíquotas de 0,65 % e 3% resadministração e foram aprovadas de acordo com o estatuto social e em quando da alienação ou baixa dos ativos nas Investidas a que elas se refe- pectivamente. A Sociedade calcula e recolhe seus impostos pelo regime de
conformidade com a lei 6.404/1976. Os documentos e demais informações UHP2XWURV5HVXOWDGRV$EUDQJHQWH±5HÀH[DVmRFRQWDVTXHUHJLVWUDPQD Caixa onde contabiliza os impostos diferidos em obediência ao regime de
que serviram de base para preparação, elaboração, divulgação e publicação investidora os ajustes de resultados abrangentes no Patrimônio Líquida da FRPSHWrQFLD,53-H&6//$6RFLHGDGHRSWRXHPHRUHJLPH
das demonstrações contábeis são de responsabilidade da diretoria. 3) Moe pessoa jurídica investida. J /XFURVRX'LYLGHQGRVSDJRVRXFUHGLWDGRV de tributação do Lucro Presumido onde são apurados de forma trimestral os
GD IXQFLRQDO H PRHGD GH DSUHVHQWDomR As demonstrações contábeis Os lucros ou dividendos pagos ou creditados aos acionistas são destacados valores para o IRPJ e CSLL. A Base de Cálculo é obtida através da aplicaestão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da Sociedade do patrimônio líquido, e evidenciados nas demonstrações contábeis através ção de 32% sobre as receitas bruta da atividade operacional com alíquotas
no Brasil. Todos os saldos foram arredondados para o milhar (em milhares da demonstração das mutações do patrimônio líquido. K $MXVWHVGH([HU do IRPJ de 15% e CSLL de 9 % sobre a presunção. Se a Base de Cálculo
de Reais - R$) mais próximo, exceto quando for indicado de outra forma. 4) FtFLRV$QWHULRUHV Como ajustes de exercícios anteriores foram considera- exceder 60 mil reais no trimestre é aplicada um adicional de 10% de IRPJ
%DVHGHPHQVXUDomRAs demonstrações contábeis foram preparadas com dos apenas os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da sobre o excedente. As Receitas Financeiras e demais ganhos de capital são
base no custo histórico com exceção dos seguintes itens materiais reconhe- UHWL¿FDomRGHHUURLPSXWiYHODGHWHUPLQDGRH[HUFtFLRDQWHULRUHTXHQmR tributadas para efeito de IRPJ e CSLL as alíquotas de 15% e 9% respectivacidos nos balanços patrimoniais: D 3DUWLFLSDo}HV3HUPDQHQWHVHP6R poderiam ser atribuídos a fatos subsequentes. Ajustes de Exercícios Ante- mente após a presunção e os tributos retidos na fonte são recuperáveis e/ou
FLHGDGHV1R3DtV6XEFRQWD$MXVWHD9DORU-XVWR $9- 5HÀH[R 0X riores são erros que são corrigidos por meio de lançamento contábil extem- compensáveis no trimestre da apuração de acordo com o regime de compeGDQoDVQDVSROtWLFDVHSUiWLFDVFRQWiEHLV Exceto se destacadas em nota porâneo, conforme previsto nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Ge- tência. A Sociedade calcula e recolhe seus impostos pelo regime de Caixa
HVSHFt¿FD D 6RFLHGDGH DSOLFRX FRQVLVWHQWHPHQWH DV SROtWLFDV FRQWiEHLV ral (ITG) 2000 (R1) – Escrituração Contábil, do Conselho Federal de onde contabiliza os impostos diferidos em obediência ao regime de compedescritas a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações contá- Contabilidade, publicada em 12/12/2014. L 0~WXRGH5HFXUVRV)LQDQFHL tência. Os resultados positivos com equivalência patrimonial não são tribubeis.  3ULQFLSDLV3UiWLFDV&RQWiEHLVD &DL[DH(TXLYDOHQWHVGH&DL URVA Sociedade considera mútuo como empréstimo de coisas fungíveis. tados para efeito de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL conforme legislação vigen[D A Sociedade considera saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, os va- 'HVWLQDQGRVHRP~WXRD¿QVHFRQ{PLFRVSUHVXPHPVHGHYLGRVMXURVRV te. P ,PSRVWRFRUUHQWH O imposto corrente é o imposto a pagar ou a
lores em dinheiro e em cheques em caixa, recebidos e ainda não quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer
depositados, pagáveis irrestrita e imediatamente da Sociedade incluindo as legislação vigente, permitida a capitalização anual. Não se tendo convencio- ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. Ele é
GLVSRQLELOLGDGHVPDQWLGDVHPLQVWLWXLo}HV¿QDQFHLUDVQRSDtVLQFOXLQGRVDO- nado expressamente, o prazo do mútuo será de trinta dias, pelo menos, se mensurado com base nas taxas de impostos decretadas ou substantivado das contas de livre movimentação mantidas pela Sociedade e as aplica- for de dinheiro ou do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de mente decretadas na data do balanço. O imposto corrente também inclui
ções no mercado de capitais, cujo vencimento ou resgate venha a ocorrer qualquer outra coisa fungível. As operações de crédito correspondentes a qualquer imposto a pagar decorrente da declaração ou informe de rendino curso do ano-calendário subsequente e considerada como liquidez ime- P~WXRGHUHFXUVRV¿QDQFHLURVHQWUHSHVVRDVMXUtGLFDVRXHQWUHSHVVRDMXUt- mentos. O imposto corrente ativo e passivo são compensados somente se
diata. E 3DUWHV5HODFLRQDGDV A Sociedade está divulgando informações dica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas alguns critérios forem atendidos. A Sociedade acredita que suas provisões
das transações com partes relacionadas que considera relevante informar QRUPDVDSOLFiYHLVjVRSHUDo}HVGH¿QDQFLDPHQWRHHPSUpVWLPRVSUDWLFDGDV SDUDSDVVLYRVWULEXWiULRVVmRDGHTXDGDVSDUDWRGRVRVDQRV¿VFDLVDEHUWRV
aos usuários internos e externos das demonstrações. As pessoas-chave da SHODVLQVWLWXLo}HV¿QDQFHLUDVFRQIRUPHOHJLVODomRYLJHQWH6mRWDPEpPWUL- com base em sua avaliação de muitos fatores, incluindo interpretações da
Administração, e suas partes relacionadas, detêm quotas e são sócios em EXWDGRVFRPRDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVGHUHQGD¿[DRVUHQGLPHQWRVDXIHULGRV OHJLVODomR¿VFDOHVXDH[SHULrQFLDQ &DSLWDO6RFLDO O Capital Social totalRXWUDVHQWLGDGHVID]HQGRFRPTXHWHQKDPFRQWUROHRXLQÀXrQFLDVLJQL¿FDWL- QDVRSHUDo}HVGHP~WXRGHUHFXUVRV¿QDQFHLURVHQWUHSHVVRDVMXUtGLFDVRX mente subscrito e integralizado é dividido em ações ordinárias, nominativas
va sobre essas entidades. Algumas dessas entidades conduziram negócios entre pessoa jurídica e pessoa física. M ,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURV A So- e sem valor nominal. Os aumentos de Capital Social são contabilizados mecom a Sociedade durante o ano. Os termos e condições dessas transações ciedade reconhece os empréstimos e recebíveis e demais instrumentos de diante as atas de assembleia extraordinária e através do boletim de subscrinão foram mais favoráveis que aquelas disponíveis, ou que razoavelmente dívida inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos ção de ações onde consta o número de ações ordinárias e o preço de emisespera-se que estivessem disponíveis, em transações semelhantes em con- HSDVVLYRV¿QDQFHLURVVmRUHFRQKHFLGRVQDGDWDGDQHJRFLDomRN &ODVVL são. R 'HPRQVWUDWLYRGR5HVXOWDGRGR([HUFtFLR'5( As despesas e
dições usuais de mercado com entidades não relacionadas e com o pessoal ¿FDomRGH5HDOL]iYHOH([LJtYHOQR&XUWRHQR/RQJR3UD]R&LUFXODQWH receitas são reconhecidas e contabilizadas com base no regime de compechave da Administração. F  3DUWLFLSDomR 3HUPDQHQWH HP &ROLJDGDV H H1mR&LUFXODQWH A Sociedade considera como longo prazo os direitos e tência, independente do seu pagamento ou recebimento. S &RQWDV3DWUL
&RQWURODGDV Os investimentos em coligadas e controladas são contabiliza- obrigações realizáveis ou exigíveis após o término do exercício seguinte, PRQLDLV$WLYRV3DVVLYRVH3DWULP{QLR/tTXLGR Os ativos e passivos
dos por meio do método de equivalência patrimonial. O investimento é ini- assim como todas as operações derivadas de compras, vendas, adianta- são reconhecidos e contabilizados de acordo com o regime de competência
FLDOPHQWHUHFRQKHFLGRSHORFXVWRHDSDUWLUGDtpDMXVWDGRSDUDUHÀHWLUD PHQWRVP~WXRVGHUHFXUVRV¿QDQFHLURVRXHPSUpVWLPRVD6RFLHGDGHVFROL- e são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos,
alteração pós-aquisição na participação do investidor sobre os ativos líqui- gadas ou controladas, partes relacionadas, diretores, adminstradores ou quando aplicável e/ou praticável, dos correspondentes juros, multas e dedos da investida. As receitas ou as despesas da Sociedade incluem sua participantes no lucro ou dividendo da Sociedade mesmo que de forma indi- mais encargos e correções, até a data do fechamento do balanço.
+DQL1DDLP$\DFKH – Diretor
.DPHO1DDLP$\DFKH – Diretor
1DWKDOLD503H6LOYD – Contabilista – CRC 1SP290660/O-3

