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TERÇA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 2016

EMPRESAS EM SITUAÇÃO DE DIFICULDADE
Como a empresa deve proceder para aderir ao Programa de Proteção 
ao Emprego (PPE) Lei 13.189/2015? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO COMPENSAR UM DAE DO e-SOCIAL DA DOMÉSTICA 
RECOLHIDO EM DUPLICIDADE?

A restituição do recolhimento em duplicidade da doméstica será reque-
rida por meio de Pedido de Restituição de Valores Indevidos Relativos a 
Contribuição Previdenciária que deverá ser formalizado perante a RFB.

PAGAMENTO DO PRÓ-LABORE DURANTE A LICENÇA MATERNIDADE
Sócia que entrou de licença maternidade tem direito ao pró-labore 
durante o período de licença? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SUSPENDER O BENEFÍCIO PARA O APOSENTADO POR INVALIDEZ
Como a empresa deve proceder com os benefícios de plano de saúde, 
odontológico e seguro de vida dos funcionários afastados por invalidez, 
podemos suspender? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO A EMPRESA DEVE PROCEDER, QUANDO A PREVIDÊNCIA SOCIAL 
(INSS) EXIGE CÓPIA AUTENTICADA, DO LIVRO DE REGISTRO DE 
EMPREGADOS, PARA DAR CONTINUIDADE NO PEDIDO DE APOSENTA-
DORIA DE EX-FUNCIONÁRIA, SENDO QUE O LIVRO FOI EXTRAVIADO?

Informamos que não há previsão legal expressa, porém, entendemos que 
neste caso a empresa deve apresentar o B.O realizado quando do extravio 
do livro de registro e verificar a possibilidade de substituição deste 
documento por algum outro, como por exemplo, relatórios do SEFIP.

OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR O PPP
Empresa deve fazer e entregar o PPP para todos os funcionários ou 
somente para os expostos a agentes nocivos? Saiba mais acessando 
a íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Além de ser uma letra do alfabeto, o X apresenta uma 
polivalência simplesmente incrível! Na álgebra, martiriza 
os estudantes como símbolo da incógnita nas equações; 

em aritmética, indica uma das quatro operações básicas; na 
gramática, está presente na classe dos numerais, equivalendo 
ao número 10 em algarismos romanos! Na formação do ser hu-
mano, é o cromossomo que vai caracterizar o sexo masculino 
(XY) ou o feminino (XX). Na gastronomia de lanchonete, está 
na frente do gostoso X-Burger... Nos laboratórios, é famoso 
no Raio X. Nos contos infanto-juvenis, faz-se presente para 
assinalar onde está enterrado o tesouro! Nesta mesma seara, 
nomeia um grupo de super-heróis: X-Men. Nas festas de fi m 
de ano, se recebermos cartão de Natal do exterior, certamente 
trará votos de Merry Xmass.

Talvez por isso o ex-titular (olhe o xis aí, gente!) da 8ª posição 
entre os milionários do mundo, tenha inserido essa letrinha 
milagrosa na maioria das 14 empresas que integravam o grupo 
EBX, sigla composta por suas iniciais Eike Batista, mais o x, que, 
segundo ele: “representa a multiplicação e acelera a criação da 
riqueza”. E não é que ele deu ao livro que escreveu o sugestivo 
título de “O xis da questão” – “A trajetória do maior empreen-
dedor do Brasil”, publicação da editora Primeira Pessoa?

“O Xis da Questão” é, ainda, o nome de um restaurante loca-
lizado na rua Lins de Vasconcelos, no Rio de Janeiro...

Quanto a seu uso, ah! esse deve ser o horror dos estrangei-
ros! Afi nal, essa letrinha pode indicar cinco – na verdade, seis 
– situações fonéticas diferentes. Analisemos as mutações que 
aparecem nesta frase:
O sexto xarope foi o máximo: exagerado, quase tóxico, 

mas excepcional.

 1 SEXTO: o som aqui é de S. A pronúncia é a mesma de 
CESTO. É o mesmo caso dos vocábulos texto, expectativa, 
têxtil (esta palavra é paroxítona, com acento na primeira 
sílaba...).

