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BOLSAS
O Ibovespa: -0,91% Pontos: 
82.921,08 Máxima de +1,28% 
: 84.749 pontos Mínima de 
-1,28% : 82.607 pontos Volu-
me: R$ 15 bilhões Variação em 
2018: 8,53% Variação no mês: 
4,51% Dow Jones: -2,13% Pon-
tos: 25.052,83 Nasdaq: -1,25% 
Pontos: 7.329,06 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7758 Venda: R$ 3,7763 
Variação: +0,35% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,85 Venda: R$ 3,95 
Variação: +0,17% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7454 Venda: R$ 
3,7460 Variação: -0,13% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,7600 
Venda: R$ 3,9170 Variação: 
+0,1% - Dólar Futuro (novembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,43% ao 
ano. - Capital de giro, 9,14% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.227,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +2,87% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 147,150 
Variação: +2,9%.

Cotação: R$ 3,7820 Variação: 
+0,53% - Euro (17h32) Compra: 
US$ 1,1596 Venda: US$ 1,1596 
Variação: +0,61% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,3770 Venda: R$ 
4,3790 Variação: +1,01% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3370 Ven-
da: R$ 4,5600 Variação: +0,73%.

Futuro: -0,29% Pontos: 83.310 
Máxima (pontos): 84.970 Míni-
ma (pontos): 82.610. Global 40 
Cotação: 823,992 centavos de 
dólar Variação: +0,75%.

“A vida é a arte
do encontro,
embora haja
tanto desencontro
pela vida”.
Vinicius de Moraes (1913/1980)
Poeta brasileiro

[para alimento dos animais]. 
Isso afeta nosso mercado de 
proteína animal”, exemplifi -
cou (ABr).

O Brasil pode alcançar 
mais uma safra recorde 
de grãos no período 

2018/2019, ao colher 238,5 
milhões de toneladas. Levan-
tamento apresentado quinta-
-feira (11) pela Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab) mostra incremento 
de até 10,6 milhões de tone-
ladas em relação ao período 
anterior. Em relação à área 
total de cultivo, a estimativa 
de aumento é de 2,3%, poden-
do ocupar mais de 63 milhões 
de hectares.

“Há duas coisas que podem 
nos levar a esses números. 
A primeira é o agricultor 

 Com 238,5 milhões de 
toneladas, Conab estima 
recorde da safra de grãos

tomar a decisão de plantar, e 
os fi nanciamentos chegarem 
a tempo – 40% oriundos de 
fontes públicas – para ele 
comprar sementes e insumos 
e ele plantar no dia certo de 
acordo com a recomendação 
de Embrapa e outros órgãos 
técnicos”, disse o ministro da 
Agricultura, Blairo Maggi.

A estimativa de safra de 
grãos recorde é impulsionada 
principalmente pelo cultivo da 
soja que deve fi car entre 117 
milhões e 119,4 milhões de 
toneladas, seguida da de milho 
(91,1 milhões de toneladas). A 
primeira safra de milho pode 
chegar a 27,3 milhões de to-

neladas, enquanto a segunda 
safra é estimada em até 63,7 
milhões de toneladas. Outras 
culturas que devem se desta-
car na próxima safra são as de 
algodão – com bom desempe-
nho das cotações da pluma no 
mercado –, além do amendoim, 
feijão e girassol.

O ministro lembrou que 
a retomada da venda de 
fertilizantes, mesmo após 
as consequências da greve 
dos caminhoneiros, pode au-
mentar a possibilidade de a 
estimativa de recorde se con-
fi rmar. Quanto aos impasses 
entre China e Estados Unidos, 
Maggi voltou a afi rmar preocu-

As mudanças de clima causaram inseguranças entre produtores,

mas as tecnologias têm garantido mais informações no campo.

pação. Essa divergência tem 
garantido ganhos superiores 
aos produtores brasileiros, 
“mas apenas em função da 

guerra”, porém com impactos 
paralelos. “Se eu ganho mais 
pela soja agora, o produtor 
de suínos está pagando mais 

A Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) reduziu a 
projeção para o crescimento 
da economia este ano. Segun-
do o Informe Conjuntural do 
terceiro trimestre, divulgado 
quinta-feira (11), em Brasília, a 
previsão passou 1,6% estimado 
em junho para 1,3%. Em abril, 
a estimativa era 2,6%. Quanto 
ao PIB industrial, espera-se que 
tenha expansão de 1,3%, infe-
rior a 1,8% previsto em junho.

O consumo das famílias aumen-
tará 1,9% e a taxa de desemprego 
continuará alta, fechando o ano 
com média anual de 12,2% da 
população economicamente 
ativa. As novas previsões indicam 
que os investimentos aumentarão 
2,2%. O Informe Conjuntural 
lembra que as incertezas em re-
lação ao resultado das eleições e 
ao programa econômico do novo 

As incertezas em relação ao resultado das eleições, e ao 

programa econômico do novo governo, reduziram ainda mais o 

fraco ritmo de crescimento da economia e da indústria.

Um levantamento feito pela 
Confederação Nacional dos 
Dirigentes Lojistas (CNDL) e 
pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC) mostra 62,4 
milhões de brasileiros estavam 
com as contas em atraso em se-
tembro. Apesar de a taxa ter se 
mantido estável na comparação 
mensal, a pesquisa aponta que 
o número de inadimplentes 
aumentou 3,9% em relação ao 
mesmo período do ano passado.

O aumento mais acentuado 
da inadimplência acontece 
entre a população mais velha. O 
número de idosos negativados, 
na faixa entre os 65 e 84 anos, 
cresceu 10% em relação ao 
mesmo período no ano passado. 
A estimativa é que 5,4 milhões 
de idosos estejam inadimplen-
tes. Na faixa entre 50 e 64 
anos também houve aumento 
no número de negativados em 
relação ao ano passado (6,2%), 
e hoje totalizam 12,9 milhões. 

Na população entre 40 e 49 
anos, o crescimento foi de 4,9%, 
com 14 milhões de inadimplen-
tes. Os dados apontam ainda 
que a maior parte dos inadim-
plentes permanece na faixa dos 
30 aos 39 anos, que caracterizam 
a metade dos brasileiros endi-
vidados. O número de jovens 
entre 25 e 29 anos com o nome 
sujo soma hoje 4,4 milhões.

Segundo o SPC Brasil, o 
desemprego e a baixa renda 

O número de inadimplentes 

aumentou 3,9% em relação

ao mesmo período

do ano passado.

Tansporte de animal 
Por unanimidade, o STF con-

fi rmou a decisão individual do 
ministro Edson Fachin que sus-
pendeu a lei municipal de Santos, 
que proibia o tráfego de veículos 
de transporte de carga viva pelas 
ruas da cidade. A maior parte da 
exportação de gado vivo pelo Porto 
de Santos é destinada para países 
muçulmanos, onde o corte da carne 
é diferente por razões religiosas.

Arquivo/ABr
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Brasília - O Supremo Tribunal 
Federal (STF) reafi rmou, por 7 
votos a 2, na quinta-feira (11), a 
possibilidade de empresas ter-
ceirizarem todas as atividades, 
desta vez julgando a terceiriza-
ção do serviço de call center 
em empresa de telefonia. Os 
ministros derrubaram uma de-
cisão da Justiça trabalhista que 
havia reconhecido existência 
de vínculo de emprego entre 
o atendente de call center e a 
empresa tomadora de serviços. 

Os ministros destacaram 
que a decisão segue a posição 
da Corte tomada em agosto, 
quando liberou a terceirização 
de todos os tipos de ativida-
des, incluindo as chamadas 
atividades-fi m. A possibilidade 
de empresas contratarem tra-
balhadores terceirizados para 
desempenhar qualquer ativida-
de vale mesmo para processos 
trabalhistas abertos antes da 
Lei da Terceirização e da refor-
ma trabalhista, que entraram 
em vigor no ano passado. 

Mesmo após o julgamento de 
agosto, os ministros ainda pre-
cisaram enfrentar a matéria em 

Brasília - Derrotado nas 
urnas, Ciro Gomes embarcou 
para o exterior na quinta-feira 
(11), para viajar com a família, 
e deve fi car fora do País por 
até duas semanas. Os planos 
frustram as investidas do PT, 
que fez acenos ao candidato 
derrotado no intuito de trazê-
-lo para dentro da campanha 
petista no segundo turno das 
eleições. 

Ao contrário do que espera-
va a campanha de Fernando 
Haddad, Ciro não vai chefi ar 
a equipe do programa eco-
nômico do petista. A ideia é 
que o pedetista não suba no 
palanque com Haddad, muito 
menos faça fotos para indicar 
o “apoio crítico”, aprovado em 
reunião da Executiva nacional 
do PDT na quarta-feira (10). 
O PT pretendia insistir com 
Ciro para que ele integrasse 
a coordenação da campanha 
de Haddad. Nos bastidores, o 
convite era tratado como um 
primeiro passo para Ciro assu-
mir um ministério em eventual 
governo Haddad. 

Na campanha petista, o nome 
dele foi citado para comandar 
o Planejamento ou a Fazenda. 
Para se distanciar do PT, o 
presidente do PDT, Carlos 
Lupi, se antecipou e disse que 
o partido vai lançar Ciro Gomes 
como candidato para 2022, já 
após o fi m do segundo turno. 

Ciro não vai chefi ar a equipe 

do programa econômico do 

petista.

Reprodução/TV Globo

São Paulo - Quem passa pela 
Represa Billings nota na hora: 
plantas aquáticas se reprodu-
ziram fora do controle e agora 
cobrem a superfície da água. 
O esgoto, o lixo e a poluição 
funcionam como “nutrientes” 
e favorecem o crescimento 
em abundância das plantas 
fl utuantes que estão em um 
trecho inicial da represa, afi r-
ma Cesar Pegoraro, educador 
ambiental da Fundação SOS 
Mata Atlântica.

“A proliferação de algas ou 
plantas aquáticas é um refl exo 
do descuido com a Represa 

Billings. É inadmissível que 
não haja universalização de sa-
neamento básico. Se a represa 
tem esse papel de fonte de água 
pura, de abastecimento público 
e atividades esportivas, não 
deveria receber a água do Rio 
Pinheiros, que é puro esgoto”, 
disse Pegoraro ao informar que 
os aguapés promovem uma 
cobertura do espelho d’água 
e não deixam o sol passar, o 
que produz menos oxigênio. 
“Como consequência pode 
haver fermentação da água e 
mortandade de peixes”, alerta 
(AE).
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CNI reduz de 1,6% para 1,3% projeção 
de expansão da economia este ano

ria das contas públicas na linha 
da responsabilidade fi scal”, diz 
o Informe Conjuntural. A CNI 
estima que a dívida pública 
alcançará 77,1% do PIB. O 
défi cit primário, mesmo com as 
sucessivas quedas registradas 
até agosto, fechará o ano em 
1,9% do PIB, mostrando que 
as despesas do governo são 
superiores às receitas.

“Em 2018, completaremos 
o quinto ano seguido de défi -
cits primários expressivos, o 
que levou ao aumento de 25 
pontos percentuais na relação 
da dívida pública/PIB. Esse 
quadro precisa ser revertido”, 
adverte o estudo. Na avaliação 
da indústria, o próximo governo 
deve manter a Emenda Cons-
titucional 95, que estabelece 
limites para o crescimento do 
gasto público (ABr).

governo reduziram ainda mais 
o fraco ritmo de crescimento 
da economia e da indústria no 
terceiro trimestre.

Para a CNI, o ajuste das contas 
públicas é o principal desafi o do 
próximo governo. “É inexorável 
um ajuste que reponha a trajetó-

Plantas aquáticas fora 
de controle na Billings

Ciro viaja para o exterior e 
frustra planos de Haddad

“Não faremos nenhuma reivin-
dicação (junto ao PT). Será um 
voto claro sem participação 
na campanha e com a certeza 
de que não participaremos de 
nenhum governo, mesmo se 
Haddad ganhar a eleição. Va-
mos começar a construir agora 
2022”, afi rmou.

Outra forma de mandar sinais 
negativos ao PT foi anunciar 
que o PDT, independentemen-
te de quem vença, estará na 
oposição em 2019. O motivo 
da resistência do PDT em se 
aproximar da campanha de 
Haddad foram os “ataques” que 
os petistas fi zeram à candida-
tura de Ciro Gomes, durante o 
processo eleitoral (AE).

Mais de 62 milhões de 
brasileiros estão negativados

ainda prejudicam o orçamento 
e a capacidade de pagamento 
dos consumidores, e que esse 
quadro só deverá ser revertido 
com a melhora no mercado 
de trabalho e uma recupera-
ção econômica vigorosa. O 
indicador de inadimplência 
do consumidor é apurado de 
acordo com as informações 
disponíveis nas bases de dados 
às quais o SPC Brasil e o CNDL 
têm acesso. As informações 
referem-se a capitais e interior 
das 27 unidades da federação 
(ABr). 

STF reafi rma legalidade de 
terceirização irrestrita

plenário nesta quinta porque 
havia uma questão processual 
em jogo. A empresa que recor-
reu ao STF afi rmava que o TST 
estava burlando uma regra do 
STF ao aplicar a súmula 331 
e ignorar uma legislação que 
regulamenta os serviços de 
telecomunicação, sem declará-
-la inconstitucional. No jargão 
jurídico, isso seria desrespeitar 
a “reserva de plenário”. A Corte 
decidiu que esse tipo de decisão 
é “nula”. 

Os ministros fi xaram uma 
tese que tem repercussão geral, 
com impacto em mais de 20 mil 
processos. “É nula a decisão 
de órgão fracionário que se 
recusa a aplicar o art. 94, II, da 
Lei 9.472/1997, sem observar a 
cláusula de reserva de Plenário 
(CF, art. 97), observado o arti-
go 949 do CPC”, afi rma o voto 
do ministro. O artigo referido 
prevê que a concessionária po-
derá “contratar com terceiros 
o desenvolvimento de ativida-
des inerentes, acessórias ou 
complementares ao serviço, 
bem como a implementação 
de projetos associados” (AE).



Página 2

Geral
São Paulo, sexta a segunda-feira, 12 a 15 de outubro de 2018 

www.netjen.com.br
COLUNA DO HERÓDOTO

A ameaça a democracia 

percorreu o pais. A 

divulgação feita pelo 

próprio governo não 

deixava dúvidas que a 

denúncia era autêntica. 

Ninguém podia duvidar 
que havia mesmo um 
plano para a tomada do 

poder. A notícia correu pelos 
meios de comunicação e pelo 
boca a boca. Os jornalistas 
não se deram ao trabalho de 
duvidar da notícia e procurar 
as fontes para que ela fosse 
confi rmada ou não. Era mais 
fácil e conveniente acreditar e 
não entrar em confronto com 
o patrão.

O entendimento geral era 
que se a fonte era uma ou mais 
autoridades, não se  poderia 
duvidar da sua procedência. 

O ambiente de polarização 
política que o pais vivia era 
propício para radicalismos 
da direita e da esquerda. Um 
acusava o outro de estar pla-
nejando um golpe de estado 
e implantar ou um governo 
de inspiração comunista ou 
fascista no Brasil. As pessoas 
passaram a se agredir verbal-
mente de acordo com a opinião 
que formavam em cima do que 
era noticiado. 

As qualifi cações de golpista, 
comunista, fascista, bolche-
vista, nazista, conservador  se 
alternavam e muitas amizades, 
mesmo entre familiares, se 
perderam diante da troca de 
ofensas. O debate de idéias 
foi substituído por calúnias 
e difamações de lado a lado. 
Muito pouco se debateu sobre 
o programa ou onde os deten-
tores do poder pretendiam 
levar o país. 

O melhor cenário para in-
cendiar o Brasil era a eleição 
para presidente da república. 
Dada a importância do cargo 
na organização política do país, 
um presidente vinculado a 
uma das facções em luta seria 
fundamental para a vitória de 
uma das  ideologias. O mundo 
estava coalhado de países que 
instalaram governos autoritá-
rios de esquerda e direita. Para 
o povo, de uma maneira geral, 
um governo forte, fi rme seria 
vital para o desenvolvimento, 
criação de empregos e arru-
mação do Estado. 

A oposição foi rotulada de 
vermelha, de estreita ligação 
com o comunismo e suas 
variações. Esta por sua  vez 
atacava o governo com a pecha 
de fascista e que fazia de tudo 
para permanecer eternamente 
no poder. Só a eleição presi-
dencial poderia auferir quem 

tinha mais força e era capaz 
de levar a nação para um dos 
espectros ideológicos corren-
tes no mundo. Para a direita 
ou para a esquerda. É verdade 
que boa parte da população 
não sabia o que isso signifi cava. 

O debate estava concentrado 
nos grupos mais politizados. 
Mas o povo era movido por no-
tícias que uma vez a esquerda 
no poder, a família, a religião, a 
moral e os bons costumes cor-
riam sérios riscos. O deus Es-
tado se incumbiria de educar 
as crianças longe dos pais. As 
terras dos latifúndios seriam 
submetidas a uma reforma 
agrária com expropriação e 
seus donos não receberiam 
um tostão. Já os camponeses 
teriam a sua parte neste lati-
fúndio.

Nada como uma boa Fake 
News de tinta, papel e ondas 
do rádio para servir de pretexto 
para um governo ditatorial. 
O comandante do  exército e 
o presidente divulgaram em 
todo o pais a descoberta pelo 
Estado Maior de um plano 
secreto  que entre outras coi-
sas determinava quem seria 
eliminado e quem seriam os 
assassinos durante a tomada 
do poder da república. 

Divulgaram que era uma 
nova tentativa, como a Inten-
tona Comunista de 1935. Caso 
a quartelada não desse certo, 
dizia o documento,  deveriam 
ser feitos  reféns os ministros 
do governo, do supremo, o pre-
sidente da câmara e do senado 
e em todas as cidades os prefei-
tos e presidentes das câmaras 
municipais. O documento fi cou 
conhecido como Plano Cohen 
e tinha sido arquitetado pelo 
Partido Comunista Brasileiro 
e organizações comunistas 
internacionais. 

Cohen era um líder comunis-
ta húngaro que tinha chegado 
ao poder. 

Era o que Getúlio Vargas 
precisava para se perpetuar no 
poder. Pressionou o congresso 
para decretar o Estado de 
Guerra e com todos os poderes 
concentrados em suas mãos 
iniciou uma implacável perse-
guição a todos os seus oposi-
tores, comunistas ou não. Em 
novembro de 1937 implantou o 
Estado Novo, uma ditadura de 
direita que perdurou até 1945. 

Só após a volta da democra-
cia se soube que o tal  plano 
era uma fake News plantada 
por um grupo de militares 
para alinhar o país ao lado do 
fascismo internacional.

(*) - É editor-chefe e âncora do Jornal 
da Record News , tv aberta em 

multiplataforma.
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A proposta é estimular 
o uso racional dessas 
ferramentas, contando 

com o apoio de pais e profi s-
sionais de saúde. 

“Para os médicos, os exames 
de imagem (raios x, tomo-
grafias, ultrassonografias e 
ressonância) são essenciais 
ao diagnóstico em adultos e 
crianças. Entretanto, alguns 
desses exames emitem radia-
ção nociva à saúde e, por isso, 
a SBP lança uma campanha 
que alerta sobre o uso racional 
dessas ferramentas. Além dos 
pediatras, os radiologistas e 
outros técnicos envolvidos 
no processo também devem 
ser bem orientados”, expli-
cou a entidade, por meio de 
comunicado.

Para a presidente da SBP, 
Luciana Rodrigues Silva, é 
preciso cautela para não ex-
por crianças e adolescentes 
a riscos desnecessários. Essa 
população, segundo ela, pos-
sui tecidos e órgãos ainda em 
desenvolvimento e apresenta, 
portanto, maior sensibilidade 
aos efeitos da radiação ioni-
zante sobre o corpo humano. 
Quanto mais jovem for o pa-
ciente, maiores são as chances 

Alerta para riscos da exposição de crianças e adolescentes a exames de diagnóstico por imagem 

como tomografi as computadorizadas e raios x.

Morreu, aos 92 anos, na 
quinta-feira (11), a escritora 
Zibia Gasparetto. Ela lutava 
contra um câncer no pâncre-
as. O enterro foi realizado no 
mesmo dia, no Cemitério de 
Congonhas. Há cinco meses, ela 
perdeu um dos fi lhos, o apre-
sentador Luiz Gasparetto, de 
68 anos, que morreu de câncer 
no pulmão.

Em 68 anos dedicados ao 
espiritismo, Zibia Gasparetto 
publicou 58 obras e teve mais 
de 18 milhões de livros vendi-
dos. Os livros dela fazem uma 
espécie de ponte entre os vivos 
e os que já morreram. Nas redes 
sociais, a equipe da escritora 
confi rmou a morte. “O astral 
recebe com amor uma de suas 
representantes na Terra.”, diz 
o texto. 

“Zibia Gasparetto, 92 anos, A escritora Zibia Gasparetto.

Supremo confi rma 
estabilidade para 
trabalhadoras 
gestantes

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) confi rmou que trabalhado-
ras gestantes têm estabilidade no 
emprego e não podem ser demitidas 
durante o período de gestação. 
Apesar de o direito estar previsto 
na Constituição, a confi rmação foi 
necessária diante de um recurso 
de uma empresa que contestava a 
concessão do benefício quando a 
mulher descobre a gravidez após 
ser demitida, estando a gestante em 
pré-aviso demissional.