(',7$/GHH+$67$GRV',5(,726'26(;(&87$'261$&21',d®2'('(9('25(6),'8&,$17(6VREUHREHPR,0Ï9(/HSDUDLQWLPDomRGRVH[HFXWDGRV-$,0(
$3$5(&,'2 9,7Ð5,2 *21d$/9(6 5*66363 &3) Q  H VXD PXOKHU 0$5,$$3$5(&,'$ %2,$1 *21d$/9(6 RX 0$5,$ $3$5(&,'$
%2-$1 *21d$/9(6 5*66363 &3) Q  D FUHGRUD ILGXFLiULD &$,;$ &216Ð5&,26 6$ &13- Q  D FUHGRUD 3UHIHLWXUD
GR0XQLFtSLRGH6mR3DXORHGHPDLVLQWHUHVVDGRVQRVDXWRVGDDomRGH&XPSULPHQWRGH6HQWHQoDUHTXHULGDSHOR&21'20Ì1,2(',)Ì&,2323&13-Q
3URFHVVR2'U)HUQDQGR+HQULTXHGH2OLYHLUD%LROFDWL-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO(VWDGRGH6mR3DXORQDIRUPD
GD/HLHWF)$=6$%(5TXHFRPIXQGDPHQWRQRVDUWLJRVDGR1&3&H3URYLPHQWR&60QGR7-63HDLQGDDUWLJRFDSXWGR&yGLJR3HQDODWUDYpV
GDHPSUHVDJHVWRUD3$75,0Ð1,2/(,/®(6 ZZZFDQDOMXGLFLDOSDWULPRQLROHLORHVFRPEU SRUWDOGHOHLO}HVRQOLQHOHYDUiDS~EOLFRSUHJmRGHYHQGDHDUUHPDWDomRQD+DVWD
WHUi LQtFLR QR GLD  jV  KRUDV H FRP WpUPLQR QR GLD  jV  KRUDV HQWUHJDQGRRV D TXHP PDLV GHU YDORU LJXDO RX VXSHULRU DR GD
DYDOLDomRILFDQGRGHVGHMiGHVLJQDGRSDUDD+DVWDFRPLQtFLRQRGLDjVKRUDVHFRPWpUPLQRQRGLDjVKRUDVFDVRQmRKDMD
OLFLWDQWHVQD+DVWDRFDVLmRHPTXHRVEHQVVHUmRHQWUHJXHVDTXHPPDLVGHUQmRVHQGRDFHLWRODQFHLQIHULRUDGRYDORUGDDYDOLDomR $UWFDSXWHSDUiJUDIR
~QLFRGR1&3&HDUWGR3URY&60Q GRVLPyYHLVDEDL[RGHVFULWRVFRQIRUPHFRQGLo}HVGHYHQGDFRQVWDQWHVQRSUHVHQWHHGLWDO,0Ð9(/2V',5(,726'26
(;(&87$'261$&21',d2'('(9('25(6),'8&,$17(6VREUHR$SDUWDPHQWRQORFDOL]DGRQRSDYLPHQWRGR(',)Ë&,2323VLWXDGRQDUXD%HQWR)UHLWDVQ
 QR  6XEGLVWULWR &RQVRODomR FRP D iUHD ~WLO GH P iUHD FRPXP GH P SHUID]HQGR D iUHD WRWDO GH P FRUUHVSRQGHQGROKH XPD SDUWH LGHDO GH
 &RQWULEXLQWH Q  5HIHULGR LPyYHO HQFRQWUDVH PDWULFXODGR VRE Q  QR  &5, GD &DSLWDO63  &RQVWD FRQIRUPH 5 TXH RV H[HFXWDGRV
DOLHQDUDP HP FDUiWHU ILGXFLiULR D &$,;$ &216Ï5&,26 6$ &13-  H FRQIRUPH $Y UHJLVWUR GD SHQKRUD H[HTXHQGD $YDOLDomR 5
)HYHUHLUR 'pELWRVGH,378(05'e%,7261$',9,'$$WLYDHP5'e%,72(;(48(1'25HP
DVHUDWXDOL]DGRjpSRFDGDDOLHQDomR'29$/250Ë1,02'(9(1'$'26,0Ï9(,61RSULPHLURSUHJmRRYDORUPtQLPRSDUDDYHQGDGRLPyYHODSUHJRDGRVHUiRYDORUGD
DYDOLDomR MXGLFLDO DFLPD LQGLFDGR TXH VHUi DWXDOL]DGR DWp D GDWD GD SUDoD 1R VHJXQGR SUHJmR R YDORU PtQLPR SDUD D YHQGD GRV LPyYHLV FRUUHVSRQGHUi D  GR YDORU
DWXDOL]DGRGDDYDOLDomRMXGLFLDO9,6,7$d®2,QWHUHVVDGRVHPYLVLWDUREHPGHYHUmRVHDSUHVHQWDUWUD]HQGRFRQVLJRFySLDGRSUHVHQWHHGLWDOHGRFXPHQWRGHLGHQWLILFDomR
SHVVRDO(PFDVRGHUHFXVDGRILHOGHSRVLWiULRRLQWHUHVVDGRGHYHUiFRPXQLFDUR00-XL]TXHDGRWDUiDVVDQo}HVFDEtYHLVeYHGDGRDRV6HQKRUHVGHSRVLWiULRVFULDUHPEDUDoRV
jYLVLWDomRGREHPVREVXDJXDUGDVRESHQDGHRIHQVDDRDUWLJRLQFLVR,9GR1&3&'2&21'8725'2/(,/®26HUiFRQGX]LGRSHOD*HVWRUD-XGLFLDO3$75,0Ð1,2
/(,/®(6GHYLGDPHQWHFUHGHQFLDGDSHODFRUUHJHGRULDJHUDOGDMXVWLoDFRPVHGHj7UDYHVVD'DQoDV&DLSLUDV6DQWDQD6mR3DXOR63&(36mR3DXOR63
WHO    &202 3$57,&,3$5 2 LQWHUHVVDGR HP SDUWLFLSDU GD DOLHQDomR MXGLFLDO HOHWU{QLFD GHYHUi VH FDGDVWUDU SUHYLDPHQWH QR VLWH ZZZFDQDOMXGLFLDO
SDWULPRQLROHLORHVFRPEUPHGLDQWHHQYLRGHGRFXPHQWDomRHOLEHUDomRSHOR*HVWRU-XGLFLDO'XUDQWHDDOLHQDomRRVODQoRVGHYHUmRVHURIHUHFLGRVGLUHWDPHQWHQRVLVWHPDGR
JHVWRUGHPRGRDYLDELOL]DUDSUHVHUYDomRGRWHPSRUHDOGDVRIHUWDV6REUHYLQGRQRYRODQoRQRVWUrVPLQXWRVDQWHFHGHQWHVDRWHUPRILQDOGD$OLHQDomR-XGLFLDOHOHWU{QLFDR
KRUiULR FURQ{PHWUR GHIHFKDPHQWRGRSUHJmRVHUiSURUURJDGRSRUPDLVWUrVPLQXWRVHVLQDOL]DGRSDUDTXHWRGRVRVXVXiULRVLQWHUHVVDGRVWHQKDPRSRUWXQLGDGHGHRIHUWDU
QRYRVODQoRV'26/$1&(6'HYHUmRVHURIHUHFLGRVGLUHWDPHQWHQRVLVWHPDGRJHVWRUZZZFDQDOMXGLFLDOSDWULPRQLROHLORHVFRPEUHLPHGLDWDPHQWHGLYXOJDGRVRQOLQHGHPRGR
DYLDELOL]DUDSUHVHUYDomRGRWHPSRUHDOGDVRIHUWDV1mRVHUiDGPLWLGRVLVWHPDQRTXDORVODQoRVVHMDPUHPHWLGRVSRUHPDLOHSRVWHULRUPHQWHUHJLVWUDGRVQRVLWHGRJHVWRUDVVLP
FRPRTXDOTXHURXWUDIRUPDGHLQWHUYHQomRKXPDQDQDFROHWDHQRUHJLVWURGRVODQoRV DUWGR3URY&60Q $FRPLVVmRGHYLGDDRJHVWRUVHUiGHVREUH
RYDORUGDDUUHPDWDomRQmRVHLQFOXLQGRQRYDORUGRODQoR DUWGR3URY&60Q 2DUUHPDWDQWHGHYHUiDLQGDDVVLQDURDXWRGHDUUHPDWDomRFRQIRUPHGLVSRVLomR
GRDUWLJR1&3&'26'e%,7262DUUHPDWDQWHVHUHVSRQVDELOL]DSHORSDJDPHQWRGHGpELWRVILVFDLVHWULEXWiULRVLQFLGHQWHVVREUHRVEHQVDUUHPDWDGRVH[FHWRDTXHOHV
SUHYLVWRVQRDUWSDUiJUDIR~QLFRGR&yGLJR7ULEXWiULR1DFLRQDO7RGDVDVUHJUDVHFRQGLo}HVDSOLFiYHLVHVWmRGLVSRQtYHLVQR3RUWDOZZZFDQDOMXGLFLDOSDWULPRQLROHLORHVFRPEU
$DOLHQDomRREHGHFHUiDRGLVSRVWRQDOHJLVODomRDSOLFiYHOQR3URYLPHQWR&60QGR7-63HRFDSXWGRDUWLJRGR&yGLJR3HQDO3$*$0(172H5(&,%2'(
$55(0$7$d2  2 SUHoR GR EHP DUUHPDWDGR GHYHUi VHU GHSRVLWDGR DWUDYpV GH JXLD GH GHSyVLWR MXGLFLDO GR %DQFR GR %UDVLO WLGD HP VXDV DJrQFLDV RX DWUDYpV GR VLWH
ZZZEEFRPEU QHFHVViULR REWHQomR GH ,' GH GHSyVLWR QR SUD]R GH  KRUDV GD UHDOL]DomR GR OHLOmR EHP FRPR GHYHUi VHU GHSRVLWDGD D FRPLVVmR GR /HLORHLUR DWUDYpV GH
SDJDPHQWRHPGLQKHLURQDUHGHEDQFiULD%ROHWR%DQFiULR'2&RX7('7UDQVIHUrQFLD(OHWU{QLFD'LVSRQtYHOQRSUD]RGHDWp XP GLD~WLODFRQWDUGRHQFHUUDPHQWRGR
OHLOmRQDFRQWDGDHPSUHVD*HVWRUD-XGLFLDO3$75,0Ð1,2/(,/®(6(PDWpKRUDVDSyVRHQFHUUDPHQWRGR/HLOmRRDUUHPDWDQWHUHFHEHUiXPHPDLOFRPLQVWUXo}HVSDUD
GHSyVLWRUHFRPHQGDPRVHVSHUDURUHFHELPHQWRGHVWHHPDLODQWHVGHHIHWXDURGHSyVLWR'HFRUULGRVRSUD]RVHPTXHRDUUHPDWDQWHWHQKDUHDOL]DGRRGHSyVLWRWDOLQIRUPDomR
VHUiHQFDPLQKDGDDR00-Xt]RFRPSHWHQWHSDUDDDSOLFDomRGDVPHGLGDVOHJDLVFDEtYHLV$DUUHPDWDomRVHUiIHLWDPHGLDQWHSDJDPHQWRLPHGLDWRGRSUHoRSHORDUUHPDWDQWH
FRQIRUPH FRQGLo}HV GH SDJDPHQWR DFLPD LQGLFDGDV $OWHUQDWLYDPHQWH VHUi DLQGD DGPLWLGR R SDJDPHQWR QR SUD]R GH  GLDV PHGLDQWH FDXomR GH  GR YDORU GD
DUUHPDWDomRFRQIRUPHSUHYLVmRGRDUWLJRDUWSDUiJUDIR~QLFRDUWH1&3&5(0,d®2'$(;(&8d®26HRVH[HFXWDGRVDSyVDSXEOLFDomR
GR HGLWDO HP HStJUDIH SDJDU D GtYLGD DQWHV GH DGMXGLFDGR RX DOLHQDGR RV EHQV QD IRUPD GR DUWLJR  GR &yGLJR GH 3URFHVVR &LYLO GHYHUi DSUHVHQWDU DWp D GDWD H KRUD
GHVLJQDGDV SDUD R OHLOmR D JXLD FRPSUREDWyULD GR UHIHULGR SDJDPHQWR DFRPSDQKDGD GH SHWLomR ID]HQGR PHQomR H[SUHVVD TXDQWR j UHPLomR GD H[HFXomR VHQGR YHGDGR
SDUDWDOILQDOLGDGHRXVRGRSURWRFRORLQWHJUDGR1HVWHFDVRGHYHUmRRVH[HFXWDGRVSDJDUDLPSRUWkQFLDDWXDOL]DGDGDGtYLGDPDLVMXURVFXVWDVKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVH
D FRPLVVmR GHYLGD DR /HLORHLUR 2ILFLDO GH  WUrV SRU FHQWR  VREUH R YDORU SDJR GtYLGD H[HTXHQGD  'Ó9,'$6 ( (6&/$5(&,0(1726 SHVVRDOPHQWH SHUDQWH R JHVWRU j
7UDYHVVD 'DQoDV &DLSLUDV   6DQWDQD  6mR 3DXOR63 ± &(3  6mR 3DXOR  63  WHO      H
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Edital de Intimação. Prazo 20 dias.,Proc. 002793431.2017.8.26.0100.,,O Dr. Rodrigo Galvão Medina, Juiz de
Direito da 9ª Vara Cível Central/SP.,,Faz saber a Fernando
Jose de Moura CPF 723.068.046-80, que Claudio Roberto
Muro requereu o cumprimento da sentença proferida, para
receber a quantia de R$ 13.003,43 (fev/17). Estando o
executado em lugar ignorado, expede-seedital, para que
em 15 dias,a fluir do prazo supra, pague o débito,atualizado
e acrescido das importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena de multa e honorários advocatícios
de 10%, sobre o valor total da dívida (art. 523, § 1º do
CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente
impugnação (art. 525 do CPC). Será o edital, afixado e
publicado na forma da Lei.São Paulo, 11.07.2019
[27,28]
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principais práticas contábeis: a. Moeda funcional: A butável ajustado nos termos da legislação pertinente. i.
moeda funcional da Companhia é o Real, a qual tam- Ativos e passivos contingentes e obrigações legais
bém é a moeda de apresentação destas demonstrações - Fiscais e previdenciárias: O reconhecimento, a mencontábeis. b. Apuração de resultado: O regime de apu- suração e a divulgação das contingências ativas e pasração do resultado é o de competência. c. Estimativas sivas e obrigações legais são efetuados de acordo com
contábeis: A elaboração de demonstrações contábeis os critérios definidos no pronunciamento técnico CPC nº
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 25 do Comitê de Pronunciamentos Técnicos, aprovado
requer que a Administração use de julgamento na deter- pela Resolução nº 3.823/09 do Banco Central do Brasil:
minação e no registro de estimativas contábeis. Ativos Contingências ativas - não são reconhecidas nas dee passivos sujeitos a essas estimativas e premissas monstrações contábeis, exceto quando da existência de
incluem a provisão para contingências e o valor de mer- evidências que propiciem a garantia de sua realização,
cado dos títulos e valores mobiliários e instrumentos de- sobre as quais não cabem mais recursos; Contingênrivativos. A liquidação das transações envolvendo essas cias passivas - são reconhecidas nas demonstrações
estimativas poderá resultar em valores diferentes dos es- contábeis quando, baseado na opinião de assessores
timados, devido a imprecisões inerentes ao processo de jurídicos e da Administração, for considerado provável
sua determinação. A Administração revisa as estimativas o risco de perda. Os passivos contingentes classificae as premissas periodicamente. d. Caixa e equivalentes dos como perdas possíveis pelos assessores jurídicos
de caixa: Caixa e equivalentes de caixa são represen- são apenas divulgados em notas explicativas, quando