 2 XAROPE: aqui soa como CH, à semelhança de enxofre, 
vexame, xeque.

 3 MÁXIMO: o som é de SS, da mesma forma que em auxílio, 
próximo. Vale notar que em italiano a palavra equivalente é 
massimo. Temos em São Paulo um famoso chef de cozinha 
que pôs seu nome próprio, Massimo, no restaurante que 
manteve por muitos anos na alameda Santos.

 4 EXAGERADO: aqui o som é de Z, como ocorre em exausto, 
exame, inexorável. E ao chegar a essa palavra, paramos um 
pouquinho. Há muuuitas pessoas que pronunciam INEC-
SORÁVEL, achando que é a forma certa. Não é! A origem 
da palavra é o verbo EXORAR, cuja pronúncia não causa 
dúvida: é EZORAR. Ora, como o termo derivado acompanha 
o primitivo, segue-se que a pronúncia correta da palavra 
que estamos focando é ineZorável. 

  Há uma composição de Flávio José, chamada “A natureza 
das coisas”, que a certa altura diz: “A natureza não tem 
pressa / segue seu compasso / inexoravelmente chega lá”. 
Um vídeo mostra o autor e outros dez cantores -  entre eles 
Elba Ramalho, Frank Aguiar e Cristina Amaral - interpre-
tando esse forró e todos cometem o mesmo erro: cantam 
ineCSoravelmente...

 5 TÓXICO: aqui, sim, o som correto é CS, como em sexo, 
nexo, látex. E também aqui ocorre desvio de pronúncia. Não 
são poucos os que dizem TÓCHICO! O interessante é que 
outra palavra – de mesmo berço etimológico – é pronunciada 
corretamente: TOXINA!

 6 EXCEPCIONAL: esta é a sexta possibilidade: x não tem 
nenhuma função fonética. É como se não existisse, assim: 
ecepcional! O fenômeno se estende a outras palavras, como 
exceção, excesso, exceto.

Para fechar, vale a pena passar uma vista d’olhos em outros 
aspectos que envolvem o X e causam incorreções ou dúvidas. 

Esterno é nome um osso do peito; externo é relativo ao ex-
terior. Estrato é camada ou tipo de nuvem; extrato é o que se 
extraiu de alguma coisa, como extrato bancário. Chá é infusão de 
folhas; xá é o designativo dos soberanos da antiga Pérsia, atual 
Irã. Cheque é ordem de pagamento; xeque é jogada de xadrez. 
Tacha é mancha, defeito; Taxa é tributo. Chácara é propriedade 
rural (em Atibaia, por exemplo...); xácara é narrativa popular 
em versos. Espiar é espreitar; expiar é remir pagar. Daí vem a 
expressão “bode expiatório”, que tem origem no culto hebraico 
dos tempos históricos, descrito na Bíblia, no capítulo 16 de 
Levítico. Por ocasião do Yom Kipur – o Dia da Expiação – um 
bode, sobre cuja cabeça tinha o sacerdote confessado os peca-
dos do povo, era tocado para o deserto levando simbolicamente 
todas suas culpas. Na linguagem fi gurada de nossos dias, bode 
expiatório é a pessoa sobre quem 
os outros fazer recair a culpa por 
algum erro. Nesse caso, no Bra-
sil, temos verdadeiros rebanhos 
desses bodes!

J. B. Oliveira é Consultor de Empresas, 
Professor Universitário, Advogado e 

Jornalista. É Autor do livro “Falar Bem 
é Bem Fácil”, e membro da Academia 

Cristã de Letras. - www.jboliveira.com.br – 
jboliveira@jbo.com.br.

Serviço: Livro “Mostrando a Lín-
gua”. Editora JBO. 163 páginas. 
Preço de capa: R$ 40,00. Valor 
especial de promoção: R$ 30,00. 
Pedidos exclusivamente pelo site 
www.jboliveira.com.br

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira
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Leilões

BANCO BMG S.A. - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas do BANCO BMG S.A. (“Sociedade”), a se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária, no dia 24 de outubro de 2016, às 10 (dez) horas, na Sede Social na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, nº 3.477, 9º Andar, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, em São Paulo, Estado de São Paulo, a fi m de delibera-
rem sobre as seguintes matérias: 01. Deliberar sobre redução do capital social da Companhia no valor de até 
R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), com o consequente cancelamento de ações ordinárias, sem 
valor nominal; 02. Deliberar sobre a alteração da cláusula 5ª do Estatuto Social, para adequá-la à redução do capi-
tal social; 03. Outros assuntos de interesse da Sociedade.