Por 8 votos 1, seguindo voto di-
vergente do ministro Alexandre de 
Moraes, o colegiado entendeu que o 
direito à estabilidade durante a gra-
videz foi positivado na Constituição 
como um dos primeiros direitos so-
ciais para proteger a maternidade. “O 
prazo é da confi rmação da gravidez é 
de até cinco meses após o parto, ou 
seja, um período em que se garante 
uma estabilidade econômica. Pela 
ciência são os meses mais impor-
tantes de proximidade da mãe com 
o fi lho”, disse o ministro.

O entendimento foi acompanhado 
pelos ministros Edson Fachin, Rosa 
Weber, Luís Roberto Barroso, Luiz 
Fux, Ricardo Lewandowski, Gilmar 
Mendes e o presidente, Dias Toffoli. 
O relator do caso, ministro Marco 
Aurélio, fi cou vencido. De acordo 
com a Constituição, é “vedada a 
dispensa arbitrária ou sem justa 
causa da empregada gestante, desde 
a confi rmação da gravidez até cinco 
meses após o parto” (ABr).

A primeira-dama dos Estados 
Unidos, Melania Trump, afi r-
mou que é a pessoa “que mais 
sofre bullying no mundo”. Em 
uma rara entrevista à emissora 
“ABC”, a esposa do presidente 
Donald Trump também afi rmou 
que há pessoas na Casa Branca 
em quem não se pode confi ar”.

“Eu poderia dizer que sou a 
pessoa que mais sofre bullying 
no mundo”, declarou Melania, 
ao comentar seu projeto social, 
o “Be Best”, que combate o 
cyberbullying. “Precisamos 
educar as crianças sobre com-
portamento emocional, para 
que, quando cresçam, elas sai-
bam lidar com essas questões”, 
acrescentou.

Na mesma entrevista, Mela-
nia alertou que há pessoas na 
Casa Branca em quem Trump 
não pode confi ar. Sem citar 
nomes, ela disse que sempre 
avisa o marido sobre esses 

Primeira-dama dos Estados 

Unidos, Melania Trump.

Congresso sobre 
acesso a água potável

O Vaticano realizará no próximo 
dia 8 de novembro uma conferência 
internacional sobre o acesso a água 
potável. O evento acontece na 
Pontifícia Universidade Urbania-
na, em Roma, e será patrocinado 
pelo Dicastério para o Serviço do 
Desenvolvimento Humano Integral, 
em parceria com as embaixadas de 
França, Itália, Mônaco e Estados 
Unidos na Santa Sé.

A conferência pretende rea-
fi rmar a “necessidade urgente 
de um empenho geral para que 
o acesso a água potável seja 
garantido a todos, em qualquer 
situação”. O papa Francisco 
classifi ca esse como um “direito 
humano essencial, fundamental e 
universal”. O tema é abordado no 
primeiro capítulo de sua encíclica 
ambiental, a “Louvado seja”, além 
de ser crucial para a região da 
Amazônia, que estará no centro 
do Sínodo dos Bispos de outubro 
de 2019 (ANSA).

No Dia Mundial da Obe-
sidade, lembrado na última 
quinta-feira (11), a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) 
alerta que um em cada oito 
adultos em todo o planeta é 
obeso. A projeção é de que, 
em 2025, cerca de 2,3 bilhões 
de indivíduos estejam com 
excesso de peso, sendo mais 
de 700 milhões com obesidade. 
Já o número de crianças com 
sobrepeso e obesidade pode 
chegar a 75 milhões caso nada 
seja feito – incluindo 427 mil 
crianças com pré-diabetes, 1 
milhão com hipertensão arterial 
e 1,4 milhão com aumento do 
acúmulo de gordura no fígado.

A campanha global em 2018 
tem como proposta combater 
o estigma da obesidade e tra-
tar o assunto com respeito, 
disseminando informações 
de maneira responsável, 
reconhecendo a obesidade 
como uma doença crônica 
multifatorial e investindo em 
políticas públicas de preven-
ção e tratamento.

No Brasil, a Sociedade 
Brasileira de Endocrinologia 
e Metabologia e a Associação 

Dados da pesquisa Vigitel apontam que mais de 50% da 

população brasileira tem excesso de peso.
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Pediatras pedem uso racional de 
exames por imagens em crianças
Uma campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) alerta para os riscos da exposição excessiva 
de crianças e adolescentes a exames de diagnóstico por imagem como tomografi as
computadorizadas e raios x

de desdobramentos adversos.
Pediatras e demais médi-

cos devem ainda alertar os 
pais sobre os riscos. “Não 
são raros os casos em que 
os procedimentos decorrem 
de um pedido da própria 
família”, lembrou Luciana, 
ao destacar ser fundamental 
individualizar a situação de 
cada paciente, com bom senso 
crítico e uma boa hipótese 
diagnóstica, antes de solicitar 
exames complementares e, 

em muitas oportunidades, até 
discutir a possibilidade com o 
radiologista.

Dados do Sistema de In-
formações Ambulatoriais do 
SUS mostram que cerca de 
350 milhões – 4% de todos os 
procedimentos médicos por 
imagem nos últimos dez anos 
– foram realizados em crian-
ças e adolescentes de até 19 
anos. Embora o tamanho dessa 
população tenha diminuído no 
período, o volume de exames 

de diagnóstico por imagem 
aumentou em todo o país.

De acordo com o IBGE, 
em 2008 havia no Brasil 67,9 
milhões de crianças e adoles-
centes de 0 a 19 anos, algo em 
torno de 36% da população 
daquele ano. Já em 2017, o nú-
mero passou para 63 milhões, 
baixando a representatividade 
do grupo pediátrico para 30% 
da população brasileira. Ao 
comparar os dois números, a 
queda foi de 7% (ABr).

Um em cada oito adultos
no mundo é obeso

Brasileira para Estudo da Obe-
sidade e Síndrome Metabólica 
promovem atividades em al-
guns estados com o objetivo 
de estimular a prevenção do 
sobrepeso e da obesidade. A 
programação está disponível na 
página da entidade, na internet.

Dados da Pesquisa de Vigi-
lância de Fatores de Risco e 
Proteção para Doenças Crô-
nicas por Inquérito Telefônico 
(Vigitel) apontam que mais de 
50% da população brasileira 

tem excesso de peso. As enti-
dades alertam que a obesidade 
é uma doença crônica que 
tende a piorar com o passar 
dos anos, caso o paciente não 
seja submetido a um trata-
mento adequado e contínuo. 
“Além de reduzir a qualidade 
de vida, pode predispor a 
doenças como diabetes, do-
enças cardiovasculares, asma, 
gordura no fígado e até alguns 
tipos de câncer”, alertaram os 
especialistas (ABr).

Morre, aos 92 anos, a escritora 
Zibia Gasparetto

completou sua missão entre nós 
e parte para uma nova etapa ao 
lado de seus guias espirituais, 
deixando uma legião de fãs, 
amigos e familiares, que foram 
tocadas por sua graça, delicade-
za e por suas palavras sábias”. 
Em várias entrevistas, Zibia  
dizia ser médium consciente, 
quando recebia mensagens 
como se fosse alguém a sussur-
rar no ouvido dela sobre o que 
deveria ser escrito. 

Ela costumava escrever 
quatro vezes por semana, uti-
lizando o computador. “Esse 
legado será eterno e os co-
nhecimentos de Zibia sobre as 
relações humanas e espirituais 
serão transmitidos por muitas e 
muitas gerações. Ela segue em 
paz ao plano espiritual, olhando 
por todos nós”, diz a equipe da 
escritora (ABr).

‘Sou a pessoa que mais sofre 
bullying’, diz Melania

funcionários. Recentemente, 
um dirigente de alto escalão do 
governo publicou, sob anoni-
mato, um artigo no jornal “The 
New York Times” que diz que 
parte da Casa Branca trabalha 
para “proteger o país das pio-
res inclinações” do presidente 
(ANSA).



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para T : 3043-4171

Mulheres plurais:
Nós fazemos!
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A - Mostra Mundi
Artesanatos diversos e artigos exóticos traduzidos em riqueza de deta-
lhes, cores variadas e materiais diferenciados são alguns dos atrativos 
da Mostra Mundi, que fi ca na Praça de Eventos do Shopping Pátio 
Paulista, até o próximo dia 19. O artesanato e as peças decorativas 
são provenientes de cinco países: Índia, Paquistão, Filipinas, Emirados 
Árabes, Turquia, e prometem surpreender os visitantes com destaques 
que traduzem a cultura de cada local. A mostra é uma oportunidade 
para aprender um pouco mais sobre a cultura dos países participantes 
e sobre o signifi cado de alguns itens. 

B - Negócios no Agronegócio
Com o tema ‘O Agro e o Moderno Ambiente de Negócios’, a ABIMAQ, 
realiza na sexta-feira (19), das 7h30 16h, a 18º edição do Seminário de 
Planejamento Estratégico Empresarial. Entre os temas: Uso Racional da 
Água na Agricultura; A Armazenagem de Grãos na Geração de Renda; 
Cenários da Agropecuária no Brasil e no Mundo; A Sustentabilidade da 
Agricultura no Brasil; e Como a Tecnologia Vai Infl uenciar o Plantio do 
Futuro. O Fernando Honorato, economista-chefe do Bradesco e vice-
-presidente da Anbima, Fernando Honorato, debaterá Macroeconomia e 
seus efeitos no Setor Agrícola Brasileiro. Mais informações e inscrições: 
(https://bit.ly/2Qose6g).

C - Maker Faire 
Nos dias 3 e 4 de novembro, o Rio de Janeiro sediará a primeira edição na 
América Latina da Maker Faire, considerada a maior feira de invenções 
e entretenimento do mundo. O objetivo da feira, idealizada nos Estados 
Unidos, é traduzir a ‘cultura maker’, ou seja, as atividades mão na massa 
nas mais diversas áreas, da robótica até as artes, passando por engenharia 
e ciência. Durante o evento, com acesso livre para todas as idades, o pú-
blico será convidado a experimentar, aprender e criar. A Maker Faire Rio 
de Janeiro terá entrada gratuita, classifi cação livre no espaço de ventos 
do Jockey Club. Mais informações: (http://riodejaneiro.makerfaire.com/).

D - Ações no Exterior
O fundo GEO Empresas Globais, da GEO Capital, gestora brasileira que 

investe exclusivamente em ações de empresas no exterior e administra 
cerca de R$ 600 milhões, completa um ano. Nesse período, obteve um 
rendimento de aproximadamente 25% e somente em 2018 valorizou 
14%. A gestora defende a bandeira da diversifi cação para brasileiros por 
meio de investimentos em companhias listadas fora do Brasil atreladas 
a riscos menos concentrados. Investe em ações de empresas como 
Dinesy, Coca Cola, Nike e John Deere. O fundo pode ser encontrado na 
plataforma da XP Investimentos e exige uma aplicação mínima de R$ 
25 mil reais. Saiba mais em (www.geocapital.com.br).

E - Compra de Medicamentos
O ditado é velho, mas a união sempre faz a força. E quando consumidores 
se unem, o impacto no bolso é imediato. Foi o que aconteceu com 500 
mil usuários do aplicativo MediPreço, uma plataforma colaborativa e 
gratuita que ajuda na compra de medicamentos. Desde o início do ano, 
já foram contabilizados R$ R$ 2,5 milhões economizados e que fi caram 
nos bolsos dos clientes. Funciona como uma ferramenta para empoderar 
os usuários, que são informados em tempo real sobre o valor máximo 
que pode ser cobrado em um determinado medicamento, conforme a 
tabela estabelecida pelo Ministério da Saúde, e o menor preço pago 
naquela região. Confi rme em (www.medipreco.com.br).

F - Ciências da Saúde
A Sociedade Benefi cente Israelita Brasileira Albert Einstein está com 
inscrições abertas para seleção de candidatos para 30 vagas, níveis de 
mestrado e doutorado, no curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Ciências da Saúde, na área de pesquisa em ciências médicas. O curso tem 
como objetivo formar profi ssionais capacitados para pesquisa e ensino em 
instituições de ensino superior, institutos de pesquisa, empresas voltadas 
à saúde e biotecnologia e setores de gestão na mesma área. As linhas de 
pesquisa disponíveis são “Medicina Crítica”, “Neurociências”, “Envelheci-
mento” e “Medicina Molecular”. Mais informações: (www.einstein.br) no 
link Ensino e Pesquisa, Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado. 

G - BB e o WhatsApp 
Clientes do Banco do Brasil agora podem realizar serviços fi nanceiros 
pelo WhatsApp. São eles: Transferências, Recarga de celular, Liberação 

de cartão, Saldo de conta corrente, Extrato de conta corrente, Extrato 
de poupança, Saldo de poupança, Extrato de fundos de investimento, 
Rastreio de cartão e Fatura de cartão. O serviço está em expansão para 
uma base de 3 milhões de clientes. A solução alia o uso da inteligência 
artifi cial, com a prontidão do chatbot e as mensagens são criptografadas 
de ponta a ponta.

H - Engenheiro do Ano 
Com uma carreira sólida e grandes feitos na área do Agronegócios, 
Roberto Rodrigues recebe o título de Eminente Engenheiro do Ano 
de 2018, concedido pelo Instituto de Engenharia (IE). A premiação é 
um reconhecimento aos profi ssionais de destacada atuação no meio 
e/ou que tenham uma carreira marcada por contínuas contribuições 
para a elevação e para o aprimoramento da Engenharia. A cerimônia 
da entrega do prêmio, na qual também será comemorado o aniversário 
de 102 anos do IE, será realizada no Centro Fecomercio de Eventos, 
Teatro Raul Cortez, no próximo dia 23, às 19h. Mais informações: (www.
institutodeengenharia.org.br).

I - Testes em Animais
Dove anuncia que acaba de conquistar sua certifi cação global pela 
Peta - People for the Ethical Treatment of Animals – como sendo 
uma marca cruelty-free, ou seja, que não faz testes em animais em 
toda a cadeia de fabricação de seus produtos. A partir do início de 
2019, o selo de cruelty-free passa a fazer parte da comunicação e das 
embalagens dos produtos Dove. A obtenção do selo cruelty-free é um 
reconhecimento importante do compromisso em não apenas em cuidar 
da pele e dos cabelos de mulheres, homens e bebês, mas também em 
zelar pelo planeta e por todos os envolvidos, incluindo animais. Outras 
informações: (https://www.dove.com/br/historias-Dove/sobre-Dove/
no-animal-testing.html).

J - Hackathon para Programadores 
Um hackathon promete reunir a comunidade de programadores para 
um desafi o: desenvolver um novo aplicativo destinado à gestão de 
empresas. O evento é promovido pela VHSYS, que fornece software na 
nuvem para empresas. São seis equipes de cinco alunos, que fi carão 
12 horas em atividade. Ao fi nal, cada pessoa da equipe vencedora 
receberá R$ 300, além de um pitch com os CEOs da VHSYS para tentar 
vender o aplicativo no mercado. A VHSYS disponibilizará notebooks 
e alimentação, e o app será integrado ao sistema da startup, que 
oferece uma loja própria de aplicativos para compra. Ocorre no dia 
10 de novembro, das 8h às 20h, em São José dos Pinhais. Inscrições 
site: (https://www.sympla.com.br/hackathon -vhsys---quem-tem-dev-
nao-teme__365109).

A - Mostra Mundi
Artesanatos diversos e artigos exóticos traduzidos em riqueza de deta-

investe exclusivamente em ações de empresas no exterior e administra 
cerca de R$ 600 milhões, completa um ano. Nesse período, obteve um 
rendimento de aproximadamente 25% e somente em 2018 valorizou

Durante minha 

infância, decidi que 

aprenderia as tarefas 

de um borracheiro para 

ajudar o meu pai e o 

meu irmão na ofi cina 

mecânica da nossa 

família

Lavei carburador, troquei 
pneus e era escolhida pe-
los clientes para realizar 

os serviços em seus veículos. 
Eu me orgulhava daquilo e 
não me sentia deslocada por 
realizar uma tarefa que não 
era esperado que uma mu-
lher realizasse. Cresci com a 
mentalidade de que não existe 
distinção de gênero quando o 
assunto é trabalho, não impor-
ta quem faça, uma tarefa deve 
ser realizada com qualidade! 

Com esse pensamento, in-
gressei na faculdade de Análise 
de Sistemas e em seguida no 
mercado de tecnologia, onde 
logo percebi a pequena pre-
sença de mulheres. Há quem 
acredite que tecnologia é 
“coisa de homem”, mas uma 
breve análise histórica revela 
que a evolução tecnológica 
é marcada pela presença de 
grandes fi guras femininas. 

Ada Lovelace, em 1843, 
criou a primeira linguagem 
de algoritmos, muito antes 
de existirem máquinas para 
interpretá-los; mais a frente, 
Grace Hopper, entre 1940 e 
1950, assumiu o cargo de al-
mirante da marinha dos EUA 
– até então nunca preenchido 
por uma mulher – e foi uma 
das criadoras do COBOL, 
linguagem de programação 
para bancos de dados comer-
ciais. Não menos importante, 
Margaret Hamilton, em 1969, 
foi a grande responsável pelo 
sucesso da operação Apollo 11, 
da NASA, e criadora do termo 
“engenharia de software”. 

No Brasil, em 1974, o curso 
de bacharelado em ciência 
da computação da USP era 
composto, em quase toda 
sua totalidade, por mulheres 
(70%). Você deve se ques-
tionar sobre o porquê dessa 
mudança de cenário, qual o 
motivo de a força de trabalho 
feminina representar apenas 
17% do segmento, atualmen-
te. A resposta é que, quando 
o setor tecnológico ganhou 
força, os homens começaram 
a assumir essas funções e fo-
ram fortemente incentivados 
por suas famílias a estudarem 
e seguirem carreira no ramo. 

Consequentemente, por 
questões culturais, a participa-
ção das mulheres foi decaindo, 
pois as distinções de tarefas na 
época eram bastante presentes 
na sociedade. O computador 
tornou-se o presente dos me-
ninos, enquanto as meninas 
continuavam a ganhar somente 
bonecas. A falta de estímulo 
social e a imposição de alguns 
paradigmas afastou as mulhe-
res desse mercado e junto com 
o avanço da tecnologia, avan-
çou também a predominância 
do sexo masculino nas funções 
do setor.  

É necessário, porém, des-
mistifi car a ideia de que a 
computação é uma área para 
homens! Existe muito espaço 
dentro desse mercado e tam-
bém há carência de mão de 
obra qualifi cada. A tecnologia 
nos abraçou, agora ela faz 
presença em quase todos os 
momentos do nosso cotidiano, 
o que amplia também as possi-
bilidades de atuação profi ssio-
nal. Esse não é um segmento 
machista, pois desenvolve 
soluções que se aplicam à di-
ferentes segmentos, produtos 
e públicos. 

Portanto, seus criadores 
também precisam dessa diver-
sidade, para torná-la cada vez 
mais plural, mais democrati-
zada. Hoje, como CIO de uma 
grande empresa de tecnologia, 
posso dizer que estou esperan-
çosa sobre uma transformação 
nesse cenário corporativo, 
aliás, eu já enxergo mudanças. 
Sou procurada por jovens mu-
lheres para contar sobre minha 
jornada profi ssional e fi co feliz 
por perceber esse interesse. 

Nós estamos ganhando cada 
vez mais espaço no mercado de 
trabalho e mostrando que nas-
cemos para sermos profi ssio-
nais além do lar, descontruindo 
uma cultura conservadora. 
Meu conselho, para todas as 
meninas e mulheres que so-
nham ingressar no mercado 
de TI, é: VÁ! Esqueça os pre-
conceitos, quebre paradigmas, 
construa habilidades técnicas 
e de relação interpessoal, dê o 
seu melhor e saia da sua zona 
de conforto, seja assertiva e 
tenha segurança. 

Somos capazes e o mercado 
pede por nossa participa-
ção. Aliás, lugar de mulher é 
onde ela quiser, inclusive em 
suas casas, em ofi cinas ou na 
tecnologia .

 
(*) - É CIO da TOTVS

(www.totvs.com).

Mara Maehara (*)

O diretor-geral da Organi-
zação Mundial do Comércio 
(OMC), embaixador Roberto 
Azevêdo, revelou que em 2018 
foi batido o recorde de número 
de disputas abertas na insti-
tuição - fruto das crescentes 
tensões comerciais no mundo. 
“Cerca de 30 novas disputas 
foram iniciadas apenas este 
ano. Esse já é o maior número 
de novos casos em 16 anos – e 
estamos ainda em outubro”, 
afi rmou Azevêdo. 

“Claramente o sistema está 
sob pressão”, avaliou. “Mas é 
justamente ele que pode acal-
mar os ânimos”, completou. O 
diretor-geral reiterou a impor-
tância da OMC no contexto 
atual para facilitar o diálogo 
entre os países e diminuir as 
turbulências do sistema multi-

Diretor-geral da OMC,

Roberto Azevêdo.

Em julho, o setor teve que-
da de 0,1%. O resultado 
de agosto recupera parte 

da perda de 1,5% acumulada 
nos três meses anteriores. O 
varejo também apresentou altas 
de 0,3% na média móvel trimes-
tral, de 4,1% na comparação 
com agosto de 2017, de 2,6% no 
acumulado do ano e de 3,3% no 
acumulado de 12 meses.