tados por disponibilidades em moeda nacional, cujo relevantes, enquanto aquelas classificadas como perda
vencimento seja igual ou inferior a 90 dias, contados da remota não requerem provisão e divulgação; e Obrigadata da aplicação, e apresentem risco insignificante de ções legais - ação judicial ou administrativa, com uma
mudança de valor justo. Essas aplicações são utilizadas provável saída de recursos para a liquidação das obrigapela Companhia para gerenciamento de seus compro- ções fiscais e tributárias, quando os montantes envolvimissos de curto prazo. e. Títulos e valores mobiliários dos forem mensuráveis com suficiente segurança. j. Dee instrumentos financeiros derivativos: Conforme pre- mais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo:
visto na Circular Bacen nº 3.068, de 8/11/2001, os títulos São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáe valores mobiliários são classificados de acordo com a veis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes
intenção de negociação pela Administração em três ca- encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas
tegorias específicas, atendendo aos seguintes critérios até a data dos balanços.
de contabilização: Títulos para negociação: adquiridos 4. Caixa e equivalentes de caixa
30/06/19
com o objetivo de serem ativa e, frequentemente, nego- Disponibilidades
210
ciados, são ajustados pelo valor de mercado, em con- Depósitos bancários
114
trapartida ao resultado do período; Títulos disponíveis Fundo de reserva
96
para venda: que não se enquadrem como para negocia- Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
2.580
ção nem como mantidos até o vencimento, são ajustados LTN - Letras do tesouro Nacional
2.580
ao valor de mercado em contrapartida a conta destacada Total de caixa e equivalentes de caixa
2.790
do patrimônio líquido, deduzidos dos efeitos tributários; e 5. Títulos e valores mobiliários e instrumentos finanTítulos mantidos até o vencimento: adquiridos com a ceiros derivativos: a. Títulos e valores mobiliários:
intenção e a capacidade financeira para sua manutenção Os valores de custo e de mercado estavam assim reem carteira até o vencimento, são avaliados, pelo custo presentados:
Ajuste
de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos em 30/06/2019
Até Acima Mercavalor
contrapartida ao resultado do período. f. Demais ativos Carteira
1 ano de 1 ano do (**) Custo merc.
circulantes e realizáveis a longo prazo: São apresen- Própria
tados pelo valor de realização, incluindo, quando aplicá- LFT
2.238 2.238 2.241
(3)
vel, as variações monetárias, bem como os rendimentos Total
2.238 2.238 2.241
(3)
auferidos até a data do balanço. g. Redução ao valor b. Instrumentos financeiros derivativos: A Companhia
recuperável de ativos - Impairment: Os valores dos não possui contratos de instrumentos financeiros derivaativos não financeiros, exceto outros valores e bens e tivos no semestre encerrado em 30/06/2019.
30/06/19
créditos tributários, são analisados no mínimo anualmen- 6. Outros créditos
te para determinar se há alguma indicação de perda por Outros créditos
11
impairment. Uma perda por impairment é reconhecida no Rendas a receber
7
resultado do período quando o valor da contabilização Impostos e contribuições a compensar
4
de um ativo excede seu valor recuperável. h. Imposto Total
11
de renda e contribuição social: O imposto de renda da 7. Depósitos
30/06/19
companhia e a contribuição social sobre o lucro líquido Conta de pagamento pré-paga
2.588
são calculados, quando aplicável, com base no lucro tri- Total
2.588
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que
há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a
relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis:
A administração da “Sociedade” é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações
Contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil - Bacen e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de
a “Sociedade” continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração
pretenda liquidar a “Sociedade” ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da “Sociedade” são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela
auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas,
não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 002054102.2010.8.26.0100 (USUC 420) A Doutora Aline Aparecida de
Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do
Estado de São Paulo,na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s)
Alexandre Rodolpho Smith Vasconcellos,Jayme Lauro Siciliano Smith de Vasconcellos, Beverly Katharine Flaherty Smith
de Vasconcellos, Luiz Affonso Smith de Vasconcellos, Noemia
Smith de Vasconcellos, Paulo Carlos Smith de Vasconcellos,
Maria Cecília Smith de Vasconcellos, Geraldo José Smith de
Vasconcellos, Maria Wanda Lobo Smith de Vasconcellos,
Laura Maria Smith de Vasconcellos, Eugenia Cecília Smith de
Vasconcellos Aragão, Henrique Beaurepaire Aragão, Geraldo
Alexandre Siciliano, Maria Helena Scott Siciliano, Alexandre
Marcos Siciliano, Maria Elisa Bernardes Siciliano, Violeta
Siciliano,Edmundo de Azevedo Xavier,José Marianno Carneiro da Cunha Netto, Silvia Queiroz Furtado Carneiro da Cunha,
Marcus Marianno Carneiro da Cunha, Claudio Marianno
Carneiro da Cunha, Milton Fernandes, Nelly Bertogria
Fernandes, Neide do Nascimento, Orlando do Nascimento,
Maria Aparecida Fernandes Polesi, Osmar Polesi, Irineu
Lopes Garcia, Iolanda Lopes Garcia, Natal Marengoni Junior,
Aparecida Moreno Santos Marengoni, réus ausentes,
incertos,desconhecidos,eventuais interessados,bem como
seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores,
que Alberto Isac Lopes Izidoro e Madalena Augusta Falcão
Izidoro, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Alora,nº
01,Quadra K,Lote 01 Vila Arisi, Subdistrito Vila Matilde-São
Paulo SP,com área de 304,00m²,contribuinte nº147.303.00385, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando
em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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. [28,29]
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QI Sociedade de Credito Direto S/A.- CNPJ(MF) 32.402.502/0001-35 - Demonstrações Contábeis encerrados em 30 de junho de 2019 - (Em milhares de Reais)
Demonstr. dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
Balanços Patrimoniais
30/06/19
Ativo
NE 30/06/19
Circulante
2.809 Fluxos de caixa das ativ. operacionais
203
Disponibilidades
4
210 Lucro líquido/(prej.) do semestre e exercício
Aplicações interfin. De liquidez
4 2.580 Provisão de impostos no resultado
66
1
Aplicações no mercado aberto
2.580 Provisão (reversão) de impostos diferidos
Relações interfinanceiras
8
270
520
Créditos vinculados - dep. Banco central
8 Variação de Ativos e Obrigações
Outros créditos
6
11 (Aum.) redução em TVM e instr. financ.deriv.
(2.238)
(8)
Rendas a receber
7 (Aum.) redução em relações interfinanceiras
(11)
Diversos
4 (Aumento) redução de outros créditos
2.588
Não circulante
2.238 Aumento (redução) em depósitos
2.238 Aumento (redução) em outras obrigações
208
Realizável a longo prazo
TVM e instr. financeiros derivativos
5 2.238 Imposto de renda e contribuição social pagos
(19)
Carteira própria
2.238 Caixa líquido proven. ativ. operacionais
790
Total do ativo
5.047 Caixa líquido usado nas ativ. investimento
Passivo
NE 30/06/19 Fluxos de caixa das ativ. de financiamento
Circulante
2.844 Recebimento pela integralização de capital
2.000
Depósitos
7 2.588 Caixa líquido usado ativ. financiamento
2.000
Outros depósitos
2.588 Aumento líquido de caixa e equiv. de caixa 2.790
Outras obrigações
256 Caixa e equiv. caixa início do sem./exercício
Fiscais e previdenciárias
8
57 Caixa e equiv. caixa fim do sem./exercício
2.790
Diversas
9
199
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Patrimônio líquido
2.203 1. Contexto operacional: A QI Sociedade de CréCapital:
10.1 2.000 ditos Direto S.A (“Companhia”) foi constituída em
De domiciliados no país
2.000 08/08/2018, autorizado pelo Banco Central do Brasil
Lucros acumulados
10.2
203 conforme Oficio 24.197 de 29/11/2018, publicado em
Total do passivo e patrimônio líquido
5.047 03/12/2018, e registrado na Jucesp em 10/01/2019, com
Demonstração dos Resultados
NE 30/06/19 duração por tempo indeterminado. Tem por objeto social
Receitas de intermediação financeira
113 a prática de (i) a realização de operações de empréstimo,
Resultado de oper. c/tít.e val.mobiliários
113 de financiamento e de aquisição de direitos creditórios
Resultado bruto da interm. financeira
113 exclusivamente por meio de plataforma eletrônica, com
Outras receitas/despesas operacionais
157 utilização de recursos financeiros que tenham como
Receitas de prestação de serviços
12
372 única origem capital próprio; (ii) cessão de créditos a
Outras despesas administrativas