São Paulo, 14 de outubro de 2016.
BANCO BMG S.A. - Presidente do Conselho de Administração

BANCO

1ª VC – Reg. Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003891-43.2016. 
8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Moyses Santana Jacob, CPF 
984.153.521-15, RG 52.943.291-2, que ABETEC Associação Brasileira de Educação e Tecnologia, 
ajuizou-lhe uma Ação Monitória, ora em fase de Cumprimento de Sentença, que foi julgada 
procedente, condenando-o ao pagamento de R$16.239,41 (atualizado até 01/06/2016). Estando o 
executado em lugar ignorado, foi determinada a sua intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após 
os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de 
honorários advocatícios de 10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 
523 do NCPC. ADVERTÊNCIA: Terá o executado, independentemente de nova intimação, 15 dias a fluir 
após os 20 dias supra, para oferecer 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 21 de setembro de 2016. 

13ª Vara de Fazenda Pública da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1012764-
80.2016.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - 
Fazenda Pública/ Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) DEPARTAMENTO 
DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE - SÃO PAULO move uma Desapropriação contra 
Imobiliária Itaim Ltda, objetivando o terreno localizado na antiga Rua G (atual Rua Alfredo de Melo, 
s/n), lote 07, quadra 116, Vila Itaim, nesta capital, contribuinte nº 133.131.0010-3, com área de 
635,00m2, transcrito sob nº 51936 no 12º CRI da Capital, declarado de utilidade pública por meio do 
Decreto Estadual nº 61661, de 26/11/2015, para implantação da Vila Parque e Ciclovia Vila Itaim. 
Contestaram a ação: Imobiliária Itaim Ltda, na pessoa de seu representante legal Ademir Alves. Para 
o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 
(dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, 
o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 26 de setembro de 2016. 

4ª VC da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1062107-69.2014. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Empresa Paulista de 
Onibus LTDA, Avenida Dom Jaime de Barros Camara, 300, 8º andar, Planalto - CEP 09895-400, São 
Bernardo do Campo-SP, CNPJ 60.832.847/0001-64, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum por parte de VRG - Linhas Aéreas S/A, alegando em síntese: objetivando o recebimento de R$ 
52.145,46 (Jul/2014), referente ao valor depositado como garantia do Juízo e que foi em seguida 
destinado ao pagamento de verbas trabalhistas, em virtude de obrigação que a ora ré contraiu com 
terceiros por força de vínculos trabalhistas. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por 
edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente contestação. Não sendo 
contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de setembro de 2016. 

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão - Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, 
da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser 
realizada, em primeira convocação, no dia 31 de outubro de 2016, às 10:00 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações 
Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: (i) aprovar a postergação, para janeiro de 2017, do início do preenchimento da Conta Reserva do Serviço da Dívida 2, prevista para iniciar 
em novembro de 2016, conforme Cláusula Sexta, Parágrafo Segundo, do Contrato de Cessão Fiduciária; e (ii) aprovar a celebração, pela Pentágono 
S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), de aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária, já anteriormente aditado, a fim 
de prever o disposto no item (i) acima. Caso a Assembleia Geral não se instale em primeira convocação, a mesma será realizada, em segunda 
convocação, no dia 10 de novembro de 2016, às 10:00 horas, também na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 
6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer 
a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva 
conta das Debêntures aberta em nome de cada debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do 
competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração na sede social da Emissora, localizada na 
Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, em até 1 (uma) hora 
antes do evento. São Paulo, 15 de outubro de 2016. Eduardo de Melo Pinto - Diretor Presidente.