Sete dos oito segmentos do 
varejo tiveram crescimento 
de julho para agosto, com 
destaque para combustíveis e 
lubrifi cantes (3%) e tecidos, 
vestuário e calçados (5,6%). 
Também tiveram alta os setores 
de supermercados, alimentos 
e bebidas (0,7%), artigos 
farmacêuticos, médicos e de 
perfumaria (0,9%), móveis e 
eletrodomésticos (2%), outros 
artigos de uso pessoal e domés-
tico (2,5%) e equipamentos 
para material para escritório, 
informática e comunicação 
(0,6%).

O único segmento com recuo 
foi o de livros, jornais e papela-
ria: -2,5%. O varejo ampliado, 

Expansão recupera parte da perda de 1,5% nos três meses anteriores.

Commodities aumentam 
participação nas 
exportações

As commodities, mercadorias 
de baixo valor agregado como 
produtos agrícolas e petróleo, 
aumentaram sua participação nas 
exportações brasileiras em setem-
bro. Em relação ao mesmo período 
do ano passado, a venda desses 
produtos para o exterior cresceu 
2,7%, enquanto as não commodities 
recuaram 7% no período. 

De acordo com a FGV, no acu-
mulado do ano as manufaturas 
tiveram a menor participação 
nas exportações desde 1980, 
quando a instituição começou a 
analisar o comércio exterior, de 
35%. Três commodities, soja em 
grão, minério de ferro e petróleo, 
compõem 31% das exportações 
no período.

A concentração nas commodi-
ties faz com que a China aumente 
sua participação nas exportações 
brasileiras. No acumulado de 
janeiro a setembro, 26,3% das 
exportações tiveram como des-
tino o gigante asiático. Estados 
Unidos, na segunda colocação, 
responderam por apenas 11,4% 
das compras.

“Nesse cenário de guerra co-
mercial entre os dois principais 
mercados de destino das expor-
tações brasileiras, é necessário 
cautela por parte dos formula-
dores da política comercial do 
Brasil, para que se mantenham 
preservados os dois mercados”, 
recomenda a FGV por meio de 
nota (ABr).

O Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade 
(IPC-3i), que mede a variação de preços da cesta de 
consumo de pessoas com mais de 60 anos de idade, 
registrou no país infl ação de 0,69% no terceiro trimes-
tre, inferior aos 2,3% do segundo trimestre. Segundo a 
Fundação Getulio Vargas (FGV), o IPC-3i é de 5,15% 
em 12 meses. A principal contribuição para a queda 
da taxa do segundo para o terceiro trimestre partiu do 
grupo alimentação, que passou de 2,50% para -1,57%. 
O item que mais infl uenciou o comportamento desta 

classe de despesa foi composto por hortaliças e legumes, 
com queda de preços de 31,93% no terceiro trimestre.

Também contribuíram também para a redução da taxa 
do IPC-3i os grupos habitação (de 3,08% para 1,74%), 
saúde e cuidados pessoais (de 2,55% para 1,20%), trans-
portes (de 2,39% para 0,73%) e vestuário (de 1,05% para 
-0,55%). Ao mesmo tempo, três grupos tiveram aumento 
da taxa: educação, leitura e recreação (de -0,98% para 
2,21%), comunicação (de 0,09% para 0,22%) e despesas 
diversas (de 0,35% para 0,66%) (ABr).
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Comércio varejista cresceu 
1,3%, diz pesquisa do IBGE
O volume de vendas do comércio varejista teve um crescimento de 1,3% de julho para agosto, segundo 
dados divulgados, no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE)

que também inclui os segmen-
tos de materiais de construção 
e de veículos e peças, teve 
crescimento de 4,2% por conta 
de altas de 5,4% no setor de veí-
culos e de 4,6% dos materiais de 
construção. O varejo ampliado 
teve crescimentos de 2,2% na 
média móvel trimestral, de 6,9% 
na comparação com agosto do 

ano passado, de 5,6% no acu-
mulado do ano e de 6,4% no 
acumulado de 12 meses.

Em relação à receita nominal, 
o comércio varejista teve altas 
de 1,5% na comparação com 
julho, de 0,9% na média móvel 
trimestral, de 7,6% no confron-
to com agosto do ano passado, 
de 4,4% no acumulado do ano 

e de 4% no acumulado de 12 
meses. Já o varejo ampliado 
teve, em sua receita nominal, 
altas de 4,4% na comparação 
com julho, 2,4% na média móvel 
trimestral, de 9,7% em relação 
a agosto do ano passado, de 
6,9% no acumulado do ano e 
de 6,7% no acumulado de 12 
meses (ABr).

Diretor-geral da OMC alerta para 
recorde de disputas comerciais

discutir como melhorar a in-
serção do Brasil na economia 
mundial e como aumentar a 
produtividade da economia 
brasileira. “O Brasil tem his-
toricamente uma participação 
muito ativa na OMC. E faz 
sentido que isso se mantenha 
qualquer que seja o resultado 
das eleições”.

O embaixador também co-
mentou as declarações dadas 
pelo presidente Donald Trump 
que classifi cou de “injustas” as 
relações comerciais entre Es-
tados Unidos e Brasil. Trump 
afi rmou que o Brasil “está 
entre os mais duros do mun-
do” no trato com as empresas 
estrangeiras. Azevêdo defen-
deu o diálogo: “Naturalmente, 
cabe aos dois lados conversar e 
buscar entendimento” (ABr).

lateral de comércio. A escalada 
na rivalidade comercial entre 
Estados Unidos e China vem 
causando, há meses, inseguran-
ça no comércio global.

Para Azevêdo, a mudança de 
governo que virá com a eleição 
de um novo presidente pode 
ser uma oportunidade para se 

Infl ação da terceira idade é de 0,69% no 3º trimestre
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Não se trata de 
antagonismo

Classifi car o que 

se passa no Brasil 

de antagonismo ou 

polarização política 

é uma simplifi cação 

grosseira de uma 

situação muito 

complexa

O antagonismo seria a 
oposição de ideias den-
tro de um processo 

lógico e coerente, em que o 
conceito lógico e natural seria 
o aceito pelos seres humanos 
conscientes e com raciocínio 
lúcido. Ao alcançar o poder, 
os tiranos tratam de eliminar 
qualquer possibilidade de re-
sistência, passando por cima 
de cadáveres se não houver ou-
tra forma de convencimento. 

Ao mesmo tempo introdu-
zem invasão no cérebro dos 
estudantes semeando ódio e 
ideias antinaturais de prepon-
derância do Estado sobre tudo 
e sobre todos, mas por trás eles 
estão manobrando ocultamen-
te ou ostensivamente como se 
eles fossem o Estado. Estabe-
lecem a ditadura e passam a 
interferir no processo eleitoral 
para aparentar legitimidade de 
eleições manipuladas como se 
fala sobre a Venezuela.

É absurdo querer classifi -
car de fascista um candidato 
patriota que prega ordem 
e disciplina num país tão 
contaminado pelas evasivas; 
pelas interpretações de texto 
legal por conveniências de 
momento; por querer que os 
recursos naturais existentes 
sejam utilizados para o bem e 
melhora das condições gerais 
de vida da população local em 
vez de continuar sendo drena-
dos para terras estranhas; por 
desejar uma educação sadia 
para os jovens sem destruir 
suas individualidades e o for-
talecimento da família para o 
progresso do Brasil. 

No fascismo, o ditador se 
serve de conceitos naciona-
listas para se perpetuar no 
poder com despotismo. Pelo 
mundo todo, a humanidade 
tem visto que sem liberdade 
as individualidades se perdem, 
mas o progresso depende da 
diversidade, por isso existem 
as capacitações individuais. 

Se fosse para serem todos 
iguais, os seres humanos já 
nasceriam assim sem a ne-
cessidade da manipulação 
que começa desde a infância 
e avança pelas escolas até aos 
cursos superiores, semeando 
o descontentamento e o ódio 
pelas condições de vida em que 
cada pessoa nasceu. 

O futuro do Brasil está 
em suspense. Agitam-se as 
correntezas turvas, sempre 
visando a discórdia entre os 
seres humanos e a destruição 
da força de vontade para o bem. 
A igualdade tem de existir no 

respeito e consideração ao pró-
ximo. Para o bom andamento 
do relacionamento humano 
há um mandamento básico 
indicado por Jesus: “ama ao 
próximo como a ti mesmo”, 
isto é, não faça a ele o que não 
faria a si mesmo, ou o que não 
quer que façam contigo. 

Na Mensagem do Graal, 
Abdruschin explicou esse 
mandamento: “Concedido vos 
é peregrinar através da Cria-
ção! Caminhai de tal maneira, 
que não causeis sofrimento a 
outrem, a fi m de satisfazer com 
isso qualquer cobiça!”. O des-
respeito a esse mandamento, 
de forma velada ou explícita, 
acarretou as funestas consequ-
ências que estão transforman-
do o viver numa impiedosa luta 
pela sobrevivência, reduzindo 
a vida a um vale de lágrimas.

O Brasil se apresenta hoje 
como terra arrasada com 
lixo, entulho e ervas daninhas 
para todos os lados. Há que se 
limpar e construir benefi ciado-
ramente. Temos permanecido 
acomodados diante da deca-
dência visível nas músicas, nas 
telenovelas e fi lmes, na corrup-
ção e falta de caráter nobre. A 
devassa Sodoma ganha espaço 
na agenda cultural. 

Como sempre, em primeira 
linha o ataque é dirigido contra 
a feminilidade. As mulheres, 
mantidas à força em nível 
inferior à prepotência dos 
homens, se veem agora inci-
tadas a contra-atacar indo na 
direção da masculinização, 
pondo de lado a sua grande 
força feminina capaz de mover 
montanhas moldando com 
nobreza o caráter dos fi lhos. 

O homem consegue destruir 
com facilidade o trabalho 
harmonioso feito com o reco-
nhecimento das leis naturais 
da Criação. Para edifi car com 
nobreza, tem de se voltar para 
elas com o emprego de sua 
força de vontade para o bem, 
pois só assim poderá receber 
o apoio da natureza. 

Lamentavelmente, tem pre-
dominado os materialistas com 
seus planos mirabolantes de 
conquista e perpetuação do 
poder, e anulação das indi-
vidualidades para facilitar a 
manipulação e domínio. Não 
será escolha difícil para os 
eleitores de bom senso que 
querem preservar a liberdade 
natural e pôr um basta a essa 
decadência a que o Brasil vem 
sendo submetido. 

A hora é essa, a rota da in-
sensatez para os abismos do 
embrutecimento humano tem 
de ser interrompida antes que 
seja tarde demais. 

 
(*) - Graduado pela FEA/USP, é autor 
dos livros: Nola – o manuscrito que 

abalou o mundo; 2012...e depois?; 
Desenvolvimento Humano; O Homem 

Sábio e os Jovens; A trajetória do 
ser humano na Terra – em busca da 

verdade e da felicidade; e O segredo 
de Darwin - Uma aventura em busca 
da origem da vida (bicdutra@library.

com.br); Twitter: @bidutra7

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Os 8.491 eleitores que vota-
ram na candidata a deputada 
federal por Roraima, Joênia 
Batista de Carvalho, elegeram 
a primeira mulher indígena 
para a Câmara, desde que esta 
foi criada, em 1824 – ano em 
que a primeira Constituição 
brasileira foi promulgada, sem 
qualquer menção à existência 
e aos direitos dos índios bra-
sileiros. Há 31 anos, desde 
que o cacique xavante Mário 
Juruna deixou o Congresso, 
em 1987, um índio não era 
eleito deputado federal.

Aos 43 anos, Joênia Wa-
pichana é pioneira da causa 
indígena e milita desde 1997, 
quando se tornou a primeira 
mulher índia a se formar em 
Direito, na Universidade Fe-
deral de Roraima. Em 2008, 
tornou-se a primeira indígena 
a falar no plenário do STF, 
defendendo a legalidade da 
homologação dos limites 
contínuos da Terra Indígena 
Raposa Serra do Sol, em Ro-
raima. Após isso, viajou para 
os Estados Unidos, onde fez 
mestrado na Universidade do 
Arizona.

“Sou o resultado de sonhos 
e de investimentos de outras 
lideranças indígenas que pla-

Deputada federal por Roraima, Joênia Batista de Carvalho.

O desembargador Olindo 
Menezes, da 4ª Turma do 
Tribunal Regional Federal da 
1ª Região, concedeu habeas 
corpus determinando a soltu-
ra do ex-governador  Marconi 
Perilo. Ele foi preso na quarta-
-feira (10), quando prestava 
depoimento na Superinten-
dência da Polícia Federal em 
Goiás. Ele foi denunciado na 
Operação Cash Delivery por 
suspeita de envolvimento no 
pagamento de propina a ser-
vidores públicos do estado, 
lavagem de dinheiro e asso-
ciação criminosa. 

Segundo delações de execu-
tivos da construtora Odebre-
cht, o político recebeu cerca 
de R$ 12 milhões em recursos 
ilegais entre 2010 e 2014 para 
favorecer a empresa em con-
tratos. Em nota, o advogado 
do ex-governador, Antônio 
Carlos de Almeida Castro, 
o Kakay, disse que, desde o 
inicio, considerou “ilegall, ar-
bitrária e infundada” a prisão 
de Perillo. Para ele, a prisão, 
de certa forma, “afrontava 
outras decisões de liberdade 

Ex-senador e ex-governador de 

Goiás, Marconi Perillo.
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Brasil tem 
instituições 
democráticas 
sólidas, diz 
Aloysio

Em viagem pela Europa, o 
ministro das Relações Exte-
riores, Aloysio Nunes Ferreira, 
reiterou na quinta-feira (11) 
confi abilidade do processo elei-
toral brasileiro, perto de duas 
semanas do segundo turno das 
eleições presidenciais. Questio-
nado, em Madri, se há ameaças à 
democracia e à preservação dos 
direitos humanos, dependendo 
do próximo presidente eleito, 
ele destacou que o país tem 
democracia consolidada. “É um 
sistema eleitoral cujo resultado 
é muito confi ável”, afi rmou o 
ministro em entrevista coletiva. 

“O Brasil é um país com ins-
tituições democráticas sólidas, 
sistema judiciário independen-
te e imprensa livre”, completou. 
Alpysio viaja para a Espanha 
com o objetivo de negociar 
os termos do acordo entre 
Mercosul e União Europeia. 
Questionado se há possibilida-
de de retrocesso no tratamento 
dados aos direitos humanos e 
às minorias,  Nunes ressaltou 
que a legislação brasileira é 
sólida e que há compromissos 
internacionais que preservam 
a área.

“Nossa legislação é exem-
plar. Não é apenas baseada em 
normais baseada em normas 
federais e constitucionais”, 
afi rmou. “Não é a mudança de 
um governante que vai mudar 
para cá ou para lá a nossa ex-
pressão de direitos humanos. 
Temos compromissos inter-
nacionais muito fortes nesta 
matéria”. O ministro destacou 
também as eleições no Brasil, 
com peculiaridades típicas de 
um país populoso e extenso. 
“Temos urnas que são levadas 
de barco a extremos da Amazô-
nia, aldeias indígenas, e que são 
alimentadas por energia solar.”

Aproveitou para ressaltar a 
importância da Espanha como 
parceira comercial, pois ocupa 
o segundo lugar, atrás apenas 
dos Estados Unidos. Defendeu 
ainda as negociações entre Mer-
cosul (bloco que reúne Brasil, 
Argentina, Paraguai, Uruguai e 
Venezuela, que está suspensa) 
e União Europeia. Ressaltou 
que o Mercosul pode negociar 
produtos e maquinários agríco-
las com os europeus e que não 
há interesse em disputar com 
a indústria dos países, mas sim 
cooperar e compartilhar (ABr).

O projeto da Câmara 
abre caminho para a 
privatização de seis 

distribuidoras de energia 
controladas pela Eletrobras 
na Região Norte. De iniciativa 
do Poder Executivo, o projeto 
tem o objetivo de despertar 
o interesse de investidores 
pelas empresas. Para isso, 
o governo argumenta que 
precisam ser eliminadas “pen-
dências jurídicas”.

Quatro empresas já foram 
negociadas. A Companhia de 
Eletricidade do Acre (Eletro-
acre), as Centrais Elétricas 
de Rondônia (Ceron) e a Boa 
Vista Energia, que atende Ro-
raima, foram arrematadas em 
agosto em leilão promovido 
pelo BNDES. Em julho, foi 
vendida a Companhia de Ener-
gia do Piauí (Cepisa). Além 
dessas, o governo pretende 
vender a Amazonas Energia 
e a Companhia Energética de 
Alagoas (Ceal).

Na pauta também está o pro-
jeto do deputado Roberto Brit-
to (PP-BA), determinando 

A senadora Ana Amélia (PP-RS) afi rmou que 
o Partido dos Trabalhadores (PT) está tentando 
mudar sua imagem perante o eleitorado nos últimos 
dias com o objetivo de vencer o segundo turno da 
eleição presidencial. A senadora afi rmou que o PT 
e o candidato Fernando Haddad substituíram a cor 
vermelha pelas cores verde e amarela no material de 
campanha para passar uma imagem menos radical. 

“O PT hoje se transforma em melancia, verde 
por fora e vermelho por dentro. Estão tentando 
vender a imagem de defensores dos interesses 
nacionais”, disse, criticando a “incoerência” 
do partido. Para ela, as mudanças são apenas 
de discurso, pois, “o PT continua defendendo 
ideias erradas”, como o controle dos meios de 
comunicação e a censura à imprensa. Declarou 

ainda que os petistas são contra a Operação 
Lava Jato e o juiz Sérgio Moro.

“Não podemos aceitar que o Brasil se trans-
forme em uma Venezuela, não vamos desistir do 
Brasil”, afi rmou Ana Amélia, que foi candidata 
a vice-presidente na chapa de Geraldo Alckmin 
e, após o resultado do primeiro turno, declarou 
apoio ao candidato Jair Bolsonaro (Ag.Senado).

O projeto abre caminho para a privatização de seis distribuidoras de energia controladas pela 

Eletrobras na Região Norte.

De cada quatro senadores 
que tentaram a reeleição, três 
não conseguiram. Esses núme-
ros marcam a eleição mais sur-
preendente da história recente 
do Senado Federal, ocorrida no 
último domingo (7). No total, 
das 54 vagas em disputa neste 
ano, 46 serão ocupadas por 
novos nomes, o que representa 
uma renovação de mais de 85%.

Além das trocas de senadores 
decorrentes das eleições par-
lamentares, as disputas pelos 
governos estaduais também 
movimentam as cadeiras, devido 
à participação de senadores que 
estão na metade do mandato. 
Três senadores elegeram-se para 
postos nos governos de seus esta-
dos. Com isso, abrem espaço para 
que seus suplentes assumam a 
titularidade dos mandatos.

Outros três senadores ainda 
podem se eleger governadores 
no segundo turno. Ao todo, 
o Senado pode ter 50 novos 
nomes em 2019, o que repre-

A eleição de 2018 colocou em disputa dois terços

das vagas do Senado.
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Privatização de empresas de 
energia está na pauta do Senado
A privatização de distribuidoras de energia elétrica está na pauta do Plenário do Senado para a próxima 
terça-feira (16)

que 10% do dinheiro arreca-
dado com multas ambientais 
seja destinado à arborização 
urbana e à recuperação de 
áreas degradadas. A proposta 
também estabelece que seja 
destinado para o mesmo fi m o 
montante arrecadado pela co-
brança de taxas de autorização 
de poda e corte de árvores. 
Cada órgão ambiental compe-

tente estabelecerá os critérios 
e as normas para a aplicação 
da verba arrecadada. 

Os senadores devem avaliar 
ainda o substitutivo elaborado 
pela Câmara ao projeto do 
ex-senador Jayme Campos, 
que trata da validade da 
receita médica no território 
nacional. A receita médica ou 
odontológica valerá em todo 

o país, independentemente 
do estado em que tenha sido 
emitida. O objetivo da medida 
é permitir que o cidadão possa 
adquirir os medicamentos de 
que necessita onde quer que 
esteja, inclusive os sujeitos a 
controle especial. Se passar 
pelo Plenário, o projeto vai 
para sanção presidencial (Ag.
Senado).

“Sou resultado do movimento de luta”, 
diz 1ª indígena eleita deputada

nejaram ver a nós, indígenas, 
conquistar diversos espaços. 
Do movimento indígena que 
luta para conquistar espaços”, 
disse Joênia. “Nada para nós foi 
fácil. Nem alcançar o reconhe-
cimento de nossa terra; nem 
eu me formar na faculdade de 
Direito; nem fazer uma defesa 
no STF e, muito menos, assumir 
este espaço tão importante e 
necessário no Congresso. Se 
sou uma pioneira, é graças 
aos povos indígenas, ao nosso 
movimento e aos esforços de 
cada povo e pessoa que acre-
ditou nisso.”