13
(180) fundos de investimento, securitizadoras e demais hipóDespesas tributárias
14
(35) teses previstas na lei em vigor; (iii) a análise de crédito
Resultado operacional
270 para terceiros; (iv) a cobrança de crédito, inclusive para
Result.antes trib. s/o lucro e particip.
270 terceiros; (v) a atuação como representante de seguros
Imposto de renda e contribuição social 15
(67) na distribuição de seguro relacionado com as operações
Provisão para imposto de renda
(45) mencionadas item (i) por meio de plataforma eletrônica,
Provisão para contribuição social
(21) nos termos da regulamentação do Conselho Nacional de
Irpj - ativo fiscal diferido
(1) Seguros Privados (CNSP); e (vi) a emissão de moeda
Lucro líquido (prej.) exercício/semestre
203 eletrônica, nos termos da Resolução do Banco Central
Nº de ações
2.000.000 nº 4.656, de 26/04/2018 e regulamentação em vigor. 2.
Lucro/(prejuízo) por ação - R$
0,10 Apresentação das demonstrações contábeis: As deDemonstração do Resultado Abrangente 30/06/19 monstrações contábeis são responsabilidade da AdmiResultado do semestre/exercício
203 nistração e foram elaboradas de acordo com as práticas
203 contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições
Resultado abrangente total
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido autorizadas a funcionar pela Companhia Central do
Brasil (“Bacen”) e apresentadas de acordo com o requeCapital Luc./Prej.
Realiz. Acumul. Total rido pelo Bacen para fins de demonstrações financeiras
Saldos início do sem.10/01/19
- e com as normas e instruções do Conselho Monetário
Aumento de capital
2.000
- 2.000 Nacional (“CMN”) e do Plano Contábil das Instituições do
Lucro líq./(prej.) semestre
203 203 Sistema Financeiro Nacional (“COSIF”), quando aplicáSaldos fim do sem. 30/06/19 2.000
203 2.203 veis. As demonstrações contábeis da Companhia foram
Mutações do semestre:
2.000
203 2.203 aprovadas pela Diretoria em 31/07/2019. 3. Resumo das
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Ilmos. Senhores - Diretores e Acionistas da QI Sociedade de Credito Direto S.A.. São Paulo SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da QI Sociedade de Credito Direto S.A. (“Sociedade”) que compreendem
o balanço patrimonial em 30/06/2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o período de 10 de janeiro a 30/06/2019, assim como o resumo das principais
práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas acima apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da QI Sociedade de
Credito Direto S.A. em 30/06/2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o período
de 10 de abril a 30/06/2019, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - Bacen. 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 “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à “Sociedade”, 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 “Sociedade” 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 das demonstrações contábeis, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma
relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou,
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8. Outras obrigações - Fiscais e previdenciárias
do capital mantido pela instituição. Visando ao atendi30/06/19 mento à Resolução nº 4.557 de 23/02/2017 do Banco
Impostos e contribuições sobre o lucro
47 Central do Brasil, a Companhia adotou uma política
Impostos e contrib. s/serviços de terceiros
9 de gerenciamento de capital que constitui um conjunto
Impostos e contribuições diferidos
1 de princípios, procedimentos e instrumentos que asTotal
57 seguram a adequação de capital de forma tempestiva,
9. Outras obrigações - Diversas
30/06/19 abrangente e compatível com os riscos incorridos, de
Provisão de despesas administrativas
25 acordo com a natureza e a complexidade dos produtos
Credores diversos - País
174 e dos serviços oferecidos. b. Risco operacional: O risco
Total
199 operacional é a possibilidade da ocorrência de perdas
10. Patrimônio líquido: 10.1 Capital social: O capital resultantes de eventos externos ou de falha, deficiência
social de R$ 2.000, está representado por 2.000.000 de ou inadequação de processos internos, pessoas ou sisações ordinárias, todas nominativas, totalmente integra- temas. O gerenciamento do risco operacional é efetuado
lizadas por acionistas no País. 10.2 Destinações do pela área de Gestão de Riscos, em conformidade com
lucro: O estatuto social determina que, do lucro líquido a Resolução CMN nº 4.557/17. A Companhia possui
apurado em cada balanço anual, serão destinados: a) 5% política e procedimentos que visam o monitoramento,
à constituição de reserva legal até o limite de 20% do a identificação e a gestão de risco de forma integrada,
capital social. b) Pagamento às ações representativas do busca constante por melhoria na eficiência e eficácia
capital social do dividendo obrigatório de 25%; c) O paga- dos processos e respectivos controles, reporte de informento de dividendo suplementar votado pela Assembleia mações tempestivas à alta administração. c. Risco de
Geral. d) O saldo deverá ter a destinação deliberada pela mercado: O risco de mercado é a possibilidade de ocorAssembleia Geral, observadas as disposições legais a rência de perdas resultantes da flutuação nos valores
esse respeito. 11. Transações com partes relaciona- de mercado de instrumentos detidos pela Companhia.
das: Não houve no semestre encerrado em 30/06/2019 O gerenciamento do risco de mercado é efetuado pela
transações com partes relacionadas.
área de Gestão de Riscos, que mantém independência
12. Receita de prestação de serviços
30/06/19 em relação as operações. A Companhia atua no mercado
Rendas por serviços de pagamento
340 financeiro com estratégias conservadoras, o que permite
Rendas de outros serviços
32 a manutenção de níveis baixos de exposição em relação
Total
372 ao risco de mercado e está apta a atender às exigências
13. Outras despesas administrativas
30/06/19 da Resolução CMN nº 4.557/17. d. Risco de liquidez:
Despesas de aluguel
(3) Define-se o risco de liquidez como a possibilidade de
Despesas de comunicação
(16) a Companhia não ser capaz de honrar eficientemente
Despesas processamento de dados
(84) com suas obrigações esperadas e inesperadas, sem
Despesas com serviços do sistema financeiro
(38) afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas
Despesas c/serviços técnicos especializados
(39) significativas. O gerenciamento do risco de liquidez é
Total
(180)
14. Despesas tributárias
30/06/19 efetuado pela área de Gestão de Riscos, por meio do
Impostos sobre Serviços - ISS
(19) monitoramento diário do limite de caixa disponível. Na
Cofins
(11) gestão de seu risco de liquidez a Companhia busca manPIS
(2) ter disponibilidades suficientes para uma boa gestão e
Tributos municipais
(3) enfrentamento de situações de estresse. e. Basileia: A
Total
(35) Companhia mantém patrimônio líquido compatível com
15. Imposto de renda e contribuição social: a. Impos- o grau de risco da estrutura de seus ativos e calculado
to de renda e contribuição social incidentes sobre as de acordo com a Resolução Bacen nº 2.099/94 e normas
operações do semestre
30/06/19 posteriores. Em 30/06/2019, o patrimônio líquido ajustaRenda da atividade operacional
372 do representava 358% dos ativos ponderados por risco,
Presunção 32%
119 estabelecido pela Resolução nº 4.606/17 do Conselho
Rendimento de aplicações financeiras
110 Monetário Nacional. f. Contingências: A Companhia
Base de do lucro presumido
229 não possui conhecimento de ações judiciais e procesIR 15%
34 sos administrativos envolvendo questões de natureza
Adicional 10%
11 cível, fiscal ou trabalhista, cujo valor em risco possa ter
CSLL 9%
21 impacto nestas demonstrações financeiras. 17. Eventos
Total do IR e CSLL
66 subsequentes: Não há eventos subsequentes após o fe16. Outras informações: a. Gerenciamento da estru- chamento das demonstrações contábeis de 30/06/2019.
A DIRETORIA
tura de capital: Define-se o gerenciamento de capital
Reinaldo Dantas - Contador - CRC 1SP110330/O-6
como o processo contínuo de monitoramento e controle
e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude 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 circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da “Sociedade”. •
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 incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da “Sociedade”. 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 “Sociedade” não mais se
manter 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 de deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 22/08/2019. Veneziani Auditores Independentes - CRC 2SP13744/O-1,
Alcindo Takachi Itikawa - Contador CRC 1SP088652/O-9.
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São Paulo, quarta-feira, 28 de agosto de 2019