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão - Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 3ª emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A. 
(“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em primeira convocação, 
no dia 31 de outubro de 2016, às 14:00 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício 
Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovar a postergação, para
janeiro de 2017, do início do preenchimento da Conta Reserva do Serviço da Dívida 2, prevista para iniciar em novembro de 2016, conforme 
Cláusula Sexta, Parágrafo Segundo, do Contrato de Cessão Fiduciária; e (ii) aprovar a celebração, pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), de aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária, já anteriormente aditado, a fim de prever o disposto 
no item (i) acima. Caso a Assembleia Geral não se instale em primeira convocação, a mesma será realizada, em segunda convocação,  
no dia 10 de novembro de 2016, às 14:00 horas, também na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, 
sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer 
momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das 
Debêntures aberta em nome de cada debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente 
instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da
Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São 
Paulo, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento.  
São Paulo, 15 de outubro de 2016. Eduardo de Melo Pinto - Diretor-Presidente.

Prensil S/A Produtos de Alta Resistência
CNPJ Nº 43.827.179/0001-68 - NIRE 35300062141

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária.
Data: 22/08/2016, às 13 horas. Local: Sede social. Presença: 100 % do capital social. Mesa: Presidente: Zakie 
Yazigi Rizkallah. Secretário: Carlos Antonio Rizkallah. Deliberações: (a) Redução do capital social em R$ 
10.100.000,00 passando o capital social de R$ 15.600.000,00 para R$ 5.500.000,00 em virtude da compensação 
de parte dos prejuízos acumulados na sociedade, devendo o artigo 5º dos Estatutos Sociais passar a vigorar com 
a seguinte redação: Artigo 5º. O capital social é de R$ 5.500.000,00, representado por 5.500.000 ações ordinárias 
nominativas, com direito a voto, com o valor nominal de R$ 1,00 cada uma. Encerramento: Formalidades legais. 
Presidente: Zakie Yazigi Rizkallah, Secretário: Carlos Antonio Rizkallah. Acionistas: Zakie Yazigi Rizkallah, Maria 
Cristina Rizkallah Alves, Jorge Antonio Rizkallah, Luiz Antonio Rizkallah, Carlos Antonio Rizkallah e Maria Helena 
Rizkallah Thomé. São Paulo, 22/08/2016. Zakie Yazigi Rizkallah - Presidente da mesa.

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEIS
Leilão: 04/11/2016 às 10h30 - FABIO ZUKERMAN, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 719, com
escritório à Rua Tenente Negrão, 140 – 3° andar - CEP: 04530-030- São Paulo – SP, devidamente
autorizado pelo(s) Comitente(s) Vendedor(es) Grau Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Vermont
Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscritos, respectivamente, no CNPJ sob nº 43.023.969/0001-
90 e 61.647.186/0001-60, com sede nesta capital do Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 1.343 –
18º andar, sala V – Cerqueira César, CEP: 01419-002, venderão em Leilão Extrajudicial os seguintes
imóveis:  LOTE 1 - Apartamento nº 21, localizado no 2º andar do Edifício Vermont, situado na Rua
Loefgreen nº 916, na Saúde - 21º Subdistrito. Apartamento com área útil de 90,030 m², área comum de
80,470 m², área total de 170,500 m², fração ideal do terreno de 1,400200%, estando vinculados a vaga
dupla nºs 15-A e 15B e armário nº 15, localizados no 3º subsolo. Cadastrado pela Prefeitura de São
Paulo sob n°. 042.166.0060-3 - Matrícula nº 177.595 do 14º CRI de São Paulo/SP. LANCE INICIAL:
R$370.500,00. LOTE 2 - Apartamento nº 183, localizado no 18º andar do “Edifício Ville Bayard”, situado
na Rua Francisco Bayardo, nº 551, no 19º Subdistrito - Perdizes, contendo a área útil de 71,600 m², a
área comum de 35,578 m², totalizando a área construída de 107,178 m², correspondendo-lhe uma fração
ideal de terreno de 1,11435% com Vaga Dupla nº 72-A e 72-B, localizada no subsolo do “Edifício Ville
Bayard”, situado na Rua Francisco Bayardo, nº 551, no 19º subdistrito - Perdizes, contendo a área útil de
19,800 m², a área comum de 31,148 m², totalizando a área construída de 50,948 m², correspondendo-lhe
uma fração ideal de terreno de 0,41180%. Cadastrado pela Prefeitura de São Paulo sob nº. 012.037.0099-
7 - Matrícula do imóvel nº 86.487 do 2º CRI de São Paulo/SP e Matrícula das vagas de garagem nº
86.484 do 2º CRI de São Paulo/SP. LANCE INICIAL: R$279.500,00. LEILÃO em 04/11/2016 às 10h30.
Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas a aquisição dos imóveis no leilão, como:
pagamento à vista de comissão do Leiloeiro de 5% sobre o valor de arrematação, despesas com
Escritura Pública, Imposto de Transmissão de Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários,
registrários etc. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram, não podendo o arrematante
alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação. Os imóveis serão
entregues desocupados. Leilão online através do site www.sold.com.br.