Ao lutar pela demarcação 

das terras indígenas e pelo 
desenvolvimento sustentá-
vel destas reservas, Joênia 
decidiu disputar uma cadeira 
na Câmara ao constatar a ne-
cessidade dos povos indígenas 
se fazerem representados no 
Congresso. Filiou-se à Rede 
Sustentabilidade e fez cam-
panha com pouco mais de R$ 
170 mil: do Fundo Partidário, 
recebeu R$ 150 mil; os outros 
cerca de R$ 22 mil vieram de 
apoiadores “índios e, princi-
palmente, não-indígenas” que 
contribuíram por meio de um 
site de fi nanciamento coletivo 
(ABr).

Semana é marcada pela renovação 
recorde no Senado

sentaria uma mudança inédita 
de mais de 61% da Casa.

A eleição de 2018 colocou em 
disputa dois terços das vagas 
do Senado, ou duas das três de 
cada estado. 

Nela foi registrado o maior 
número de candidaturas à re-
eleição que já se viu: foram 32, 

ou quase 60% dos senadores 
cujo mandato chega ao fi m no 
próximo mês de fevereiro. O 
presidente do Senado, Eunício 
Oliveira, afi rmou que o resul-
tado das eleições fortaleceu 
a democracia e representou 
“a escolha livre e soberana do 
eleitor brasileiro” (Ag.Senado).

PT vende imagem diferente para tentar voltar

Justiça manda soltar ex-
governador Marconi Perillo

que já foram concedidas nesta 
mesma operação”. 

Afi rmou que “ninguém está 
acima da lei”, mas condenou 
“prejulgamentos” e o “uso 
desnecessário de medidas 
abusivas”. A defesa criticou 
a prisão preventiva, dizendo 
que era igual a uma decisão 
que foi revogada pelo TR 1. 
“Não há nenhum fato novo que 
justifi que o decreto [de prisão] 
do ex-governador Marconi Pe-
rillo”, afi rmou, em outra nota, 
o advogado (ABr).
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1ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000619-
11.2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DAMIÃO DANTAS 
DA SILVA, CPF. 085.007.538-62, que NENÊ GRAGNANO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, lhe 
ajuizou uma ação de Procedimento Comum, objetivando a obrigação do réu na imediata 
transferência de propriedade do veículo FIAT - Fiorino IE, ano/modelo 2005/2005, chassi 
9BD25504558755073, placas CWQ-3989, sob pena de multa diária, comprovando o pagamento dos 
IPVA s de 2015, 2016 e 2017, bem como a condenação do réu ao pagamento de R$ 4.207,36 
consistentes no valor já adimplido pela autora, e ainda, ao pagamento de custas processuais, 
honorários advocatícios e demais cominações legais. Encontrando-se o réu em lugar ignorado, foi 
deferida a sua CITAÇÃO por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a 
ação. 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. 

2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO N° 
1026021-19.2016.8.26.0007. O (A) MM. Juiz (a) de Direito da 2° Vara Cível, do Foro Regional VII 
Itaquera, Estado de São Paulo, Dr. (a) Antonio Marcelo Cunzolo rimola, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a (o) COMERCIAL ARMENIA BESERRA LTDA, CNPJ 17.341.073/0001-40, Rua 
Capitão Mor Luiz Mafra, 102, Vila Carrao, CEP:08340-400, na cidade de São Paulo - SP, que lhe 
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Café Pacaembu Ltda, 
constando da inicial que o débito oriundo de duplicatas não pagas que totalizam o valor de R$ 
94.199,47, atualizados em novembro de 2016. Ante o não pagamento das parcelas, encontrando-
se a réu em local incerto e não sabido foi determinada a sua CITAÇÃO, por edital, observando o 
prazo de 03 (três) dias para pagamento, sob pena de penhora e de 15 (quinze) dias para oferta 
de embargos à execução, prazo este que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 18 de setembro de 2018. 

2ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0604435-87.2008.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - 
Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). CINTHIA ELIAS DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc. Faz 
saber a: João Amadeu dos Santos, Neusa Aparecida dos Santos Silva, Armelindo Silva, 
Madalena dos Santos Polizele, Carlos Alberto Polizele e Marcia dos Santos Moreira, acerca 
da penhora da parte ideal do imóvel matriculado sob o número 41.749 junto ao 9º Cartório de 
Registro de Imóvel de propriedade de Octavio dos Santos, realizada nos autos da Ação de 
Despejo por Falta de Pagamento nº 0604435-87.2008.26.0001 ajuizada por Christini 
Aparecida Pernela Di Onofre. Estando os requeridos em lugar ignorado, expede-se edital, para 
que no prazo legal, a fluir após os 20 dias supra, seja formalizada a intimação dos coproprietários 
acerca da penhora da parte ideal do referido bem imóvel. Será o presente edital, afixado e 
publicado na forma da Lei. São Paulo, 27/08/2018. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMARCA DE SÃO PAULO. FORO 
REGIONAL I – SANTANA. 4ª VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1032328-
75.2014.8.26.0001. Classe: Assunto: Procedimento Comum - Contratos Bancários. Requerente: Itaú 
Unibanco S/A. Requerido: MAURÍCIO DEVECCHI DAL ACQUA. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 
20 DIAS. PROCESSO Nº 1032328-75.2014.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma 
da Lei, FAZ SABER a(o) MAURÍCIO DEVECCHI DAL ACQUA, que neste juízo de direito da 4ª Vara 
Cível - Foro Regional I Santana, Comarca de São Paulo, do Estado de São Paulo e respectivo cartório 
foi proposta pelo ITAU UNIBANCO S/A, a AÇÃO DE COBRANÇA em face de MAURICIO DEVECCHI 
DAL ACQUA, para cobrança de dívida não adimplida no valor atualizado de R$ 59.652,87, referente 
empréstimo denominado Crediário Automat Pré CFORM3/5 – contrato nº 570177345, operação 
30731 - 000000570177345). Estando o requerido 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 11 de Junho de 2018. Eu, Ricardo Ramon Rivarolli, Coordenador, conferi. Fernanda 
de Carvalho Queiroz. Juíza de Direito.

22ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010045-81.2016. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 22ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Mario Chiuvite Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CÉLIO ROBERTO CATALDI, 
CPF. 201.849.309-44 que COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO 
PIQUIRI ABCD SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP, ajuizou-lhe uma ação de Execução para 
o recebimento de R$725.306,19 (Janeiro/2016), oriundos da Cédula de Crédito Bancário nº 
B43830389-8, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado entre as partes em 30/04/2014. Estando 
o executado em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, pague 
o débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o 
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o 
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir 
após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando advertido que será nomeado curador 
especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na 
forma da lei.. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de maio de 2018. 

23ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006244-65.2013. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 23ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Cristiane Amor Espin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DIEGO TAMBELLINI GARCIA RUIZ, 
Brasileiro, CPF 300.002.378-09, Rua Dianopolis, 1029, Parque da Mooca, CEP 03126- 007, São Paulo - 
SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, 
objetivando em síntese o recebimento de R$13.116,59 (Fev/2013) oriundos das mensalidades vencidas e 
não pagas, do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes. Encontrando-se 
o requerido em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que no prazo de 15 
dias úteis, a fluir após o prazo supra, efetue o pagamento do débito, devidamente atualizado, ficando 
isento de custas e honorários advocatícios em caso de pagamento, sob pena de converter-se o mandado 
inicial em mandado executivo (Art. 701 do CPC), sendo advertido de que será nomeado curador especial 
em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de maio de 2018. 

41ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011980-30.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Regis de Castilho Barbosa Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JORGE SILVEIRA 
NASCIMENTO, CPF 347.990.838-13, que AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma 
Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 8.932,64 (31/12/2013), oriundos de Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes, relativo a mensalidades não pagas. 
Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após 
os 20 dias supra, efetue o pagamento da quantia supra, devidamente atualizada e efetue o pagamento de 
honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado 
monitório, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. O réu será isento do 
pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Fica advertido que será nomeado 
curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

5ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004845-44.2017. 
8.26.0008 O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São 
Paulo, Dr. Erasmo Samuel Tozetto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MAYARA MATTOZO DE 
SOUZA ANDRADE, RG: 44.052.106-3, CPF: 433.193.718-60, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando o recebimento de 
R$18.956,07 (Abril/17), referente as mensalidades vencidas e não pagas, oriundas do Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais, relativo a mensalidades não pagas dos meses 04 a 12 do ano 
de 2012. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários 
advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que o tornará isento das custas ou 
embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, nomeando-se curador 
especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de agosto de 2018. 
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Alphaville Urbanismo S.A.
NIRE 35.300.141.270 - CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de setembro de 2018
1. Data, Horário e Local: 11.09.2018, às 17h, na sede de Alphaville Urbanismo S.A. (“Com-
panhia”), na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas 8501, 3º andar. 2. Convo-
cação: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme disposto no artigo 124, 
§4º, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em 
decorrência da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas cons-
tante do “Livro de Presença de Acionistas” da Companhia. 3. Presença: acionistas represen-
tando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro 
de Presença de Acionistas. 4. Composição da Mesa: Olímpio Matarazzo Neto, Presidente, e 
Ricardo Leonel Scavazza, Secretário. 5. Ordem do Dia: examinar, discutir e deliberar sobre: 
5.1. a outorga, em favor dos titulares das debêntures da primeira emissão da Companhia, emi-
tidas nos termos do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Sim-
ples, Não Conversíveis em Ações, da Primeira Emissão de Alphaville Urbanismo S.A.”, celebra-
do em 9.10.2013, entre a Companhia e SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., conforme adi-
tada (“Escritura de Emissão”) (“Debêntures”), como garantia das Debêntures, da alienação fi -
duciária da totalidade de (i) quotas de emissão da Terras Alphaville Teresina Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. (CNPJ nº 14.869.832/0001-53) (“Teresina”), representativas da totalidade do 
capital social votante e total da Teresina, que sejam ou venham a ser, a qualquer título, de titu-
laridade da Companhia e da Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. (em conjunto, “Ou-
torgantes da Alienação Fiduciária”); (ii) quotas de emissão de Terras Alphaville Vitória da Con-
quista Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ nº 15.315.407/0001-85) (“Vitória da Conquis-
ta”) representativas da totalidade do capital social votante e total da Vitória da Conquista, que 
sejam ou venham a ser, a qualquer título, de titularidade das Outorgantes da Alienação Fiduciá-
ria; (iii) quotas de emissão da Alphaville Sergipe Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ 
nº 08.051.343/0001-97) (“Sergipe”), representativas da totalidade do capital social votante e 
total da Sergipe, que sejam ou venham a ser, a qualquer título, de titularidade das Outorgantes 
da Alienação Fiduciária; (iv) quotas de emissão da Alphaville Juiz de Fora Empreendimentos Imo-
biliários Ltda. (CNPJ nº 07.739.161/0001-40) (“Juiz de Fora”), representativas da totalidade do 
capital social votante e total da Juiz de Fora, que sejam ou venham a ser, a qualquer título, de 
titularidade das Outorgantes da Alienação Fiduciária; (v) quotas de emissão da Alphaville Cam-
pos dos Goytacazes Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ nº 17.796.766/0001-27) (“Cam-
pos dos Goytacazes”), representativas da totalidade do capital social votante e total da Cam-
pos dos Goytacazes, que sejam ou venham a ser, a qualquer título, de titularidade das Outor-
gantes da Alienação Fiduciária; (vi) quotas de emissão da Alphaville Ceará Empreendimentos 
Imobiliários SPE 003 Ltda. (CNPJ nº 22.063.629/0001-13), (“Ceará 003”), representativas da to-
talidade do capital social votante e total da Ceará 003, que sejam ou venham a ser, a qualquer 
título, de titularidade das Outorgantes da Alienação Fiduciária; (vii) quotas de emissão da Alpha-
ville Ceará Empreendimentos Imobiliários SPE 004 Ltda. (CNPJ sob o nº 22.063.552/0001-81) 
(“Ceará 004”), representativas da totalidade do capital social votante e total da Ceará 004, que 
sejam ou venham a ser, a qualquer título, de titularidade das Outorgantes da Alienação Fiduciá-
ria; (viii) quotas de emissão da Terras Alpha Anápolis Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ 
nº 14.869.774/0001-68) (“Terras Anápolis”), representativas da totalidade do capital social vo-
tante e total da Anápolis, que sejam ou venham a ser, a qualquer título, de titularidade das Ou-
torgantes da Alienação Fiduciária; (ix) quotas de emissão da Terras Alphaville SPE Rio Branco 
Empreendimentos Imobiliários Ltda (CNPJ nº 19.371.493/0001-02) (“Rio Branco”), representa-
tivas da totalidade do capital social votante e total da Rio Branco, que sejam ou venham a ser, 
a qualquer título, de titularidade das Outorgantes da Alienação Fiduciária; (x) quotas de emis-
são da Alphaville Paraíba Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ nº 16.874.459/0001-54) 
(“Paraíba”), representativas da totalidade do capital social votante e total da Paraíba, que se-
jam ou venham a ser, a qualquer título, de titularidade das Outorgantes da Alienação Fiduciá-
ria; (xi) quotas de emissão da Alphaville Ceará Empreendimentos Imobiliários SPE 002 Ltda. 
(CNPJ nº 21.290.052/0001-10), (“Ceará 002”), representativas da totalidade do capital social 
votante e total da Ceará 002, que sejam ou venham a ser, a qualquer título, de titularidade das 
Outorgantes da Alienação Fiduciária; (xii) quotas de emissão da Alphaville Ceará Empreendi-
mentos Imobiliários SPE 005 Ltda. (CNPJ nº 25.452.458/0001-02), (“Ceará 005” e, em conjun-
to Teresina, Vitória da Conquista, Sergipe, Juiz de Fora, Campos dos Goytacazes, Ceará 003, Cea-
rá 004, Terras Anápolis, Rio Branco, Paraíba e Ceará 002, “SPEs”), representativas da totalidade 
do capital social votante e total da Ceará 005, que sejam ou venham a ser, a qualquer título, de 
titularidade das Outorgantes da Alienação Fiduciária; (xiii) as quotas decorrentes de desdobra-
mentos, grupamentos e/ou bonifi cações resultantes das quotas referidas nos incisos anteriores; 
(xiv) as quotas emitidas em substituição às quotas referidas nos incisos anteriores, incluindo as 
emitidas em decorrência de operação societária envolvendo qualquer das SPEs, observadas as 
disposições dos Documentos das Obrigações; (xv) com relação às quotas referidas nos incisos 
anteriores, o direito de subscrição de novas quotas representativas do capital social de qualquer 
das SPEs e de quaisquer outros valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em quotas; e 
(xvi) com relação às quotas ou valores mobiliários referidos nos incisos anteriores, todos os di-
reitos, incluindo o direito ao recebimento de rendimentos, lucros, dividendos, juros sobre o ca-
pital próprio e/ou qualquer outra distribuição de lucros, em dinheiro ou qualquer outra forma, 
pagas nos termos da legislação aplicável (“Alienação Fiduciária”); 5.2. A alteração da Cláusula 
6.16 da Escritura de Emissão (que passará a ser a Cláusula 6.17 após a celebração do aditamen-
to à Escritura de Emissão) para que passe a vigorar com a seguinte redação: “6.17. Remunera-
ção. A remuneração de cada uma das Debêntures será a seguinte: I. atualização monetária: o 
Valor Nominal de cada uma das Debêntures não será atualizado monetariamente. II. juros re-
muneratórios: sobre o saldo devedor do Valor Nominal de cada uma das Debêntures incidirão 
juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias 
dos DI – Depósitos Interfi nanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percen-
tual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo 
diário disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de 
sobretaxa (“Sobretaxa”, e, em conjunto com a Taxa DI, “Remuneração”): (a) a partir da Primei-
ra Data de Integralização (inclusive) até 30.06.2017 (exclusive), de 2,29% ao ano, base 252 (du-
zentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata 
temporis por dias úteis decorridos; (b) a partir de 30 de junho de 2017 (inclusive) até 28.09.2018 
(exclusive), de 3,05% ao ano, base 252 dias úteis, calculados de forma exponencial e cumulati-
va pro rata temporis por dias úteis decorridos; e (c) a partir de 28.09.2018 (inclusive) até a Data 
de Vencimento (exclusive) de: (i) 3,05% ao ano, base 252 dias úteis, calculados de forma expo-
nencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, caso a Alienação Fiduciária te-
nha sido constituída até 26.09.2018; ou (ii) 3,50% ao ano, base 252 dias úteis, calculados de 
forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, caso a Alienação Fi-
duciária não tenha sido constituída até 26.09.2018. 6.17.1. Caberá ao Agente Fiduciário verifi -
car, em 26.09.2018, se a Alienação Fiduciária foi constituída nos termos do Contrato de Aliena-
ção Fiduciária e comunicar os Debenturistas, nos termos da Cláusula 6.29 abaixo, e a Compa-
nhia, nos termos da Cláusula 6.30 abaixo, e a B3, a Remuneração aplicável durante o período 
que se inicia em 28.09.2018 (inclusive) e se encerra na Data de Vencimento (exclusive). 6.17.2. 
A comunicação do Agente Fiduciário a que se refere a Cláusula 6.17.1 acima é sufi ciente para 
a defi nição da Remuneração e independe de qualquer outra formalidade adicional ou de adita-
mento a esta Escritura de Emissão. 6.17.3. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de res-
gate antecipado das Debêntures, de amortização antecipada das Debêntures e/ou de vencimen-
to antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura 
de Emissão, a Remuneração será paga em 9.06.2014, 9.12.2014, 9.06.2015, 9.12.2015, 9.06.2016, 
15.12.2016, 9.06.2017, 30.06.2017, 7.01.2018, 17.09.2018, 9.12.2018, 9.06.2019, 9.12.2019, 
9.06.2020, 9.12.2020, 9.06.2021, 9.12.2021, 9.06.2022, 9.12.2022, 9.06.2023 e na Data de Ven-
cimento. 6.17.4. A Remuneração será calculada de acordo com a seguinte fórmula:

J = VNe x (FatorJuros – 1)

Sendo que: J = valor unitário da Remuneração das Debêntures devida em cada data de paga-
mento de Remuneração, calculado com 8 casas decimais, sem arredondamento; VNe = saldo 
devedor do Valor Nominal de cada uma das Debêntures, informado/calculado com 8 casas de-
cimais, sem arredondamento; FatorJuros = fator de juros composto pelo parâmetro de fl utua-
ção acrescido de spread (Sobretaxa), calculado com 9 casas decimais, com arredondamento, 
apurado da seguinte forma:

FatorJuros = FatorDI x FatorSpread

Sendo que: Fator DI = produtório das Taxas DI-Over, desde a Primeira Data de Integralização ou 
a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, inclusive, até 
a data de cálculo, exclusive, calculado com 8 casas decimais, com arredondamento, apurado da 
seguinte forma:

Sendo que: n = número total de Taxas DI-Over, consideradas na apuração do produtório, sendo 
“n” um número inteiro; k = número de ordem das Taxas DI Over, variando de “1” até “n”; TDIk 
= Taxa DI-Over, de ordem “k”, expressa ao dia, calculada com 8 casas decimais, com arredon-
damento, apurada da seguinte forma:

⎛⎛ ⎛⎛
Sendo que: DIk = Taxa DI-Over, de ordem “k”, válida por 1 dia útil (overnight), utilizada com 2 ca-
sas decimais; FatorSpread = Sobretaxa, calculada com 9 casas decimais, com arredondamento, 
apurado da seguinte forma:

⎛⎛ ⎛⎛

Sendo que: spread = 2,2900 ou 3,0500 ou 3,5000 (conforme aplicável); e n = número de dias 
úteis entre a Primeira Data de Integralização ou a data de pagamento de Remuneração ime-
diatamente anterior, conforme o caso, e a data de cálculo, sendo “n” um número inteiro. Ob-
servações: A Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais di-
vulgado pela B3. O fator resultante da expressão (1 + TDI