Pilotos do RKC sempre comemoram juntos as suas atividades
tas com a vitória de Ferreira, com
a pequena margem de 0s625 sobre Yoshida, que recebeu a bandeirada com Pincelli ao seu lado.
Mesmo recebendo uma punição,
Andrez Velasco terminou em sétimo e sustentou a liderança da
Truck, mas com apenas um ponto
de vantagem sobre Pincelli.
Já entre os novatos, Ian Almeida teve vida fácil, largando da pole
position e disparando na frente,
para vencer com 7s922 sobre
Rogério Cebola, que brigou bastante com Anthony Peperone,
para terminar em segundo. Atrás
do líder do campeonato terminou
Alexandre Porche, que estabeleceu o giro mais veloz para completar a etapa em quarto.
A oitava prova do RKC, válida
como terceira etapa do segundo
turno será no formato de Mini
Endurance, no dia 7 de setembro,
novamente no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).
Resultado da sétima etapa da

Stock do RKC: 1) Fábio Cunha,
20 voltas em 18min04s849; 2)
Ivan Guerra, a 6s101; 3) Fernanda Jardim, a 7s452; 4) Leonardo
Ferreira, a 7s726; 5) Nelson Reple, a 7s950; 6) Henrique Lemos,
a 8s512; 7) Igor Mei, a 11s060;
8) Fernando Teles, a 11s356; 9)
Alberto Otazú, a 20s376; 10) Bruno Suter, a 20s463.
Pontuação da Copa Ingo Hoffmann depois da segunda etapa do
segundo turno: 1) Fábio Cunha,
54 pontos; 2) Ivan Guerra, 49; 3)
Fábio PL, 45; 4) Alberto Otazú,
42; 5) Igor Mei, 39; 6) Nelson
Reple, 37; 7) Fernanda Jardim, 33;
8) Leonardo Ferreira e Fábio Gudima Cunha, 31; 10) Fernando
Ximenes e Bruno Suter, 27.
Resultado da sétima etapa da
Truck do RKC: 1) Leonardo Ferreira, 20 voltas em 17min45s654;
2) Bruno Yoshida, a 0s625; 3)
Gustavo Pincelli, a 0s671; 4)
Eduardo Ximenes, a 1s853; 5)
Anthony Peperone, a 2s131; 6)