 Consulte o edital completo no site:WWW.SOLD.COM.BR
Informações: (11) 3296-7555 - R. Tenente Negrão, 140 - 3º Itaim Bibi - São Paulo/SP.

Cavo Serviços e Saneamento S.A.
CNPJ/MF nº 01.030.942/0001-85 - NIRE 35.300.144.520

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20/09/16
Aos 20/09/16, às 10 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Roberto Koiti Nakagome - Presidente; Julio 
Cesar de Sá Volotão - Secretário. Deliberações: 1. Aprovar a alteração de endereço da filial da Companhia localizada na 
Rua Antônio Lemos, nº 175, conjunto 02, 2º andar, Vila Paulista, em SP/SP, CNPJ/MF sob o nº 01.030.942/0003-47 para 
a Cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia, na Rua Miguel Pinto de Santana, S/N, parte 1, Nova Esperança. 2. Rati-
ficar que referida filial tem o mesmo objeto social da matriz da Companhia. Nada mais. São Paulo, 20/09/16. Julio Cesar 
de Sá Volotão – Secretário. Jucesp nº 440.405/16-6 em 07/10/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

LCJ S.A.
CNPJ nº 02.225.165/0001-97 - NIRE 35.300.151.151

Extrato da Ata de Assembléia Geral Ordinária
Data/Hora/Local: 02/09/2016, às 10:30hs, sede social, SP/SP. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente-Léo Wallace
Cochrane Júnior; Secretária-Lenah Barrionuevo Cochrane Cutait. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (i)
Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referente ao exercício encerrado em 31/12/2015, estão
dispensadas as publicações consoante o disposto no artigo 294 da Lei 6.404/76, nova redação dada pela Lei 10.194/
2001; (ii) em razão da companhia não ter auferido lucro no exercício encerrado em 31/12/2015, não houve distribuição
de dividendos e constituição de reserva legal. Encerramento: Ata foi lida aprovada e assinada por todos os presentes.
SP,02/09/2016. Mesa:(aa) Presidente-Léo Wallace Cochrane Junior; Secretária-Lenah Barrionuevo Cochrane Cutait.
Acionistas Presentes: (aa) Leo Wallace Cochrane Júnior; Lenah Barrionuevo Cochrane Cutait e Liana Cochrane Miele,
p.p.Léo Wallace Cochrane Júnior. JUCESP nº 442.100/16-4 em 13/10/2016. Flávia R. B. Gonçalves-Secretária.

AUTO POSTO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA. torna público que requereu na
CETESB a Renovação da Licença de Operação para, Comércio Varejista de Combustíveis
e Lubrificantes para Veículos, sito à Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 935. Jardim
Nossa Senhora de Fátima. Americana/SP.
AUTO POSTO NIGERIA LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença Prévia e
de Instalação nº 65000901 e requereu a Licença de Operação para, Comércio Varejista
de Combustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à Avenida Emília Marchi Martini, nº
1.826. Jardim Soares. Mogi Guaçu/SP.
BRAS SULAMERICANA LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença de
Operação nº 72001778, válida até 14/10/2.020, para Fabricação de Máquinas para
Indústria de Bebidas, n.e. , sito à Rua Hum, nº 42. Condomínio Trade Hill. Vila Jovina.
Cotia/SP.
AUTO POSTO CORONEL LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Renovação da
Licença de Operação nº 45007186, válida até 17/10/2.021, para Comércio Varejista de
Combustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à Rua Iliria, nº 105. Moinho Velho. São
Paulo/SP.
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO. torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação nº 15008245, válida até 14/10/2.021, para Comér-
cio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à Avenida Salgado
Filho, nº 1.301. Centro. Guarulhos/SP.