K
) é considerado com 16 casas deci-

mais, sem arredondamento. Efetua-se o produtório dos fatores (1 + TDIk), sendo que a cada fa-
tor acumulado, trunca-se o resultado com 16 casas decimais, aplicando-se o próximo fator diá-
rio, e assim por diante até o último considerado. Estando os fatores acumulados, considera-se 
o fator resultante “Fator DI” com 8 casas decimais, com arredondamento. O fator resultante da 
expressão (Fator DI x FatorSpread) deve ser considerado com 9 casas decimais, com arredon-
damento. 6.17.5. Observado o disposto na Cláusula 6.17.6, se, quando do cálculo de quaisquer 
obrigações pecuniárias relativas às Debêntures previstas nesta Escritura de Emissão, a Taxa DI 
não estiver disponível, será utilizado, em sua substituição, o percentual correspondente à últi-
ma Taxa DI divulgada ofi cialmente até a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer com-
pensações fi nanceiras, multas ou penalidades entre a Companhia e/ou os Debenturistas, quan-
do da divulgação posterior da Taxa DI. 6.17.6. Na hipótese de extinção, limitação e/ou não di-
vulgação da Taxa DI por mais de 10 dias consecutivos após a data esperada para sua apura-
ção e/ou divulgação, ou no caso de impossibilidade de aplicação da Taxa DI às Debêntures por 
proibição legal ou judicial, será utilizado, em sua substituição, o parâmetro legal que vier a ser 
determinado, se houver. Caso não haja um parâmetro legal substituto para a Taxa DI, será uti-
lizada, então, a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, conforme divul-
gada pelo Banco Central do Brasil (“Taxa SELIC”). Na hipótese de extinção, limitação e/ou não 
divulgação da Taxa SELIC por mais de 10 dias consecutivos após a data esperada para sua apu-
ração e/ou divulgação, ou no caso de impossibilidade de aplicação da Taxa SELIC às Debêntu-
res por proibição legal ou judicial, o Agente Fiduciário deverá, no prazo de até 5 dias contados 
da data de término do prazo de 10 dias consecutivos ou da data de extinção da Taxa SELIC ou 
da data da proibição legal ou judicial, conforme o caso, convocar assembleia geral de Deben-
turistas para deliberar, em comum acordo com a Companhia e observada a regulamentação 
aplicável, sobre o novo parâmetro de remuneração das Debêntures a ser aplicado, que deverá 
ser aquele que melhor refl ita as condições do mercado vigentes à época. Até a deliberação des-
se novo parâmetro de remuneração das Debêntures, quando do cálculo de quaisquer obriga-
ções pecuniárias relativas às Debêntures previstas nesta Escritura de Emissão, será utilizado, 
para apuração da Taxa SELIC, o percentual correspondente à última Taxa SELIC divulgada ofi -

cialmente, não sendo devidas quaisquer compensações entre a Companhia, e/ou os Debentu-
ristas quando da deliberação do novo parâmetro de remuneração para as Debêntures. Caso a 
Taxa SELIC volte a ser divulgada antes da realização da assembleia geral de Debenturistas pre-
vista acima, referida assembleia geral de Debenturistas não será realizada, e a Taxa SELIC, a 
partir da data de sua divulgação, passará a ser novamente utilizada para o cálculo de quais-
quer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures previstas nesta Escritura de Emissão. Caso, 
na assembleia geral de Debenturistas prevista acima, não haja acordo sobre a nova remunera-
ção das Debêntures entre a Companhia e Debenturistas representando, no mínimo, 75% das 
Debêntures em circulação, a Companhia, se obriga, desde já, a resgatar a totalidade das De-
bêntures em circulação, com seu consequente cancelamento, no prazo de 30 dias contados da 
data da realização da assembleia geral de Debenturistas prevista acima ou na Data de Venci-
mento, o que ocorrer primeiro, pelo saldo devedor do Valor Nominal de cada uma das Debên-
tures em circulação, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Primeira 
Data de Integralização ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, con-
forme o caso, até a data do efetivo pagamento, caso em que, quando do cálculo de quaisquer 
obrigações pecuniárias relativas às Debêntures previstas nesta Escritura de Emissão, será utili-
zado, para apuração da Taxa SELIC, o percentual correspondente à última Taxa SELIC divulga-
da ofi cialmente.” 5.3. Concessão de autorização à Companhia para que realize o pagamento 
da Remuneração devida em 17.09.2018, data em que deverão ser pagos os juros acumulados 
entre 7.01.2018, inclusive, e 9.06.2018, exclusive, correspondentes a R$26.259.619,98 e atua-
lizados pela Remuneração, conforme defi nido na Escritura de Emissão, calculada pro rata tem-
poris desde 9.06.2018, inclusive, até 17.09.2018, exclusive, sendo certo que a Remuneração 
devida em 9.12.2018 deverá ser calculada pro rata temporis desde 9.06.2018, inclusive, até 
9.12.2018, exclusive. 5.4. A alteração do Percentual Mínimo, conforme previsto no “Instrumen-
to Particular de Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia” (“Con-
trato de Cessão Fiduciária”), no “Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária 
de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários e Outros Direitos Creditórios em Garantia” (“Contra-
to de Cessão Fiduciária CRI”) e no contrato de formalização da Alienação Fiduciária, a ser ce-
lebrado nesta data (“Contratos de Garantia”), da seguinte forma: (i) o Percentual Mínimo de-
verá corresponder: a) 113% do Saldo Devedor das Debêntures exclusivamente com relação aos 
Trimestres correspondentes ao período que se iniciou em 1º.10.2016 e se encerrou em 30.06.2017; 
b) 120% do Saldo Devedor das Debêntures, exclusivamente com relação aos Trimestres corres-
pondentes ao período que se iniciou em 1º.07.2017 e se encerrou em 31.12.2017; c) 130% do 
Saldo Devedor das Debêntures, exclusivamente com relação aos Trimestres correspondentes ao 
período que se iniciou em 1º.01.2018 e se encerrou em 30.06.2018; d) 150% do Saldo Deve-
dor das Debêntures, exclusivamente com relação aos Trimestres correspondentes ao período 
que se iniciou em 1º.07.2018 e se encerrará em 31.12.2018; e e) 130% do Saldo Devedor das 
Debêntures, com relação a todos os demais Trimestres até a integral quitação das Debêntures. 
(ii) Para os fi ns deste item: “Percentual Mínimo” signifi ca: a) com relação aos Trimestres pre-
vistos no inciso (i), alínea (a) acima, o somatório (i) dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciaria-
mente; e/ou (ii) dos Créditos Bancários Cedidos Fiduciariamente mantidos nas Contas Vincula-
das; b) com relação aos Trimestres previstos no inciso (i), alíneas (b), (c) e (e) acima, o somató-
rio (i) dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente; e/ou (ii) dos Créditos Bancários Cedi-
dos Fiduciariamente mantidos nas Contas Vinculadas; e/ou (iii) do Valor dos CRI Cedidos Fidu-
ciariamente; e/ou (iv) dos Créditos Bancários Cedidos Fiduciariamente – CRI mantidos na Con-
ta Vinculada CRI; c) com relação aos Trimestres previstos no inciso (i), alínea (d) acima, o soma-
tório (i) dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente; e/ou (ii) dos Créditos Bancários Cedi-
dos Fiduciariamente mantidos nas Contas Vinculadas; e/ou (iii) do Valor dos CRI Cedidos Fidu-
ciariamente; e/ou (iv) dos Créditos Bancários Cedidos Fiduciariamente – CRI mantidos na Con-
ta Vinculada CRI; e/ou (v) do Valor do Estoque das SPEs; observado que o valor dos Direitos Cre-
ditórios Cedidos Fiduciariamente deverão corresponder a, no mínimo, 95% do Saldo Devedor 
das Debêntures; d) com relação aos Trimestres previstos no inciso (i), alínea (e) acima, o soma-
tório (i) dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente; e/ou (ii) dos Créditos Bancários Cedi-
dos Fiduciariamente mantidos nas Contas Vinculadas; e/ou (iii) do Valor dos CRI Cedidos Fidu-
ciariamente; e/ou (iv) dos Créditos Bancários Cedidos Fiduciariamente – CRI mantidos na Con-
ta Vinculada CRI. 5.5. A inclusão do seguinte Evento de Inadimplemento na Cláusula 6.27.2 da 
Escritura de Emissão (que passará a ser a Cláusula 6.28.2 da Escritura de Emissão após a im-
plementação das deliberações desta Assembleia): “XV. não constituição, até 16.11.2018, de 
alienação fi duciária sobre as ações ou quotas de emissão de sociedades de propósito específi -
co a serem constituídas para, exclusivamente, assumir a posição da Companhia ou de socieda-
des já constituídas e Controladas pela Companhia (i) nos acordos de sócios, acordos de acio-
nistas, contratos de parceria imobiliária, contratos de consórcio ou outros acordos, contratos 
ou instrumentos listados abaixo (“Acordos de Parceria”); e (ii) nos contratos de promessa de 
compra e venda de imóveis ou escrituras de compra e venda de imóveis com pagamento a pra-
zo celebrados no âmbito dos referidos Acordos de Parceria, com relação aos projetos listados 
abaixo: Projeto - Matrícula - Acordo de Parceria: Loteamento Alphaville Duas Unas: Ma-
trícula nº 54.462 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Jaboatão dos Guararapes, 
PE., Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Ur-
banismo S.A. e Duas Unas Empreendimentos Imobiliários Ltda., em 12.04.2006, conforme adi-
tado. Loteamento Fechado Habitacional Alphaville Uberlândia 2: Matrícula nº 185.599 do 1º Ser-
viço Registral de Imóveis de Uberlândia, MG., Instrumento Particular de Contrato de Parceria 
Imobiliária, celebrado entre Alphaville Uberlândia Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Gran-
ja Marileusa Loteamentos Residenciais S.A., em 6.08.2013, conforme aditado. Loteamento Ur-
bano Alphaville Feira de Santana: Matrícula nº 55.080 do 1º Ofício do Registro de Imóveis e Hi-
potecas da Comarca de Feira de Santana, BA., Instrumento Particular de Contrato de Parceria 
Imobiliária, celebrado entre Alphaville Urbanismo S.A. e Beira Rio Empreendimento Ltda., em 
31.12.2010, conforme aditado. Condomínio Alphaville Belém e Condomínio Alphaville Belém 
2: Matrículas nº 47.063 do 1º Serviço Registral Imobiliário de Imóveis de Belém, PA, e nº 47.062 
do 1º Serviço Registral Imobiliário de Imóveis de Belém, PA., Instrumento Particular de Contra-
to de Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Belém Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
e MR2 SPE Empreendimentos Imobiliários S.A., em 16 de julho de 2009, conforme aditado., 
Condomínio Terras Alphaville Maricá 2 e Condomínio Comercial Terras Alphaville Maricá 2: Ma-
trículas nº 92.325 do Serviço Notarial e Registro Geral de Imóveis de Maricá, RJ – 2º Ofício, e 
nº 96.926 do Serviço Notarial e Registro Geral de Imóveis de Maricá, RJ – 2º Ofício (Comercial)., 
Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Urbanis-
mo S.A. e São José Desenvolvimento Imobiliário 39 Ltda., em 18.12.2009, conforme aditado., 
Instrumento Particular de Constituição de Consórcio Designado “Consórcio Alphaville Maricá”, 
celebrado entre Alphaville Urbanismo S.A. e São José Desenvolvimento 40 Ltda., em 4.07.2011, 
conforme aditado. Condomínio Alphaville Manaus 4: Matrícula nº 46.826 do Cartório do 3º Ofí-
cio de Registro de Imóveis de Manaus, AM., Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imo-
biliária, celebrado entre Alphaville Manaus Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Revenda Re-
presentações e Vendas Comerciais S.A., em 14.05.2006, conforme aditado. Condomínio Alpha-
ville Anápolis: Matrícula nº 51.940, do Ofi cio de Registro de Imóveis de Anápolis- 1ª Circunscri-
ção, GO., Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphavil-
le Urbanismo S.A. e Cayado Empreendimentos Imobiliários – SPE S/A, em 26.12.2012, confor-
me aditado. Loteamento Alphaville Ceará Residenciais 1 e 2 e Empresarial: Matrícula nº 8557 
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Eusébio, CE., Contrato de Associação para 
Desenvolvimento de Empreendimento Imobiliário, celebrado entre Alphaville Ceará Empreen-
dimentos Imobiliários SPE 001 Ltda. e Dias Branco Incorporadora SPE 001 Ltda., em 30.08.2012, 
conforme aditado. Contrato de Constituição de Consórcio para Desenvolvimento Imobiliário, 
celebrado entre Dias Branco Incorporadora SPE 001 Ltda., Alphaville Ceará Empreendimentos 
Imobiliários SPE 001 Ltda. (atual denominação de Dias Branco Empreendimentos Imobiliários 
SPE 001 S.A.), Alphaville Urbanismo S.A. e Dias Branco Administração e Participações Ltda, em 
22.11.2013, conforme aditado. Loteamento Alphaville Porto Velho: Matrícula nº 24.320 do 
2º Cartório de Registro de Imóveis de Porto Velho, RO., Instrumento Particular de Contrato de 
Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Urbanismo S.A. e WVL Empreendimentos Imo-
biliários Ltda., em 8.06.2010, conforme aditado. Condomínio Terras Alphaville Campina Gran-
de: Matrícula nº 96.370 do Cartório do 1º Ofício Serviço Notarial e Registral Ivandro Cunha Lima 
de Campina Grande, PB., Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado 
entre Terras Alphaville SPE Campina Grande Empreendimentos Imobiliários Ltda. e SRG Em-
preendimentos Imobiliários SPE Ltda. e CIPRESA Empreendimentos Ltda., em 18.12.2013, con-
forme aditado. Loteamento Terras Alphaville Camaçari Fase 02: Matrícula nº 18.927 do Cartó-
rio de Registro de Imóveis do 2º Ofício da Comarca de Camaçari, BA., Instrumento Particular de 
Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Urbanismo S.A. e Limoeiro Empreen-
dimentos Imobiliários SPE Ltda., em 3.08.2011, conforme aditado. Loteamento Terras Alphavil-
le Camaçari: Matrícula nº 16.718 do 2º Ofi cial de Registro de Imóveis da Comarca de Camaça-
ri, BA., Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville 
Urbanismo S.A. e Limoeiro Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., em 3.08.2011, conforme 
aditado. Loteamento Terras Alphaville Ponta Grossa: Matrícula nº 10.368 do 3º Ofi cial de Re-
gistro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa, PR., Instrumento Particular de Contrato de Par-
ceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Urbanismo S.A. e C.B.C. Mello & Cia. Ltda., em 
4.11.2011, conforme aditado. Condomínio Terras Alpha Maricá: Matrícula nº 92.325 do Servi-
ço Notarial e Registro Geral de Imóveis de Maricá, RJ – 2º Ofício., Instrumento Particular de 
Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Urbanismo S.A. e São José Desen-
volvimento Imobiliário 39 Ltda., em 18.12.2009, conforme aditado. Instrumento Particular de 
Constituição de Consórcio Designado “Consórcio Alphaville Maricá”, celebrado entre Alphavil-
le Urbanismo S.A. e São José Desenvolvimento 40 Ltda., em 4.07.2011, conforme aditado. Lo-
teamento Alphaville Maringá (Fases 1 e 2): Matrícula nº 8.843 do 2º Registro de Imóveis da Co-
marca de Astorga, Iguaraçu, PR., Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, ce-
lebrado entre Alphaville Maringá Ltda. e Portal Empreendimentos Imobiliários Ltda., em 
15.01.2001, conforme aditado. Loteamento Terras Alpha Petrolina (Fases 1 e 2): Matrícula 
nº 44.666 do Cartório de Registro Geral de imóveis de Petrolina, PE; e Matrícula nº 58.883 do 
Cartório de Registro Geral de imóveis de Petrolina, PE., Instrumento Particular de Contrato de 
Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Urbanismo S.A. e Bella Vista Empreendimen-
tos Ltda., em 20.05.2010, conforme aditado. Loteamento Terras Alphaville Resende 2: Matrícu-
la nº 34.965 do 2º Ofi cial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Resende, RJ., Instru-
mento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Urbanismo S.A. 
e Villa Azul Real Empreendimentos Imobiliários Ltda., em 29.06.2010, conforme aditado.” 5.6. 
A alteração da Escritura de Emissão, ao Contrato de Cessão Fiduciária e ao Contrato de Cessão 
Fiduciária CRI para incluir ajustes relacionados às deliberações acima, bem como ajustes rela-
cionados a eventos já ocorridos, e outros ajustes, conforme redação prevista, respectivamente, 
no Anexo I, Anexo II e Anexo III a esta ata. 5.7. A autorização para a Diretoria da Companhia 
adotar todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações acima, incluindo, 
mas não se limitando, a assinatura dos instrumentos e documentos indicados abaixo, bem como 
a contratação de todos os demais prestadores de serviço necessários à efetivação da delibera-
ção acima: (i) aditamento e consolidação à Escritura de Emissão, conforme minuta rubricada 
pelas partes e constante do Anexo I a esta ata, cujo arquivamento e publicação neste ato são 
expressamente dispensados; (ii) aditamento e consolidação ao Contrato de Cessão Fiduciária, 
conforme minuta rubricada pelas partes e constante do Anexo II a esta ata, cujo arquivamen-
to e publicação neste ato são expressamente dispensados; (iii) aditamento e consolidação ao 
Contrato de Cessão Fiduciária CRI, conforme minuta rubricada pelas partes e constante do Ane-
xo III a esta ata, cujo arquivamento e publicação neste ato são expressamente dispensados; (iv) 
celebração do contrato de formalização da Alienação Fiduciária, conforme minuta rubricada 
pelas partes e constante do Anexo IV a esta ata, cujo arquivamento e publicação neste ato são 
expressamente dispensados; e (v) demais documentos e/ou aditamentos relacionados aos ins-
trumentos referidos acima. 6. Deliberações: após a prestação dos devidos esclarecimentos 
referentes às matérias da Ordem do Dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade, a totali-
dade das matérias da Ordem do Dia. 7. Esclarecimentos: foi aprovada a lavratura desta ata 
sob a forma de sumário, de acordo com a autorização contida no artigo 130, § 1º, da Lei das 
Sociedades por Ações. 8. Encerramento: nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata 
lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Olímpio Matarazzo Neto, Pre-
sidente, e Ricardo Leonel Scavazza, Secretário. Acionistas: Gafi sa S.A. e Private Equity AE Inves-
timentos e Participações S.A. Certifi co que a presente é cópia fi el da ata original lavrada no li-
vro próprio. Ricardo Leonel Scavazza - Secretário. JUCESP nº 474.132/18-3 em 03.10.2018. Flá-
via Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Extrato da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da Primeira Emissão realizada em 11.09.2018
1. Data, Horário e Local: 11.09.2018, às 16h, na sede, Avenida das Nações Unidas 8501, 
3º andar, São Paulo/SP. 2. Convocação: Dispensada. 3. Presença: (i) totalidade dos Deben-
turistas; (ii) o Agente Fiduciário; e (iii) a Companhia. 4. Mesa: Maurício Dias Cavalheiro, Pre-
sidente, e Manuela Costa Carmona, Secretária. 5. Ordem do Dia: examinar, discutir e deli-
berar sobre: 5.1. A outorga, em favor dos Debenturistas de alienação fi duciária da totalida-
de de: (i) quotas de emissão da Terras Alphaville Teresina Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
(CNPJ nº 14.869.832/0001-53) (“Teresina”), representativas da totalidade do capital social 
votante e total da Teresina, que sejam ou venham a ser, a qualquer título, de titularidade da 
Companhia e da Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. (em conjunto, “Outorgantes 
da Alienação Fiduciária”); (ii) quotas de emissão de Terras Alphaville Vitória da Conquista 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ nº 15.315.407/0001-85) (“Vitória da Conquista”) 
representativas da totalidade do capital social votante e total da Vitória da Conquista, que 
sejam ou venham a ser, a qualquer título, de titularidade das Outorgantes da Alienação Fidu-
ciária; (iii) quotas de emissão da Alphaville Sergipe Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
(CNPJ nº 08.051.343/0001-97) (“Sergipe”), representativas da totalidade do capital social 
votante e total da Sergipe, que sejam ou venham a ser, a qualquer título, de titularidade das 
Outorgantes da Alienação Fiduciária; (iv) quotas de emissão da Alphaville Juiz de Fora Em-
preendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ nº 07.739.161/0001-40) (“Juiz de Fora”), represen-
tativas da totalidade do capital social votante e total da Juiz de Fora, que sejam ou venham 
a ser, a qualquer título, de titularidade das Outorgantes da Alienação Fiduciária; (v) quotas de 
emissão da Alphaville Campos dos Goytacazes Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ 
nº 17.796.766/0001-27) (“Campos dos Goytacazes”), representativas da totalidade do capi-
tal social votante e total da Campos dos Goytacazes, que sejam ou venham a ser, a qualquer 
título, de titularidade das Outorgantes da Alienação Fiduciária; (vi) quotas de emissão da Al-
phaville Ceará Empreendimentos Imobiliários SPE 003 Ltda. (CNPJ nº 22.063.629/0001-13), 
(“Ceará 003”), representativas da totalidade do capital social votante e total da Ceará 003, 
que sejam ou venham a ser, a qualquer título, de titularidade das Outorgantes da Alienação 
Fiduciária; (vii) quotas de emissão da Alphaville Ceará Empreendimentos Imobiliários SPE 
004 Ltda. (CNPJ nº 22.063.552/0001-81) (“Ceará 004”), representativas da totalidade do ca-
pital social votante e total da Ceará 004, que sejam ou venham a ser, a qualquer título, de ti-
tularidade das Outorgantes da Alienação Fiduciária; (viii) quotas de emissão da Terras Alpha 
Anápolis Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ nº 14.869.774/0001-68) (“Terras Aná-
polis”), representativas da totalidade do capital social votante e total da Anápolis, que sejam 
ou venham a ser, a qualquer título, de titularidade das Outorgantes da Alienação Fiduciária; 
(ix) quotas de emissão da Terras Alphaville SPE Rio Branco Empreendimentos Imobiliá-
rios Ltda (CNPJ nº 19.371.493/0001-02) (“Rio Branco”), representativas da totalidade do ca-
pital social votante e total da Rio Branco, que sejam ou venham a ser, a qualquer título, de ti-
tularidade das Outorgantes da Alienação Fiduciária; (x) quotas de emissão da Alphaville Pa-
raíba Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ nº 16.874.459/0001-54) (“Paraíba”), repre-
sentativas da totalidade do capital social votante e total da Paraíba, que sejam ou venham a 
ser, a qualquer título, de titularidade das Outorgantes da Alienação Fiduciária; (xi) quotas de 
emissão da Alphaville Ceará Empreendimentos Imobiliários SPE 002 Ltda. (CNPJ 
nº 21.290.052/0001-10), (“Ceará 002”), representativas da totalidade do capital social vo-
tante e total da Ceará 002, que sejam ou venham a ser, a qualquer título, de titularidade das 
Outorgantes da Alienação Fiduciária; (xii) quotas de emissão da Alphaville Ceará Empreendi-
mentos Imobiliários SPE 005 Ltda. (CNPJ nº 25.452.458/0001-02), (“Ceará 005” e, em con-
junto Teresina, Vitória da Conquista, Sergipe, Juiz de Fora, Campos dos Goytacazes, Ceará 
003, Ceará 004, Terras Anápolis, Rio Branco, Paraíba e Ceará 002, “SPEs”), representativas da 
totalidade do capital social votante e total da Ceará 005, que sejam ou venham a ser, a qual-
quer título, de titularidade das Outorgantes da Alienação Fiduciária; (xiii) as quotas decorren-
tes de desdobramentos, grupamentos e/ou bonifi cações resultantes das quotas referidas nos 
incisos anteriores; (xiv) as quotas emitidas em substituição às quotas referidas nos incisos 
anteriores, incluindo as emitidas em decorrência de operação societária envolvendo qualquer 
das SPEs, observadas as disposições dos Documentos das Obrigações; (xv) com relação às 
quotas referidas nos incisos anteriores, o direito de subscrição de novas quotas representati-
vas do capital social de qualquer das SPEs e de quaisquer outros valores mobiliários conver-
síveis ou permutáveis em quotas; e (xvi) com relação às quotas ou valores mobiliários referi-
dos nos incisos anteriores, todos os direitos, incluindo o direito ao recebimento de rendimen-
tos, lucros, dividendos, juros sobre o capital próprio e/ou qualquer outra distribuição de lu-
cros, em dinheiro ou qualquer outra forma, pagas nos termos da legislação aplicável (“Alie-
nação Fiduciária”). 5.2. A alteração da Cláusula 6.16 da Escritura de Emissão (que passará a 
ser a Cláusula 6.17 após a celebração do aditamento à Escritura de Emissão) para que pas-
se a vigorar com a seguinte redação: “6.17. Remuneração. A remuneração de cada uma das 
Debêntures será a seguinte: I. atualização monetária: o Valor Nominal de cada uma das De-
bêntures não será atualizado monetariamente. II. juros remuneratórios: sobre o saldo deve-
dor do Valor Nominal de cada uma das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspon-
dentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – De-
pósitos Interfi nanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao 
ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário 
disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de so-
bretaxa (“Sobretaxa”, e, em conjunto com a Taxa DI, “Remuneração”): (a) a partir da Primei-
ra Data de Integralização (inclusive) até 30.06.2017 (exclusive), de 2,29% ao ano, base 
252 dias úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis 
decorridos; (b) a partir de 30.06.2017 (inclusive) até 28.09.2018 (exclusive), de 3,05% ao 
ano, base 252 dias úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por 
dias úteis decorridos; e (c) a partir de 28.09.2018 (inclusive) até a Data de Vencimento (ex-
clusive) de: (i) 3,05% ao ano, base 252 dias úteis, calculados de forma exponencial e cumu-
lativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, caso a Alienação Fiduciária tenha sido cons-
tituída até 26.09.2018; ou (ii) 3,50% ao ano, base 252 dias úteis, calculados de forma expo-
nencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, caso a Alienação Fiduciária 
não tenha sido constituída até 26.09.2018. 6.17.1. Caberá ao Agente Fiduciário verifi car, em 
26.09.2018, se a Alienação Fiduciária foi constituída nos termos do Contrato de Alienação Fi-
duciária e comunicar os Debenturistas, nos termos da Cláusula 6.29 abaixo, e a Companhia, 
nos termos da Cláusula 6.30 abaixo, e a B3, a Remuneração aplicável durante o período que 
se inicia em 28.09.2018 (inclusive) e se encerra na Data de Vencimento (exclusive). 6.17.2. A 
comunicação do Agente Fiduciário a que se refere a Cláusula 6.17.1 acima é sufi ciente para 
a defi nição da Remuneração e independe de qualquer outra formalidade adicional ou de adi-
tamento a esta Escritura de Emissão. 6.17.3. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência 
de resgate antecipado das Debêntures, de amortização antecipada das Debêntures e/ou de 
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos 
nesta Escritura de Emissão, a Remuneração será paga em 9.06.2014, 9.12.2014, 9.06.2015, 
9.12.2015, 9.06.2016, 15.12.2016, 9.06.2017, 30.06.2017, 7.01.2018, 17.09.2018, 
9.12.2018, 9.06.2019, 9.12.2019, 9.06.2020, 9.12.2020, 9.06.2021, 9.12.2021, 9.06.2022, 
9.12.2022, 9.06.2023 e na Data de Vencimento. 6.17.4. A Remuneração será calculada de 
acordo com a seguinte fórmula:

J = VNe x (FatorJuros – 1)

Sendo que: J = valor unitário da Remuneração das Debêntures devida em cada data de pa-
gamento de Remuneração, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; VNe 
= saldo devedor do Valor Nominal de cada uma das Debêntures, informado/calculado com 
8 casas decimais, sem arredondamento; FatorJuros = fator de juros composto pelo parâme-
tro de fl utuação acrescido de spread (Sobretaxa), calculado com 9 casas decimais, com arre-
dondamento, apurado da seguinte forma:

FatorJuros = FatorDI x FatorSpread

Sendo que: Fator DI = produtório das Taxas DI-Over, desde a Primeira Data de Integralização 
ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, inclusi-
ve, até a data de cálculo, exclusive, calculado com 8 casas decimais, com arredondamento, 
apurado da seguinte forma:

Sendo que: n = número total de Taxas DI-Over, consideradas na apuração do produtório, sen-
do “n” um número inteiro; k = número de ordem das Taxas DI Over, variando de “1” até “n”; 
TDIk = Taxa DI-Over, de ordem “k”, expressa ao dia, calculada com 8 casas decimais, com ar-
redondamento, apurada da seguinte forma:

⎛⎛ ⎛⎛
Sendo que: DIk = Taxa DI-Over, de ordem “k”, válida por 1 dia útil (overnight), utilizada com 
2 casas decimais; FatorSpread = Sobretaxa, calculada com 9 casas decimais, com arredonda-
mento, apurado da seguinte forma:

⎛⎛ ⎛⎛

Sendo que: spread = 2,2900 ou 3,0500 ou 3,5000 (conforme aplicável); e n = número de dias 
úteis entre a Primeira Data de Integralização ou a data de pagamento de Remuneração ime-
diatamente anterior, conforme o caso, e a data de cálculo, sendo “n” um número inteiro. Ob-
servações: A Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais di-
vulgado pela B3. O fator resultante da expressão (1 + TDIk) é considerado com 16 casas de-
cimais, sem arredondamento. Efetua-se o produtório dos fatores (1 + TDIk), sendo que a cada 
fator acumulado, trunca-se o resultado com 16 casas decimais, aplicando-se o próximo fator 
diário, e assim por diante até o último considerado. Estando os fatores acumulados, conside-
ra-se o fator resultante “Fator DI” com 8 casas decimais, com arredondamento. O fator resul-
tante da expressão (Fator DI x FatorSpread) deve ser considerado com 9 casas decimais, com 
arredondamento. 6.17.5. Observado o disposto na Cláusula 6.17.6, se, quando do cálculo de 
quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures previstas nesta Escritura de Emis-
são, a Taxa DI não estiver disponível, será utilizado, em sua substituição, o percentual corres-
pondente à última Taxa DI divulgada ofi cialmente até a data do cálculo, não sendo devidas 
quaisquer compensações fi nanceiras, multas ou penalidades entre a Companhia e/ou os De-
benturistas, quando da divulgação posterior da Taxa DI. 6.17.6. Na hipótese de extinção, li-
mitação e/ou não divulgação da Taxa DI por mais de 10 dias consecutivos após a data espe-
rada para sua apuração e/ou divulgação, ou no caso de impossibilidade de aplicação da 
Taxa DI às Debêntures por proibição legal ou judicial, será utilizado, em sua substituição, o 
parâmetro legal que vier a ser determinado, se houver. Caso não haja um parâmetro legal 
substituto para a Taxa DI, será utilizada, então, a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de 
Custódia – SELIC, conforme divulgada pelo Banco Central do Brasil (“Taxa SELIC”). Na hipó-
tese de extinção, limitação e/ou não divulgação da Taxa SELIC por mais de 10 dias consecu-
tivos após a data esperada para sua apuração e/ou divulgação, ou no caso de impossibilida-
de de aplicação da Taxa SELIC às Debêntures por proibição legal ou judicial, o Agente Fidu-
ciário deverá, no prazo de até 5 dias contados da data de término do prazo de 10 dias con-
secutivos ou da data de extinção da Taxa SELIC ou da data da proibição legal ou judicial, con-
forme o caso, convocar assembleia geral de Debenturistas para deliberar, em comum acordo 
com a Companhia e observada a regulamentação aplicável, sobre o novo parâmetro de re-
muneração das Debêntures a ser aplicado, que deverá ser aquele que melhor refl ita as con-
dições do mercado vigentes à época. Até a deliberação desse novo parâmetro de remunera-
ção das Debêntures, quando do cálculo de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às De-
bêntures previstas nesta Escritura de Emissão, será utilizado, para apuração da Taxa SELIC, o 
percentual correspondente à última Taxa SELIC divulgada ofi cialmente, não sendo devidas 
quaisquer compensações entre a Companhia, e/ou os Debenturistas quando da deliberação 
do novo parâmetro de remuneração para as Debêntures. Caso a Taxa SELIC volte a ser divul-
gada antes da realização da assembleia geral de Debenturistas prevista acima, referida as-
sembleia geral de Debenturistas não será realizada, e a Taxa SELIC, a partir da data de sua 
divulgação, passará a ser novamente utilizada para o cálculo de quaisquer obrigações pecu-
niárias relativas às Debêntures previstas nesta Escritura de Emissão. Caso, na assembleia ge-
ral de Debenturistas prevista acima, não haja acordo sobre a nova remuneração das Debên-
tures entre a Companhia e Debenturistas representando, no mínimo, 75% das Debêntures 
em circulação, a Companhia, se obriga, desde já, a resgatar a totalidade das Debêntures em 
circulação, com seu consequente cancelamento, no prazo de 30 dias contados da data da 
realização da assembleia geral de Debenturistas prevista acima ou na Data de Vencimento, o 
que ocorrer primeiro, pelo saldo devedor do Valor Nominal de cada uma das Debêntures em 
circulação, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de 
Integralização ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme 
o caso, até a data do efetivo pagamento, caso em que, quando do cálculo de quaisquer obri-
gações pecuniárias relativas às Debêntures previstas nesta Escritura de Emissão, será utiliza-
do, para apuração da Taxa SELIC, o percentual correspondente à última Taxa SELIC divulga-
da ofi cialmente.” 5.3. Concessão de autorização à Companhia para que realize o pagamen-
to da Remuneração devida em 17.09.2018, data em que deverão ser pagos os juros acumu-
lados entre 7.01.2018, inclusive, e 9.06.2018, exclusive, correspondentes a R$26.259.619,98 
e atualizados pela Remuneração, conforme defi nido na Escritura de Emissão, calculada pro 
rata temporis desde 9.06.2018, inclusive, até 17.09.2018, exclusive, sendo certo que a Remu-
neração devida em 9.12.2018 deverá ser calculada pro rata temporis desde 9.06.2018, inclu-
sive, até 9.12.2018, exclusive. 5.4. A alteração do Percentual Mínimo, conforme previsto no 
Contrato de Cessão Fiduciária, no Contrato de Cessão Fiduciária CRI e no contrato de forma-
lização Alienação Fiduciária (“Contratos de Garantia”), da seguinte forma: (i) o Percentual 
Mínimo deverá corresponder: a) 113% do Saldo Devedor das Debêntures exclusivamente 
com relação aos Trimestres correspondentes ao período que se inicia em 1º.10.2016 e se en-
cerra em 30.06.2017; b) 120% do Saldo Devedor das Debêntures, exclusivamente com rela-
ção aos Trimestres correspondentes ao período que se iniciou em 1º.07.2017 e se encerrou 
em 31.12.2017; c) 130% do Saldo Devedor das Debêntures, exclusivamente com relação aos 
Trimestres correspondentes ao período que se iniciou em 1º.01.2018 e se encerrou em 
30.06.2018; d) 150% do Saldo Devedor das Debêntures, exclusivamente com relação aos Tri-
mestres correspondentes ao período que se iniciou em 1º.07.2018 e se encerrará em 
31.12.2018; e e) 130% do Saldo Devedor das Debêntures, com relação a todos os demais Tri-
mestres até a integral quitação das Debêntures. (ii) Para os fi ns deste item: “Percentual Mí-
nimo” signifi ca: a) com relação aos Trimestres previstos no inciso (i), alínea (a) acima, o so-
matório (i) dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente; e/ou (ii) dos Créditos Bancários 
Cedidos Fiduciariamente mantidos nas Contas Vinculadas; b) com relação aos Trimestres pre-
vistos no inciso (i), alíneas (b), (c) e (e) acima, o somatório (i) dos Direitos Creditórios Cedidos 
Fiduciariamente; e/ou (ii) dos Créditos Bancários Cedidos Fiduciariamente mantidos nas Con-