Ivan Janjacomo, a 5s050; 7) Andrez Velasco, a 12s947; 8) Geison Granelli, a 13s496; 9) Guto
Oliveira, a 13s822; 10) Everton
Leal, a 15s730.
Pontuação da Copa Felipe
Giaffone depois da segunda etapa do segundo turno: 1) Andrez
Velasco, 50 pontos; 2) Gustavo
Pincelli, 49; 3) Geison Granelli
e Anthony Peperone, 46; 5) Leonardo Ferreira e Eduardo Ximenes, 39; 7) Fernando Teles e Guto
Oliveira, 34; 9) Wagner Tavares,
30; 10) Ivan Janjacomo, 29.
Resultado da sétima etapa da
Light do RKC: 1) Ian Almeida, 20
voltas em 18min21s390; 2) Rogério ‘Cebola’ Cardoso, a 7s922; 3)
Anthony Peperone, a 8s654; 4) Alexandre Porche, a 15s311; 5) Valter
Nascimento, a 16s893; 6) José Adauto, a 19s135; 7) Elvis Lima, a 24s745;
8) Hélio Matias, a 28s799; 9)
Fábio Noronha, a 31s833; 10)
Bruno Suter, a 39s988.
Pontuação da Copa Aldo Piedade depois da primeira etapa do
segundo turno: 1) Anthony Peperone, 57 pontos; 2) Alexandre Porche, 51; 3) Rogério Cebola, 50; 4)
Fábio Noronha, 42; 5) Bruno Suter, 35; 6) Hélio Matias, 32; 7) Ian
Almeida e José de Jesus, 31; 9) Elvis Lima, 29; 10) Caio Terra, 27.
O RKC Racing tem o apoio de
Cervejas Votus/Ecoposte/Espetinhos Esperança/Flash Courier/
Imab/Troféus Inarco/Master Express/Porto Penha Food Park/
Rolley Ball/Speed Truck/
Go2Kart.
Procure na loja de apps do
celular e baixe o aplicativo
Go2Kart, para Android e Iphone,
e tenha em mãos todo o calendário do RKC e outros certames.