J.P. MARTINS AVIAÇÃO LTDA, torna público que requereu na CETESB a Renovação da
Licença de Operação para manutenção de aeronaves, turbinas e motores de aviação,
sito à Av. Olavo Fontoura nº 780 - Santana - CEP 02012-021 - São Paulo /SP.

RADARO CROMEAÇÃO, GALVANIZAÇÃO E ESTAMPARIA LTDA - EPP, torna público que
requereu na CETESB a Licença Prévia para fabricação de peças estampadas de ferro e aço,
exceto utensílios domésticos, sito à Rua Colina de São Marcos, 82 - Palanque - São Paulo/SP.

NIQUELAÇÃO CROMAZINCO LTDA., torna público que requereu na CETESB a
Renovação da Licença de Operação para serviço de usinagem (torno, fresa, etc), sito
à Rua Templários, 246 - Vila Formosa - São Paulo/SP.

António Guterres,

novo secretário-geral da ONU.

O gabinete do porta-voz das Nações 
Unidas divulgou comunicado da 
“equipe de transição do secre-

tário-geral designado”, informando que 
o grupo será liderado pela sul-coreana 
Kyung-wha Kang. Vice de Guterres no 
Alto Comissariado das Nações Unidas 
para os Refugiados (Acnur), Kyung-wha 
Kang é atualmente vice-coordenadora 
para a ajuda de emergência e assistente 
do atual secretário-geral, Ban Ki-moon, 
para assuntos humanitários.

A equipe, que vai ajudar Guterres a se 
preparar para assumir a função em 1º de 
janeiro de 2017, inclui mais quatro pessoas, 
uma porta-voz e três conselheiros (dois 
homens e uma mulher). A porta-voz de 

Novo secretário-geral da ONU 
já tem equipe de transição

A pouco mais de dois meses de assumir a nova função, o secretário-geral eleito da Organização das 
Nações Unidas (ONU), António Guterres, já formou uma equipe de transição com cinco pessoas, entre 
elas o diplomata português João Madureira, que integra a missão permanente de Portugal na ONU
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U Guterres, pelo menos até o fi m do ano, 
será Melissa Fleming, dos Estados Uni-
dos, que também vem do Acnur, onde era 
chefe do Departamento de Comunicação 
e porta-voz.

Os demais conselheiros são Michelle 
Gyles-McDonnough (Jamaica), advogada e 
vice-diretora para a região Ásia-Pacífi co, e 
Radhouane Nouicer (Tunísia), com exten-
sa experiência como diretor do Acnur para 
a região do Oriente Médio e Norte da África 
e atualmente conselheiro para a crise hu-
manitária no Iêmen. “A equipe de transição 
vai dialogar com representantes da ONU, 
dos Estados-membros e da sociedade civil 
para garantir uma suave transição”, afi rma 
o grupo no comunicado (ANSA).  

A China inaugurou ofi cialmente, em 
25 de setembro, o maior radiotelescópio 
do mundo: sua antena tem um diâmetro 
de 500 metros, o que lhe dá uma área 
coletora de ondas de rádio mais de duas 
vezes superior à do radiotelescópio de 
Arecibo, em Porto Rico, agora o segundo 
maior.

O equipamento chinês, chamado 
FAST – sigla em inglês para Radioteles-
cópio Esférico de Quinhentos Metros 
de Abertura – vai vasculhar o espaço 
em busca de eventos astrofísicos, como 
pulsares e grandes explosões de rádio, 
e também de sinais de inteligência 
extraterrestre.

Além do tamanho recorde, FAST in-
corpora uma inovação inédita em seu 
design: seções de seu disco coletor podem 
ser deformadas, alterando a posição do 
foco do telescópio. Isso permite manter 
o foco apontado para uma mesma fonte 
por longos períodos de tempo, enquanto 
a Terra gira (Jornal da Unicamp).

O maior Radiotelescópio