tas Vinculadas; e/ou (iii) do Valor dos CRI Cedidos Fiduciariamente; e/ou (iv) dos Créditos Ban-
cários Cedidos Fiduciariamente – CRI mantidos na Conta Vinculada CRI; c) com relação aos 
Trimestres previstos no inciso (i), alínea (d) acima, o somatório (i) dos Direitos Creditórios Ce-
didos Fiduciariamente; e/ou (ii) dos Créditos Bancários Cedidos Fiduciariamente mantidos 
nas Contas Vinculadas; e/ou (iii) do Valor dos CRI Cedidos Fiduciariamente; e/ou (iv) dos Cré-
ditos Bancários Cedidos Fiduciariamente – CRI; e/ou (v) do Valor do Estoque das SPEs; obser-
vado que o valor dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente deverão corresponder a, 
no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do Saldo Devedor das Debêntures; d) com rela-
ção aos Trimestres previstos no inciso (i), alínea (e) acima, o somatório (i) dos Direitos Credi-
tórios Cedidos Fiduciariamente; e/ou (ii) dos Créditos Bancários Cedidos Fiduciariamente 
mantidos nas Contas Vinculadas; e/ou (iii) do Valor dos CRI Cedidos Fiduciariamente; e/ou 
(iv) dos Créditos Bancários Cedidos Fiduciariamente – CRI. 5.5. Observada a Condição Reso-
lutiva I (conforme defi nida abaixo), a aprovação da liberação parcial da cessão fi duciária 
constituída em favor dos Debenturistas nos termos do “Instrumento Particular de Constitui-
ção de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia”, celebrado em 2.12.2013, con-
forme aditado, entre as Outorgantes da Cessão Fiduciária (conforme defi nido na Escritura de 
Emissão) e o Agente Fiduciário, e seus aditamentos (“Contrato de Cessão Fiduciária”), exclu-
sivamente com relação aos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente indicados no Ane-
xo I.A a esta ata (que incluem os Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente decorrentes 
dos Acordos de Parceria listados no Anexo I.B a esta ata e os Créditos Bancários Cedidos Fi-
duciariamente decorrentes das contas listadas no Anexo I.C a esta ata), para que sejam uti-
lizados única e exclusivamente, por meio de cessão fi duciária de tais Direitos Creditórios Ce-
didos Fiduciariamente, como garantia da cédula de crédito bancário a ser emitida pela Com-
panhia em favor do Banco BOCOM BBM S.A. no valor de até R$20.000.000,00 (“CCB BBM”) 
sem que ocorra o Evento de Inadimplemento previsto na Cláusula 6.27.1, inciso V, e na Cláu-
sula 6.27.2, inciso XII, da Escritura de Emissão. 5.5.1. Caso as condições precedentes abaixo 
não sejam plena e cumulativamente implementadas a deliberação prevista no item 5.5 aci-
ma extinguir-se-á para todos os efeitos, podendo os Debenturistas declarar as obrigações de-
correntes das Debêntures vencidas antecipadamente nos termos da Escritura de Emissão 
(“Condição Resolutiva I”): (i) o desembolso de recursos no âmbito da CCB BBM ocorra até 
12.09.2018; (ii) os recursos desembolsados no âmbito da CCB BBM sejam depositados em 
conta vinculada de titularidade da Companhia mantida no Banco Bradesco S.A., nº 33.327-1 
e agência nº 2372-8; (iii) os recursos obtidos com a emissão da CCB BBM sejam totalmente 
utilizados para pagamento da Remuneração das Debêntures a vencer em 17.09.2018; e (iv) 
outorga de mandato para o Banco Bradesco S.A. para autorizá-lo a tomar todas as medidas 
que se façam necessárias realizar um depósito dos recursos em favor dos Debenturistas, rea-
lizar transferência (ou fazer pagamento) em conta da B3 e/ou praticar qualquer outro ato 
para pagamento, ainda que parcial, da Remuneração das Debêntures a vencer em 
17.09.2018. 5.6. Observada a Condição Resolutiva II (conforme defi nida abaixo), a aprova-
ção da liberação parcial da cessão fi duciária constituída em favor dos Debenturistas nos ter-
mos do Contrato de Cessão Fiduciária, exclusivamente com relação aos Direitos Creditórios 
Cedidos Fiduciariamente indicados no Anexo II.A a esta ata (que incluem os Direitos Creditó-
rios Cedidos Fiduciariamente decorrentes dos Acordos de Parceria listados no Anexo II.B a 
esta ata e os Créditos Bancários Cedidos Fiduciariamente decorrentes das contas listadas no 
Anexo II.C a esta ata), para que sejam utilizados única e exclusivamente, por meio de cessão 
fi duciária de tais Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente, como garantia da cédula de 
crédito bancário a ser emitida pela Companhia em favor do Banco Daycoval S.A. no valor de 
até R$20.000.000,00 (“CCB Daycoval” e, em conjunto com a CCB BBM, “CCBs”), sem que 
ocorra o Evento de Inadimplemento previsto na Cláusula 6.27.1, inciso V, e na Cláusula 
6.27.2, inciso XII, da Escritura de Emissão. 5.6.1. Caso as condições precedentes abaixo não 
sejam plena e cumulativamente implementadas a deliberação prevista no item 5.6 acima ex-
tinguir-se-á para todos os efeitos, podendo os Debenturistas declarar as obrigações decor-
rentes das Debêntures vencidas antecipadamente nos termos da Escritura de Emissão (“Con-
dição Resolutiva II”): (i) R$26.929.408,80 sejam depositados em conta vinculada de titulari-
dade da Companhia mantida no Banco Bradesco S.A., nº 33.327-1 e agência nº 2372-8 até 
17.09.2018 e tais recursos sejam totalmente utilizados para pagamento da Remuneração 
das Debêntures a vencer em 17.09.2018; e (ii) outorga de mandato para o Banco Bradesco 
S.A. para autorizá-lo a tomar todas as medidas que se façam necessárias realizar um depósi-
to dos recursos em favor dos Debenturistas, realizar transferência (ou fazer pagamento) em 
conta da B3 e/ou praticar qualquer outro ato para pagamento, ainda que parcial, da Remu-
neração das Debêntures a vencer em 17.09.2018. 5.7. Em adição à Alienação Fiduciária pre-
vista no item 5.1 acima, a outorga, em favor dos Debenturistas de alienação fi duciária de 
quotas ou ações de emissão de sociedades de propósito específi co a serem constituídas para, 
exclusivamente, assumir a posição da Companhia ou de sociedades já constituídas e Contro-
ladas pela Companhia (i) nos acordos de sócios, acordos de acionistas, contratos de parceria 
imobiliária, contratos de consórcio ou outros acordos, contratos ou instrumentos listados no 
Anexo III a esta ata (“Acordos de Parceria”); e (ii) nos contratos de promessa de compra e 
venda de imóveis ou escrituras de compra e venda de imóveis com pagamento a prazo cele-
brados no âmbito dos referidos Acordos de Parceria, com relação aos respectivos projetos in-
dicados no Anexo III a esta ata, sendo que a somatória dos estoques dos referidos projetos 
perfaz, de acordo com declaração da Companhia, R$115.470.000,00 (“Alienação Fiduciária 
Adicional”). 5.8. A inclusão do seguinte Evento de Inadimplemento na Cláusula 6.27.2 da 
Escritura de Emissão (que passará a ser a Cláusula 6.28.2 da Escritura de Emissão após a im-
plementação das deliberações desta Assembleia): “XV. não constituição, até 16.11.2018, de 
alienação fi duciária sobre as ações ou quotas de emissão de sociedades de propósito espe-
cífi co a serem constituídas para, exclusivamente, assumir a posição da Companhia ou de so-
ciedades já constituídas e Controladas pela Companhia (i) nos acordos de sócios, acordos de 
acionistas, contratos de parceria imobiliária, contratos de consórcio ou outros acordos, con-
tratos ou instrumentos listados abaixo (“Acordos de Parceria”); e (ii) nos contratos de pro-
messa de compra e venda de imóveis ou escrituras de compra e venda de imóveis com pa-
gamento a prazo celebrados no âmbito dos referidos Acordos de Parceria, com relação aos 
projetos listados abaixo: Projeto - Matrícula - Acordo de Parceria: Loteamento Alpha-
ville Duas Unas: Matrícula nº 54.462 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Ja-
boatão dos Guararapes, PE., Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, cele-
brado entre Alphaville Urbanismo S.A. e Duas Unas Empreendimentos Imobiliários Ltda., em 
12.04.2006, conforme aditado. Loteamento Fechado Habitacional Alphaville Uberlândia 2: 
Matrícula nº 185.599 do 1º Serviço Registral de Imóveis de Uberlândia, MG., Instrumento 
Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Uberlândia Em-
preendimentos Imobiliários Ltda. e Granja Marileusa Loteamentos Residenciais S.A., em 
6.08.2013, conforme aditado. Loteamento Urbano Alphaville Feira de Santana: Matrícula 
nº 55.080 do 1º Ofício do Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Feira de Santana, 
BA., Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Ur-
banismo S.A. e Beira Rio Empreendimento Ltda., em 31.12.2010, conforme aditado. Condo-
mínio Alphaville Belém e Condomínio Alphaville Belém 2: Matrículas nº 47.063 do 1º Serviço 
Registral Imobiliário de Imóveis de Belém, PA, e nº 47.062 do 1º Serviço Registral Imobiliário 
de Imóveis de Belém, PA., Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebra-
do entre Alphaville Belém Empreendimentos Imobiliários Ltda. e MR2 SPE Empreendimentos 
Imobiliários S.A., em 16.07.2009, conforme aditado. Condomínio Terras Alphaville Maricá 2 e 
Condomínio Comercial Terras Alphaville Maricá 2: Matrículas nº 92.325 do Serviço Notarial e 
Registro Geral de Imóveis de Maricá, RJ – 2º Ofício, e nº 96.926 do Serviço Notarial e Regis-
tro Geral de Imóveis de Maricá, RJ – 2º Ofício (Comercial)., Instrumento Particular de Contra-
to de Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Urbanismo S.A. e São José Desenvolvi-
mento Imobiliário 39 Ltda., em 18.12.2009, conforme aditado.Instrumento Particular de 
Constituição de Consórcio Designado “Consórcio Alphaville Maricá”, celebrado entre Alpha-
ville Urbanismo S.A. e São José Desenvolvimento 40 Ltda., em 4.07.2011, conforme aditado. 
Condomínio Alphaville Manaus 4: Matrícula nº 46.826 do Cartório do 3º Ofício de Registro 
de Imóveis de Manaus, AM., Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, cele-
brado entre Alphaville Manaus Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Revenda Representa-
ções e Vendas Comerciais S.A., em 14.05.2006, conforme aditado. Condomínio Alphaville 
Anápolis: Matrícula nº 51.940, do Ofi cio de Registro de Imóveis de Anápolis - 1ª Circunscri-
ção, GO., Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado entre Alpha-
ville Urbanismo S.A. e Cayado Empreendimentos Imobiliários – SPE S/A, em 26.12.2012, con-
forme aditado. Loteamento Alphaville Ceará Residenciais 1 e 2 e Empresarial: Matrícula 
nº 8557 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Eusébio, CE., Contrato de Asso-
ciação para Desenvolvimento de Empreendimento Imobiliário, celebrado entre Alphaville 
Ceará Empreendimentos Imobiliários SPE 001 Ltda. e Dias Branco Incorporadora SPE 
001 Ltda., em 30.08.2012, conforme aditado. Contrato de Constituição de Consórcio para 
Desenvolvimento Imobiliário, celebrado entre Dias Branco Incorporadora SPE 001 Ltda., Al-
phaville Ceará Empreendimentos Imobiliários SPE 001 Ltda. (atual denominação de Dias 
Branco Empreendimentos Imobiliários SPE 001 S.A.), Alphaville Urbanismo S.A. e Dias Bran-
co Administração e Participações Ltda, em 22.11.2013, conforme aditado. Loteamento Al-
phaville Porto Velho: Matrícula nº 24.320 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Porto Ve-
lho, RO., Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphavil-
le Urbanismo S.A. e WVL Empreendimentos Imobiliários Ltda., em 8.06.2010, conforme adi-
tado. Condomínio Terras Alphaville Campina Grande: Matrícula nº 96.370 do Cartório do 1º 
Ofício Serviço Notarial e Registral Ivandro Cunha Lima de Campina Grande, PB. Instrumento 
Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado entre Terras Alphaville SPE Campina 
Grande Empreendimentos Imobiliários Ltda. e SRG Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. 
e CIPRESA Empreendimentos Ltda., em 18.12.2013, conforme aditado. Loteamento Terras Al-
phaville Camaçari Fase 02: Matrícula nº 18.927 do Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofí-
cio da Comarca de Camaçari, BA., Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, 
celebrado entre Alphaville Urbanismo S.A. e Limoeiro Empreendimentos Imobiliários 
SPE Ltda., em 3.08.2011, conforme aditado. Loteamento Terras Alphaville Camaçari: Matrícu-
la nº 16.718 do 2º Ofi cial de Registro de Imóveis da Comarca de Camaçari, BA., Instrumento 
Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Urbanismo S.A. e Li-
moeiro Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., em 3.08.2011, conforme aditado. Lotea-
mento Terras Alphaville Ponta Grossa: Matrícula nº 10.368 do 3º Ofi cial de Registro de Imó-
veis da Comarca de Ponta Grossa, PR., Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobi-
liária, celebrado entre Alphaville Urbanismo S.A. e C.B.C. Mello & Cia. Ltda., em 4.11.2011, 
conforme aditado. Condomínio Terras Alpha Maricá: Matrícula nº 92.325 do Serviço Notarial 
e Registro Geral de Imóveis de Maricá, RJ – 2º Ofício., Instrumento Particular de Contrato de 
Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Urbanismo S.A. e São José Desenvolvimento 
Imobiliário 39 Ltda., em 18.12.2009, conforme aditado. Instrumento Particular de Constitui-
ção de Consórcio Designado “Consórcio Alphaville Maricá”, celebrado entre Alphaville Urba-
nismo S.A. e São José Desenvolvimento 40 Ltda., em 4.07.2011, conforme aditado. Lotea-
mento Alphaville Maringá (Fases 1 e 2): Matrícula nº 8.843 do 2º Registro de Imóveis da Co-
marca de Astorga, Iguaraçu, PR., Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, 
celebrado entre Alphaville Maringá Ltda. e Portal Empreendimentos Imobiliários Ltda., em 
15.01.2001, conforme aditado. Loteamento Terras Alpha Petrolina (Fases 1 e 2): Matrícula 
nº 44.666 do Cartório de Registro Geral de imóveis de Petrolina, PE; e Matrícula nº 58.883 do 
Cartório de Registro Geral de imóveis de Petrolina, PE., Instrumento Particular de Contrato de 
Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Urbanismo S.A. e Bella Vista Empreendimen-
tos Ltda., em 20.05.2010, conforme aditado. Loteamento Terras Alphaville Resende 2: Matrí-
cula nº 34.965 do 2º Ofi cial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Resende, RJ., Ins-
trumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Urbanis-
mo S.A. e Villa Azul Real Empreendimentos Imobiliários Ltda., em 29.06.2010, conforme adi-
tado.” 5.9. Observada a Condição Resolutiva III (conforme defi nida abaixo), a aprovação da 
não declaração do vencimento antecipado das Debêntures em razão do não atendimento do 
Percentual Mínimo estabelecido na deliberação 5.4 acima, item (i), alínea “d” relativo ao Tri-
mestre que se iniciou em 1º.07.2018 e se encerrará em 30.09.2018. 5.9.1. Caso não ocorra, 
até 17.09.2018, a inclusão na Cessão Fiduciária de direitos creditórios que atendam aos Cri-
térios de Elegibilidade previstos no Contrato de Cessão Fiduciária de forma a atender o Per-
centual Mínimo estabelecido na deliberação 5.4 acima, item (i), alínea “d” relativo ao Trimes-
tre que se iniciou em 1º.07.2018 e se encerrará em 30.09.2018, a deliberação prevista no 
item 5.9 acima extinguir-se-á para todos os efeitos, podendo o Debenturista declarar as De-
bêntures vencidas antecipadamente nos termos da Escritura de Emissão após o decurso de 
tal período, sem a necessidade de convocação de nova assembleia geral de Debenturistas 
para esta fi nalidade (“Condição Resolutiva III”). 5.10. A autorização para a celebração de: 
(i) aditamento e consolidação à Escritura de Emissão, conforme minuta rubricada pelas par-
tes e constante do Anexo IV a esta ata, cujo arquivamento e publicação neste ato são expres-
samente dispensados; (ii) aditamento e consolidação ao Contrato de Cessão Fiduciária, con-
forme minuta rubricada pelas partes e constante do Anexo V a esta ata, cujo arquivamento e 
publicação neste ato são expressamente dispensados; (iii) aditamento ou distrato, conforme 
aplicável, ao(s) contrato(s) de banco depositário relativo às contas vinculadas relacionadas 
ao Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente descritos no Anexo I.A e no Anexo II.A; (iv) 
aditamento e consolidação ao Contrato de Cessão Fiduciária CRI, conforme minuta rubrica-
da pelas partes e constante do Anexo VI a esta ata, cujo arquivamento e publicação neste ato 
são expressamente dispensados; (v) contrato de formalização da Alienação Fiduciária, con-
forme minuta rubricada pelas partes e constante do Anexo VII a esta ata, cujo arquivamento 
e publicação neste ato são expressamente dispensados; e (vi) demais documentos e/ou adi-
tamentos relacionados aos instrumentos referidos acima. 5.11. Caso aprovadas as matérias 
previstas nos itens acima, aprovação de autorização para que o Agente Fiduciário realize to-
dos os atos estritamente necessários, para a formalização, no que for aplicável, das delibera-
ções desta assembleia. Os termos iniciados por letra maiúscula utilizados nesta Assembleia 
Geral de Debenturistas e que não estiverem aqui defi nidos ou com indicação de defi nição em 
documento específi co têm o signifi cado que lhes foi atribuído na Escritura de Emissão, no 
Contrato de Cessão Fiduciária, no Contrato de Cessão Fiduciária CRI e/ou no contrato de for-
malização da Alienação Fiduciária. As aprovações objeto desta Assembleia Geral de Deben-
turistas são pontuais e devem ser interpretadas restritivamente como mera liberalidade dos 
Debenturistas e não são consideradas como novação, precedente ou renúncia de quaisquer 
outros direitos dos Debenturistas previstos na Escritura de Emissão e demais documentos da 
Emissão. A Companhia comparece neste ato para todos os fi ns e efeitos de direito e faz cons-
tar nesta ata que concorda com todos os termos aqui deliberados, reconhecendo que o des-
cumprimento de quaisquer das obrigações ora deliberadas poderá ensejar, nos termos da Es-
critura de Emissão, o vencimento antecipado das Debêntures. Encerramento: Nada mais, 
lavrou-se a ata. Mesa: Maurício Dias Cavalheiro - Presidente, Manuela Costa Carmona - Se-
cretária. Debenturistas: Banco Bradesco S.A. Manuela Carmona - Gerente Corporate, 
Maurício Dias Cavalheiro - Gerente Comercial. Agente Fiduciário: SLW Corretora de Valo-
res e Câmbio Ltda. André Yugo Higashino - Gerente, Simone Aparecida Gonçalves Veloso 
- Diretora. Alphaville Urbanismo S.A. Guilherme Puppi - Diretor - Alphaville Urbanismo 
S.A., Ricardo Leonel Scavazza - Diretor. JUCESP nº 474.130/18-6 em 03.10.2018. Flávia Regi-
na Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

netjen@netjen.com.br T : 3043-4171/3106-4171
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Especial

(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

Ricardo Westin/ArquivoS/Agência Senado

O vencedor foi Prudente de Moraes, mas os documen-
tos da votação — que estão guardados no Arquivo 
do Senado, em Brasília — revelam que os eleitores 

também fi zeram escolhas esdrúxulas.

No fi nal da longa lista, surge uma multidão de desconhe-
cidos. Dos 205 presidenciáveis, 116 tiveram um voto só. 
Machado de Assis decifrou o estranho fenômeno. Numa 
crônica, atribuiu a existência de tantos lanterninhas anô-
nimos a votantes que usaram a urna para singelamente 
homenagear os amigos.

As leis eleitorais eram frouxas em 1894. Não era necessá-
rio fi liar-se a partido nem ofi cializar candidatura. O eleitor 
tinha liberdade para escrever qualquer nome na cédula, até 
o dele próprio ou o de um cidadão que não fosse candidato.

Ganharam votos até os príncipes Pedro de Alcântara e 
Augusto de Saxe-Coburgo-Gotha. Foram votos desper-
diçados: eles eram netos de dom Pedro II e haviam sido 
expulsos do país com a família imperial. Parte do eleitorado 
queria o visconde de Ouro Preto na Presidência. Como 
ex-primeiro-ministro do Império, ele tampouco obteria 
autorização para tomar posse.

Floriano Peixoto, o presidente de então, fi cou em 16º 
lugar. Foi outro caso curioso: a Constituição de 1891 era 
categórica ao proibir a reeleição.

Cartas marcadas
Na prática, Prudente foi aclamado — dos 351 mil votos 

totais, obteve 291 mil. Afonso Pena, segundo colocado, 
em momento algum representou perigo — amealhou 38 
mil. Logo abaixo aparecem figuras como Cesário Alvim, 
bisavô mineiro do músico Chico Buarque, e Silveira 
Martins, pivô acidental da queda da monarquia. Ruy 

Floriano, que deixava o poder, e Prudente, o eleito, na Revista Ilustrada em 1894:
em nome dos brasileiros, o semanário ”joga-lhes um punhado de fl ores”.

“Eram dez horas menos um minuto. Havia 47 eleitores. 
Abriram-se as urnas, que foram mostradas aos eleitores, 
a fi m de que eles vissem que não havia nada dentro. 

Os cinco mesários já estavam sentados, com os livros, papéis 
e penas. (...)

Tinha começado a chamada e prosseguia lentamente para 
não dar lugar a reclamações. Nove décimos dos eleitores não 
respondiam (...).

— Antônio José Pereira — chamava o mesário.

— Está na Europa — dizia um eleitor, explicando o silêncio.

— Pôncio Pilatos!

— Morreu, senhor; está no Credo. Um eleitor, brasileiro na-
turalizado, francês de nascimento, disse-me ao ouvido:

— Por que não se põe aqui a lei francesa? Na França, para 
cada eleição há diplomas novos com o dia da eleição marcado, de 
maneira que só serve para esse. Se fi zéssemos isto, não chama-
ríamos o senhor Pereira, que desde 1889 vive em Paris, 28 bis, 
rua Breda, nem o procurador da Judeia, pela razão de que eles 
não teriam vindo tirar o diploma, oito dias antes. Compreendeis?

— Compreendi; mas há também abstenções.

— Não haveria abstenção de votos. Os abstencionistas não 
teriam diplomas.

A chamada ia coxeando. Cada nome, como de regra, era repe-
tido, com certo intervalo, e eu estava três quarteirões adiante. 
Queixei-me disto ao ex-francês, que me disse:

— Mas, senhor, também este método de chamar pelos nomes 
é desusado.

— Como é então? Chama-se pelas cores? Pelas alturas? Pelos 
números das casas?

— Não, senhor; abre-se o escrutínio por certo número de 
horas; os eleitores vão chegando, votando e saindo.
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Machado de 
Assis mostra que 
abstenção na 1ª 
eleição foi elevada
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Joaquim Maria Machado de Assis.

— Sério?

— Sério.

— Não creio que nos Estados Unidos da América...

Outro eleitor, brasileiro naturalizado, norte-americano de 
nascimento, acudiu logo que lá era a mesma coisa.

— (...) Não se esqueça que o time is money é invenção nossa. 
Não seríamos nós que iríamos perder uma infi nidade de tempo 
a ouvir nomes. O eleitor entra, vota, retira-se e vai comprar uma 
casa, ou vendê-la. Às vezes mais, vai casar-se. (...)

— Padre Diogo Antônio Feijó! — prosseguia o mesário.

Pausa.

— Padre Diogo Antônio Feijó!” 

Trechos da crônica publicada por Machado de Assis na Ga-
zeta de Notícias, do Rio, em março de 1894, sobre a votação. A 
íntegra está em (http://bit.ly/cronicaVotacao) - (Ag.Senado).

Na primeira eleição presidencial, Brasil 
teve eleitor de menos e candidato demais

Faz 124 anos que os brasileiros tiveram 
a primeira experiência de ir às urnas 
para escolher o presidente. Quem 
compara a histórica eleição de 1894 com 
os pleitos de hoje, porém, no máximo 
divisa uma vaga semelhança. A começar 
pelos candidatos. Na primeira eleição 
direta, a lista com o resultado elencou 
nada menos que 205 nomes

Reprodução

Barbosa recebeu votos em todas as eleições até mor-
rer, em 1923, embora só tenha concorrido oficialmente 
duas vezes.

Segundo o cientista político Jairo Nicolau, autor de 
História do Voto no Brasil (Jorge Zahar Editor), a vitória 
foi arrasadora porque a política era um jogo de cartas 
marcadas. Nem sequer era preciso fazer campanha. 
Nos primeiros 40 anos da República, a oposição nunca 
venceu.

"As elites ditavam quem seria o presidente. As eleições 
eram apenas uma forma de referendar uma decisão po-
lítica já tomada, e não o momento em que a população 
escolhia seus governantes".

O eleitorado era irrisório. Numa população de 14,3 
milhões, só 800 mil estavam habilitados a votar (5,6%). 
Hoje, mais de 70% dos brasileiros podem ir às urnas. O 
direito era negado a mulheres, analfabetos, mendigos, 
soldados rasos e religiosos sujeitos a voto de obediência. 
O eleitor devia ter ao menos 21 anos. Eram restrições 
brutais. As mulheres respondiam por metade da popu-
lação. Os negros, recém-beneficiados pela Lei Áurea, 

eram quase todos iletrados. Mesmo entre os brancos, 
poucos liam e escreviam naquele Brasil rural.

Walter Costa Porto, ex-ministro do Tribunal Superior 
Eleitoral e autor de 'A Mentirosa Urna' (Martins Fontes), 
ressalta que a Constituição de 1891 não vedava o voto 
feminino explicitamente: "Não precisava estar escrito. 
Era um tempo em que a mulher não tinha direito nem 
liberdade. Primeiro, ela era subordinada ao pai. Depois, 
ao marido. Quando ficava viúva, ao filho mais velho".

Para piorar, a abstenção era altíssima. Mais da metade 
dos eleitores inscritos não apareceu para votar em 1894. 
O voto não era obrigatório.

As elites dispunham de dois instrumentos para ven-
cer. O primeiro eram as fraudes. Entre as artimanhas, 
estavam depositar cédulas extras nas urnas e adulterar 
as atas com as apurações. O segundo era o Congresso, 
que organizava as eleições federais. Os senadores e 
deputados tinham o poder de coroar os aliados e barrar 
os inimigos. 

A logística das votações agora cabe à Justiça Eleito-
ral, fora da influência política. Diz a historiadora Dulce 
Pandolfi, da Fundação Getulio Vargas: "Enquanto em 
outros países a República era associada a eleição, par-
tidos, interesse público e imparcialidade da lei, aqui era 
identificada com fraude, corrupção, interesse particular 
e ausência do povo. A República fora implantada para 
acabar com os vícios do Império, mas, pelo menos nas 
primeiras décadas, fracassou".
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A importância do live 
streaming para a sua marca

Recentemente, a 

emissora Esporte 

Interativo surpreendeu 

o mercado de 

comunicação 

ao anunciar o 

encerramento de seus 

canais na TV por 

assinatura para focar 

na transmissão de 

conteúdos nas redes 

sociais

A opção mexeu com o 
setor e não faltaram 
análises para avaliar 

o impacto dessa medida no 
futuro. O fato, porém, é que 
se o live streaming tornou-se 
uma alternativa interessante 
para uma emissora de tele-
visão exibir seus conteúdos, 
também deve fazer parte do 
planejamento de marketing 
das empresas. 

A transmissão ao vivo só 
é possível graças à evolução 
tecnológica e à popularização 
dos dispositivos móveis – posi-
cionando-se como importante 
ferramenta de marketing. De 
acordo com pesquisa da Rese-
arch and Markets, a indústria 
de live streaming deve faturar 
US$ 70 bilhões até 2021. Além 
disso, previsão da Cisco Fore-
cast mostra que 80% do tráfego 
da Internet será realizado por 
vídeos no próximo ano.  

O uso de streaming em 
campanhas de marketing não 
chega a ser uma tendência e 
integra as principais campa-
nhas de empresas e agências 
de comunicação em todo o 
mundo. O Instagram, por 
exemplo, está deixando de 
ser uma rede social de foto 
para se transformar em uma 
de vídeo – e a criação do IGTV 
reforça essa visão. O conteúdo 
audiovisual, principalmente as 
transmissões ao vivo, possui 
um maior engajamento pe-
rante os consumidores. Não 
vai substituir a TV, mas é um 
complemento e uma nova for-

ma de se comunicar e interagir. 
O público está convergindo 
para a tela dos smartphones 
e tablets. 