Depois de uma estreia marcante com a presença de 40 mil
pessoas em dois dias, a Copa Truck retorna ao Autódromo Eduardo P. Cabrera, em Rivera, na divisa do Uruguai com o Brasil,
para escrever mais uma importante página de sua história e da
temporada 2019.
Assim como aconteceu em
2018, a etapa no circuito de
3.080 metros decidirá um título
e três vagas para a decisão de dezembro, concluindo a terceira das
quatro Copas em disputa na temporada regular. A que se decide
neste domingo teve início há duas
semanas, em Santa Cruz do Sul
(RS), e está completamente aberta, com pelo menos oito pilotos
com chances diretas de título e o
restante com chances remotas,
porém matemáticas.
Paulo Salustiano lidera a tabela com 36 pontos, cinco à frente de Leandro Totti. Mais atrás,
todo mundo embolado: Felipe
Giaf fone com 29, André Marques
e Wellington Cirino com 28,
Beto Monteiro com 27, Regis
Boessio com 22 e Renato Martins com 21. Mais atrás, fechando a lista dos dez melhores, vêm
Luiz Carlos Zapelini com 18 e

Pedro Paulo Fernandes com 17.
Dos que disputam uma das
três vagas, três deles já estão garantidos e buscam os pontos extras entregues aos classificados:
Giaffone, Marques e Monteiro; já
Roberval Andrade, atual campeão
da Copa Truck e assegurado na
decisão, zerou em Santa Cruz e
precisa de um fim de semana perfeito para tentar beliscar pelo
menos a terceira e última vaga.
Os mais de 20 caminhões inscritos terão um palco à altura: os
administradores do Autódromo
Eduardo P. Cabrera ouviram os
pilotos, fizeram reformas em trechos da pista e reasfaltaram outros pontos para este ano. “Eles
não esqueceram o nosso feedback, aprenderam junto conosco
após o evento do ano passado e
melhoraram diversos setores e
isso é digno de aplausos”, ressaltou Renato Martins.
Além da briga pelo título, os
pilotos também aguardam ansiosamente a invasão do público
nas dependências do autódromo
em igual número ou até maior em
relação ao ano passado. “A gente
teve dez mil pessoas só na hora
da visitação no sábado, algo que
nunca acontece normalmente. O

Foto/ Vanderley Soares

Copa Truck retorna à Rivera para
decidir mais um título

Felipe Giaffone
domingo, então, sem comentários,
foi um show à parte. Sem contar o
carinho das pessoas conosco nas
ruas. A gente se sente muito bem
em voltar”, completa Débora Rodrigues, única mulher do grid.
Ingressos à venda: já é possível garantir seu lugar para a
corrida pelos sites da Minha Entrada (www.mientrada.com.uy no
Uruguai
e
www.minhaentrada.com.br no
Brasil), com cinco opções disponíveis, que incluem ingressos

com e sem direito a estacionamento e camping dentro do Autódromo. Os ingressos custam a
partir de 50 reais na Arena Nação Truck. Além da Arena, também existem as opções Credencial Fã Truck com ou sem estacionamento e Camarote Paddock. Todos os ingressos garantem
um boné bordado, exclusivo da
Copa Truck.
Mais notícias, resultados e
c l a s s i f i c a ç ã o :
www.copatruck.com.br

Edson Amaro e Simone Ferraz são convocados
para o Sul-Americano de Maratona
A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) convocou seus representantes para
o Campeonato Sul-Americano
de Maratona, que será disputado dia 22 de setembro, em Buenos Aires, na Argentina: Edson Amaro dos Santos (APA
Petrolina-PE) e Simone Ponte Ferraz (Corville-SC).
Baiano de Juazeiro, Edson, de 35 anos, ocupa a

quarta colocação no Ranking
Brasileiro da modalidade, com
2:16:48, tempo obtido em Pádova, na Itália, no dia 28 de
abril. Já Simone, de 29 anos,
representante brasileira nos
3.000 m com obstáculos nos
Jogos Pan-Americano de
Lima, está em terceiro lugar no
Ranking Brasileiro dos 42,195
km, com 2:38:35, marca obtida em Hamburgo, na Alema-

nha, no dia 28 de abril.
O técnico de Simone, nascida em Ponte Serrada (SC),
Izair Elia Gazzoni Junior,
também foi convocado para
fazer parte da delegação na
Argentina. Edson Amaro treina com Marciano Pereira
Barros.
Edson Amaro já havia recebido convocado no início
do ano para o Sul-Americano,

que seria na Venezuela. A
competição, porém, foi adiada por causa de manifestações em todo o país naquela
época.
A Seleção participa do
Campeonato Sul-Americano
com recursos do Programa
de Apoio às Seleções Brasileiras da Caixa. A Caixa é a
Patrocinadora Oficial do
Atletismo Brasileiro.

Keller/Ritter da SFI CHIPS
vencem a 2ª etapa dos Sertões,
na UTV Super Production

Foto/ Fotop

O GP Master Express embolou de vez o segundo turno do
campeonato do clube de companheirismo do Rotary Club Ponte
Estaiada São Paulo (Distrito
4.420). A segunda prova da fase,
realizada no último final de semana no Kartódromo de Interlagos,
em São Paulo (SP), teve grandes disputas que premiaram Fábio Cunha (Stock), Leonardo
Ferreira (Truck) e Ian Almeida
(Light) com a vitória. Agora Cunha assumiu a liderança da Taça
Ingo Hoffmann, enquanto Andrez
Velasco manteve a ponta da Taça
Felipe Giaffone e Anthony Peperone permanece na frente da Taça
Aldo Piedade.
Na principal categoria do Racing Kart Club (RKC), Fábio
Cunha largou da pole position
e não se incomodou com a forte concorrência, liderando de
ponta a ponta para vencer com
6s101 sobre Ivan Guerra. Agora ambos, respectivamente, assumiram a liderança e segunda
colocação do turno. Em terceira terminou Fernanda Jardim,
seguido de Leonardo Ferreira,
em dia inspirado, e autor da volta mais rápida. Até então líder
da Stock, Fábio PL sofreu com
um kart ruim e terminou apenas
na 11ª posição, e caiu para terceiro no certame.
A prova dos pesados do RKC
foi a mais disputada e equilibrada
da etapa. Gustavo Pincelli garantiu a pole position, mas não teve
vida fácil, com uma linda disputa
com Bruno Yoshida – dono da
volta mais rápida -, Eduardo Ximenes e Leonardo Ferreira, que
largou em quarto. A definição
ocorreu apenas nas últimas vol-

Foto/ Darkside Karts

Racing Kart Club: Novos vencedores
e um novo líder no turno

Pai e filho Paulo e Anderson Bertollni venceram na
Production T2 na etapa2
“Nós fomos focados para petir pela Master, pelo fato de
ganhar o dia na nossa categoria meu navegador ser desta catee conseguimos. Estamos no goria. É bem mais difícil, mas
caminho certo, ainda mais que estamos confiantes”, afirma
o grid é muito forte. Foi uma Sandra. A dupla completou a 1ª
grande prova, muito rápida, an- e 2ª etapas em terceiro e evodamos no limite de 140 km/h lui a cada dia. “O fato de eu ser
porque o trecho era de alta ve- a única mulher a pilotar na calocidade. Estava show”, diz tegoria carros é uma responsaMarcelo Ritter, navegador do bilidade bem grande, mas tenpiloto Roberto Keller #232. A tarei fazer o melhor para repredupla
percorreu
639 sentar todas as mulheres”. Na
km, 6h54min00, chegando 1º Regularidade/Turismo, a dupla
nos UTVs Super Production, e Eduardo Pereira Lima e Maria
agora está em 1º no acumula- Beatriz # 416, com soluções
do e 5º na geral. A dupla lidera SFI CHIPS foram os primeiros
o Brasileiro de Rally Cross colocados, também na primeiCountry, na Super Production. ra e na segunda etapa desta ediOs catarinenses Denísio do ção.
Nascimento e Idali Bosse #
SFI CHIPS - Essas são al202, também, pisaram fundo gumas das dezenas de duplas
fazendo o trajeto em de Carros e UTVs da competi6h40min46, com o 2º na Pró ção, que usam soluções avanElite, e 2º na geral das UTV’s. çadas da SFI CHIPS. “Somos a
“A etapa foi longa, 550 km de empresa oficial da Mitsubishi.
especial, com todo tipo de ter- O desenvolvimento entregue
reno. Teve desde retas longas, para as L200 Sport R é resulsinuoso, trial, muito terreno tado de dois anos de muito traarenoso, que exigiu muito de balho, entre a SFI CHIPS, a
nosso equipamento. Mas con- equipe de engenharia da Spineseguimos percorrer bem a es- lli Racing e a Mitsubishi”, contrada, nosso carro está bom. Foi ta Márcio Medina, diretor da
show de bola. Subimos na clas- SFI CHIPS. A empresa oferesificação geral. Agora, preparar ce tecnologia de ponta para
o carro para próxima”, diz Nas- garantir que pilotos possam
cimento, que junto com Bos- competir com o que há de mese, foi campeão do Rally Cross lhor e mais seguro, por isso
Country 2018, na Pró Elite.
possui inúmeros títulos e a
Para Bosse a etapa foi com- única preparadora escolhida
pleta, muita lomba e salto, que pelas equipes oficiais das
exigiu muito da dupla. “Mais montadoras.
uma vez o nosso carro, com a
A SFI CHIPS é uma provepotência que está no nosso dora de soluções para prepamódulo da SFI CHIPS se com- ração eletrônica de veículos,
portou muito bem. Nas retas também conhecida como chip
conseguimos atingir uma boa de potência, reprogramação de
velocidade, imprimir um ritmo ECU ouchiptuning. Nestes 11
do começo ao fim e terminar anos de atuação no mercado,
em um bom resultado. Mas a tornou-se referência em deprova continua. Está só no co- senvolvimento de reprogramameço. Vamos ver como será ções de alto desempenho,
daqui pra frente”.
principalmente no segmento
Nos carros as duplas da SFI 4X4 profissional. Única emCHIPS também tiveram desta- presa a desenvolver para as
que na estrada. Pai e filho gaú- montadoras e equipes oficiais
chos, Paulo Cesar Bertolini e de montadoras, com projetos
Anderson Bertolini #337, a bor- testados no laboratório e nas
do de uma Mitsubishi Triton R, pistas em tempo real com os
levantaram poeira e fizeram o pilotos. O Sertões fornece dapercurso em 7h36min34s, con- dos importantes para o desenquistando o 1º na Production volvimento contínuo de soluT2, e 1º no acumulado da cate- ções da SFI CHIPS: teste de
goria. “Foi uma especial muito campo e coleta de dados. Por
dura, muitas lombas e várias de- isso a importância de a emprepressões. No final, ficamos sa estar sempre ao lado de equiatrás de um UTV e não conse- pes grandes, montadoras e piloguimos ultrapassar por causa da tos profissionais, que balizam e
poeira”, conta Paulo Bertolini. fornecem dados precisos. A em“Na terceira etapa mais uma es- presa é a única a ter 12 títulos
pecial longa. Nossa categoria no Sertões. Com uma equipe
está bem competitiva, mas va- qualificada e investimento em
mos tentar novamente o pri- tecnologia de ponta, as soluções
meiro lugar”, completa.
elevam a performance do proRegularidade - Sandra Dias pulsor e os acertos buscam poe Igor Quirrenbach de Carvalho tência, sem comprometer a sua
#411, com sua Pajero, equipa- vida útil. Preza por durabilidade
da com as soluções da SFI e preservação do conjunto moCHIP, disputam na categoria triz, para garantir a entrega de
Master nesta edição. “Ao che- performance, sem abrir mão da
gar para o Sertões este ano tive segurança, principalmente em
uma surpresa e decidimos com- provas como o Sertões.