É uma mudança de paradig-
ma importante. Antigamente, 
para conseguir fazer um mate-
rial de vídeo, as marcas preci-
savam recorrer a produtoras 
e dependiam de permissão do 
evento – conteúdo ao vivo só se 
a emissora de televisão tivesse 
interesse! Hoje, o live strea-
ming tem valores bem mais 
em conta, com equipamentos 
mais simples e de fácil acesso. 
Isso permite que as empresas 
possam desenvolver projetos 
parecidos com uma Web TV 
para realizar ações audiovisu-
ais – com a vantagem de ser 
divulgado para um público bem 
maior, com chances de fechar 
parcerias e possibilidade de 
encontrar patrocinadores. 

Mas antes de sair gravando 
e publicando vídeos na inter-
net, é preciso entender o seu 
público-alvo a fundo e saber 
onde ele está e o que ele quer 
ver. Para isso, é necessário ter 
uma estratégia bem defi nida. 
Questões como qualidade 
e o tipo de transmissão e a 
mensagem que o conteúdo 
vai passar devem ser defi ni-
das antes. Conte com uma 
agência parceira, que pensará 
em todo o planejamento e na 
estrutura tecnológica e resol-
verá problemas que possam 
eventualmente surgir durante 
a transmissão. 

A evolução dos dispositivos 
móveis e da conectividade dos 
aparelhos faz com que os víde-
os sejam a principal forma de 
divulgação dos conteúdos de 
uma marca – afi nal, é melhor 
visualizar um produto em um 
meio audiovisual do que um 
texto pela tela pequena do ce-
lular. A possibilidade de fazer 
transmissão em tempo real, é a 
chance de ouro para impactar 
o público-alvo e aumentar o 
engajamento de sua marca.  

(*) É diretor de Planejamento e 
Estratégia da agência de Marketing 

Pílula Criativa - pilulacriativa@
nbpress.com.br.

Ricardo Inforzato (*)

News@TI
Aplicativo reinventa gerenciamento de 
viagens e despesas de negócios

@Rydoo é a nova plataforma que simplifi ca viagens e despesas em 
alguns cliques e imagens. Nascida da aliança de duas startups e 

da Sodexo, líder mundial em serviços de Qualidade de Vida, contribui 
para um ambiente de trabalho satisfatório.  Lançado no Brasil com uma 
equipe exclusiva com sede em São Paulo, Rydoo está disponível em 
60 países e tem como objetivo liberar todo o potencial de um mercado 
dinâmico, com foco na digitalização (https://www.rydoo.com/pt). 

Startup de educação brasileira fi nalista de 
premiação sobre inovação em Madrid

@Há apenas quatro meses, a startup Beenoculus – pioneira no 
mercado de realidade virtual no país – apresentou ao mercado 

a Beetools, uma escola de idiomas que se utiliza da realidade virtual 
(VR), da Gamifi cação, do Big Data, da metodologia Flipped Classroom 
e da inteligência artifi cial (AI) para auxiliar no ensino da língua inglesa. 
Este projeto inédito globalmente fez tanto sucesso que a empresa 
curitibana marcou presença no South Summit, evento que aconteceu 
entre os dias 03 e 05 de outubro e reconheceu as melhores startups 
de educação, inovação e tecnologia do mundo. A Beetools fi cou en-
tre as 10 melhores na categoria Edtechs. Com o uso de tecnologias, 
como VR e Inteligência Artifi cial, aliadas ao acompanhamento de 
um professor presencial, a Beetools consegue fazer com que o aluno 
tenha um resultado muito mais efi ciente e possa praticar o idioma 
em um ambiente virtual, no qual se sente à vontade para utilizar todo 
o inglês que aprendeu.

Cidade inteligente é tema de palestra

@Giovanni Savio fundador e presidente da Planet Smart City 
está entre os speakers da WTM18 - Welcome Tomorrow Mobi-

lity – maior evento de mobilidade urbana do mundo, que acontece 
entre os dias 29 e 31 de outubro, no WTC , em São Paulo. O CEO 
palestrará no espaço Space Content, no dia 30, o tema abordado será 
Cidades do Futuro – inovando na gestão pública, onde Giovanni irá 
apresentar aos participantes o projeto Smart City Laguna que esta 
sendo construído no Ceará e teve como investimento US$ 50 milhões 
(http://smartcitylaguna.com.br/).

Avaliação da PROTESTE revela os melhores 
smartphones do mercado

@Assim como o computador, o celular também pode ser atacado 
por arquivos maliciosos criados estrategicamente para danifi car 

aparelhos ou capturar dados. Estes são conhecidos como malware. 
Sabendo disso, A PROTESTE, associação de consumidores, realizou 
uma verifi cação na segurança proposta pelas marcas de aparelhos 
smartphones, a fi m de listar alguns cuidados necessários que devem 
ser levados em conta na hora de realizar a compra. Para o estudo, 
foram ressaltados exemplos de modelos que possuem bom sistema 
de segurança. Samsung Galaxy S9, Apple iPhone 8 Plus, Asus  Zen-
fone 3 Zoom, Samsung  Galaxy A8, Apple iPhone SE 32Gb e Asus 
Zenfone 4 Max. No entanto, é importante esclarecer que a nota de 
avaliação apresentada não se refere especifi camente à segurança, 
mas, sim, à qualidade e ao desempenho geral do aparelho. Isso por-
que não há diferença entre o nível de segurança entre um modelo 
Galaxy S9 e um Galaxy A8, por exemplo, uma vez que o software de 
proteção da Samsung é o mesmo para a maioria dos seus aparelhos 
(proteste.org.br/celulares).

As vendas do comércio va-
rejista no País cresceram 
0,9% em agosto na com-

paração com o desempenho 
registrado em julho, segundo 
indicador do Serasa Experian, 
e em comparação a agosto de 
2017 subiu 7,9%. Mesmo com 
o mercado em ascensão, os 
números do varejo físico ainda 
preocupam os comerciantes 
que buscam alternativas para 
alavancar as vendas e conseguir 
mais clientes.  

 
Uma alternativa segura e 

com baixo investimento inicial 
é optar pelas vendas em sho-
ppings virtuais, conhecidos 
como marketplaces. No Brasil, 
existem diversas plataformas 
que podem ajudar o empreendedor a começar seu negócio online. 
Segundo Frederico Flores, especialista em marketplace e Head da 
Becommerce (www.becommerce.com.br), maior plataforma para 
gestão de vendas em marketplaces da América Latina - adquirida 
pelo grupo Mercado Livre por R$ 36,5 milhões em 2017, este 
mercado já é responsável por cerca de 20% do faturamento de 
todo comércio eletrônico no Brasil.  

 
“Começar a vender no comércio eletrônico pode ser a solução 

para quem quer investir em vendas onlines sem ter um site pró-
prio, mas assim como no varejo físico é preciso ter dedicação e 
estratégias para fazer a negócio decolar”, afi rma Frederico Flores.  

 
O especialista dá 5 dicas essenciais para quem quer investir 

no comércio eletrônico por meio de marketplaces sem ter um 
e-commerce próprio:    

   
1. Escolha o marketplace correto  

No Brasil já existem diversas plataformas de marketplaces 
– alguns grandes varejistas, por exemplo. Também existem ma-
rketplaces de nicho, que são focados em determinados públicos 
e vendem apenas alguns segmentos de produtos. Cada um tem 
suas regras e particularidades. Estude e analise as que mais fazem 
sentido para o seu negócio.   

   
2. Conheça as taxas e comissões  

Antes de começar a vender, procure saber qual é a porcentagem 
da plataforma escolhida e as variações da comissão com base na 

Confi ra 5 dicas para 
vender na internet sem ter 
um e-commerce próprio

Optar por comercializar seus produtos e serviços em marketplaces é uma alternativa segura e econômica

condição comercial. Taxas muito baixas podem signifi car menor 
liquidez para receber o dinheiro. Taxas mais altas, em contrapar-
tida, podem oferecer a oportunidade de o seu cliente parcelar 
sem juros e você receber à vista, por exemplo.  

 
3. Automatize seu negócio  

Administrar todas as etapas de vendas em marketplaces exigia 
tempo e um investimento que nem todos os vendedores possuíam. 
Porém, existem soluções acessíveis para ajudar no gerencia-
mento. A Becommerce, por exemplo, disponibiliza serviços que 
automatiza todas as etapas das vendas, desde o atendimento ao 
cliente até a entrega.  

 
Uma das ferramentas disponíveis permite responder todas as 

dúvidas dos clientes 24 horas por dia – sem intervenção huma-
na. Além disso, o sistema monitora o preço da concorrência e 
diminui o valor dos seus produtos automaticamente, caso outro 
vendedor faça alguma alteração.  

   
4. Profi ssionalize seu contato com o cliente  

A concorrência dentro dos marketplaces é acirrada e mais do 
nunca é necessário passar credibilidade para os clientes. Com 
ajuda de plataformas de gestão tudo pode ser feito de forma au-
tomática e profi ssional, diminuindo o tempo em que os processos 
acontecem e que o seu cliente é avisado.   

 
5. Invista na logística: cumprir o prazo de entrega é 

tudo! 

Mesmo encantando seus clientes com campanhas promocio-
nais, bom atendimento e preços incríveis, descuidar da logística 
no e-commerce pode ser um tiro no pé, gerando desconfi ança e 
afastando o cliente defi nitivamente.  

 
É fundamental dar opções de entregas e fi car atento aos prazos 

de postagem. Você pode ter um produto incrível, porém se quiser 
tornar a experiência do seu usuário mais completa e cada vez 
melhor é fundamental criar estratégias para gerar prazos menores 
com entregas mais rápidas. 

 
Outra dica importante é ficar atento ao controle de estoque. 

Lembre-se de mantê-lo atualizado para não correr o risco de 
vender um produto que você não tenha. Por fim, uma ação 
que pode ser feita para fidelizar seus clientes é a entrega 
de brindes ou cupons especiais,que ajudam a manter o seu 
cliente ativo.

Aliar as possibilidades e a evolu-
ção tecnológica com as demandas 
do setor fi nanceiro. Esses são os 
principais desafi os das fi ntechs, 
ramo de startups voltadas ao setor 
de pagamentos que prospera no 
mundo inteiro ao oferecer solu-
ções disruptivas.

Os mercados nacional e in-
ternacional se diferem bastante 
nesse segmento. No Brasil, as 
possibilidades são escassas, con-
centradas em poucas empresas 
dominantes. Em contrapartida, 
no que tange a segurança, o cená-
rio brasileiro é um dos mais avan-
çados. No exterior as soluções 
completas para estabelecimentos são bem avançadas e desenvolvidas 
por várias provedoras de serviços de pagamento, evitando o monopólio.

A perspectiva é que o mercado nacional caminhe para o desenvol-
vimento de medidas de pagamentos segmentadas, como sistemas de 
gestão específi cos para atender salões de beleza, restaurantes, empresas 
de atacado, franquias, marketplaces, entre outros.

Confi ra 4 lições que as fi ntechs brasileiras devem aprender com as 
internacionais, de modo a inovar no acirrado mercado de pagamentos:

Conheça seu segmento

Para atuar nessa área, é preciso conhecer muito bem seu nicho e 
cliente. As maiores ideias e oportunidades costumam ser oriundas de 
uma sabedoria profunda a respeito dos seus consumidores. Conhecendo-
-os e entendendo suas difi culdades, o desenvolvimento do produto 
será mais assertivo.

Simplifi que

Antes de se ter um carro po-
tente e com tração nas quatro 
rodas é necessário aprender 
a caminhar, correr e andar de 
bicicleta. Ou seja, é importante 
simplifi car ao máximo na hora 
do desenvolvimento de um novo 
produto. Assim, é mais fácil testar 
e colher os feedbacks para, só 
então, ganhar o corpo necessário 
para escalar a solução.

Distribuição

Pense, de maneira estraté-
gica, na distribuição de seu 
produto. Esse é um ponto de 

extrema importância para qualquer fintech. Ao elaborar bons 
planos de escala e entrega, é possível identificar parceiros co-
merciais que sejam capazes de complementar a solução oferecida 
por sua empresa.

Resolva problemas

Ter um produto legal é algo ótimo. Mas suprir as necessidades e 
resolver os problemas é melhor ainda. Existem diversas empresas 
que desenvolvem algo sem se preocupar com sua demanda. Para 
evitar isso, é preciso sempre pensar na resolução de dilemas reais 
presentes em grandes mercados. Quanto maior for o contratempo a 
ser resolvido, maior o retorno em todos os sentidos: fi nanceiro, ma-
rketing, inovação, etc.

(Fonte: João Miranda é fundador da Hash lab, empresa de tecnologia para o 
ecossistema de meios de pagamentos. https://hashlab.com.br/).

Lições que as fi ntechs brasileiras podem 
aprender com o mercado internacional

2ª Vara de Registros Públicos do Foro Central Cível - da Comarca da Capital, SP. Edital de 
Citação Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo Nº 0108919- 
75.2003.8.26.0100 (675/03)]O(A) Doutor(a) Letícia Fraga Benitez, MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara de Regis tros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SP, do Estado de SP, na forma 
da Lei,etc. Faz Saber a(o) Ermelindo Chiarioni, réus ausentes, incerto, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Elide Meli Amatte Graut e Fernando 
Galerani Graut ajuizou(ram) ação de Usucapião, tendo por objeto o lote de 6,18 m de frente para a 
atual Avenida Alcântara Machado n 3.748. Mede 10,50m, da frente aos fundos de quem da Av. 
olha para imóvel onde confronta com Ind. Têxtil Nicolau Jeha Ltda, do lado esquerdo, mede 
9,85m, e confronta com Fernando Galerani Graut, e nos fundos mede 6,00m e confronta com Ind. 
Têxtil Nicolau Jeha Ltda e encerra a área de 60,00m2, no terreno existe benfeitorias. Localizado à 
27,00 metros de distância do Bairro para o Centro, localizado no Bairro do Belenzinho/SP, nº 
contribuinte 029.044.0066-4,PMSP/SP,conforme relatam os requerentes estarem de forma pacifica 
e ininterruptamente há mais de 20 anos. Estando em termos, expede-se o presente edital para 
citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o decurso do 
prazo do edital (20 dias), contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros 
os fatos articulados pelo autor. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
Lei.                                                                                                                                      12 e 16/10   

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1127573-39.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 22ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Fernando Henrique De Oliveira 
Biolcati, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Thales Viana de Almeida Ferreira, CPF,261.498.068-47 
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Felithi Comercial 
Ltda ME, CNPJ,52.026.614/0001-46, por seu sócio Felipe Carbonare Aragão de Barros CPF, 301. 
963.838-03,alegando em síntese:A Exequente é credora do cheque nºSA000407,da agência 
92685 do Banco Itaú S/A na conta corrente 01503-3, no valor de 45.061,98 (11/2016) tendo como 
titu lar o executado. O cheque fora apresentado e devolvido, ocorrendo que, até a presente data, o 
débito não foi saldado. Assim, tornando-se impossível o pagamento espontâneo da dívida, não 
resta do exequente outra alternativa, senão promover a presente execução pelas vias judiciais. 
Encontrando-se o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias úteis, a 
fluir após o prazo supra, pague o débito atualizado, acrescido das cominações legais, caso em 
que à verba honorária será reduzida pela metade, e querendo ofereça embargos no prazo de 15 
dias úteis, facultando ao executado nesse prazo, reconhecendo o crédito do exeqüente e 
comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requerer o 
pagamento do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção e juros, sob pena de 
penhora e avaliação de bens, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de 
revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Para conhecimento de todos, é expedido o 
presente edital, que será afixado e pub. na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta 
cidade de SP, aos 31/07/2018.                                                                                           12 e 16/10  
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 15 de Outubro de 2018. Dia de São Deodato, Santa Tereza 
D’Ávila, e Dia do Anjo Mehiel, cuja virtude é o amparo. Dia do Caçador, 

Dia da Normalista e Dia do Professor. Hoje aniversaria a atriz e di-
retora Penny Marshall que faz 76 anos, a atriz Denise Fraga que nasceu 
em 1965, a atriz Bianca Rinaldi que completa 51 anos e o ator Rodrigo 
Lombardi que nasceu em 1976.

O nativo do dia
O nativo de Libra deste dia e grau é charmoso, rápido para avaliar si-
tuações você sempre será uma pessoa sociável com muito carisma para 
lidar com pessoas. Cético, mas com uma inocência infantil aos poucos 
aprende a apreciar os benefícios que recebe quando ouve a sua intuição. 
Tem facilidade para aprender rápido e talento para atrair dinheiro e apoio 
dos outros. Acredita na justiça e na igualdade entre as pessoas. Consegue 
tudo o que quer sempre de forma diplomata, sem o mínimo de ofensa. 
Jamais demonstra agressividade e impaciência. Gosta de trabalhos onde 
possa usar seu gênio inventivo e criativo.

Dicionário dos sonhos
CORVO – Vê-lo: indica perigo eminente. Alguém de-
seja apoderar-se dos seus bens. O corvo relaciona-se 
com roubo, gente desconfi ada. Enxota-los ou mata-los: 
perigo afastado. Mas o corvo pode também signifi car 
purifi cação, melhoria do ambiente familiar ou de 
trabalho. Números de sorte:  03, 17, 21, 28, 33 e 58.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta segunda é o sexto dia da lunação. Durante todo o dia as atividades que mexam com nossa força de vontade, 

estarão favorecidas. Festas, reuniões, e comemorações também são muito favorecidas. Pode aproveitar a vontade de 

mudar que esta Lua confere para fazer mudanças na casa ou no trabalho. Alterar horários, contratar novos serviços, 

mudar a disposição de móveis, tudo isso dará certo. Com a Lua em Capricórnio todos fi cam mais determinados 

e até teimosos.
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Mantenha algum isolamento e use 
a criatividade com a Lua em Capri-
córnio, pois neste signo aumenta a 
capacidade de usar de determina-
ção. Aceite desafi os e ofereça-se 
para missões impossíveis. Precisa 
manter suas emoções sobe controle, 
pois logo tudo irá se acalmar. 78/678 
– Branco.

Podem se abrir novos horizontes, 
sociedades, parcerias e uniões ini-
ciam ou se rompem. Livre-se do que 
não serve mais, dando espaço para 
novidades. Muita atração para o amor 
e para a relação a dois. Se estiver só, 
poderá se encantar com alguém a 
atrai. 52/152 – Cinza.

Não entre em atrito com amigos, 
colegas e chefes devido ao desgaste 
que isto provoca para sua imagem. 
As atitudes egoístas geram rompi-
mentos e afastam as pessoas. Seja 
mais otimista e saiba adaptar-se a 
situações novas nas relações pes-
soais. 38/338 – Marrom. 

Novidades nas atividades comer-
ciais e domésticas. Precisa aceitar 
as situações do jeito que elas são 
e evitar a rebeldia. Conte com a 
ajuda de colegas de trabalho, para 
suas realizações. Sozinho será mais 
difícil conseguir aquilo que pretende. 
93/293 – Amarelo.

Use toda a sua habilidade no trato 
com as pessoas, isso ajudará a manter 
bons relacionamentos. As relações 
sentimentais dão momentos muito 
felizes no amor e no sexo. Com o Sol 
indo para a casa quatro na próxima 
semana, aproxime-se ainda mais de 
seus familiares. 03/203 – Laranja.

Comece a mudar seu rumo, tomando 
atitudes que vem adiando há algum 
tempo. É momento de nos preparar 
para as mudanças usando a imagi-
nação fértil. Pode ser que certas 
dúvidas ainda tragam perturbações 
que acabem provocando decepções 
depois. 56/456 – Verde.

A Lua em Capricórnio aumenta a 
determinação até o fi m da jornada, 
quando há mais calma e silêncio. 
Daqui em diante a organização da 
vida fi nanceira fará seu conforto 
melhorar. Dedique-se a encontrar 
soluções para sua vida e das pessoas 
que ama. 44/144 – Cinza.

Evite às ações que exijam fi rmeza e 
estabilidade. Controle-se para não 
ser levado a certo desequilíbrio 
nos gastos. Atitudes possessivas 
e até passionais provocam crises 
amorosas. Logo virá um novo ciclo 
de vida com maior motivação e boa 
disposição. 34/534 – Azul.

Acentua-se o interesse pela vida, 
pela relação à dois e a realização 
fi nanceira. Faça um plano e come-
ce a tratar de resolver os impasses 
que possam surgir. O vigor e a boa 
disposição ajudam a realizar viagens 
e passeios. Não mude a rotina neste 
começo de semana. 77/277 – Cinza.

Há uma grande chance de alegrias 
nos relacionamentos, contatos so-
ciais e sentimentais recém-iniciados. 
Antes de irritar-se, veja se a situação 
ainda pode ser favorável. Aceite 
desafi os e ofereça-se para missões 
impossíveis. Ganhará poder com 
isso. 78/478 – Verde.

Faça como o símbolo de seu signo, 
o peixe, adapte-se, não reme contra 
a maré. Mudanças de posição social 
tendem a tumultuar a vida afetiva 
por isso haja com cuidado. Controle 
a tendência a demonstrar ciúmes 
pela sensibilidade da lua em seu 
signo. 43/443 – Branco.

O Sol entrando na casa dois no fi nal 
de semana começa a dar a  chance 
de lucros e ganhos atrasados ou 
devidos. Não se afaste de seus 
ideais, mas não deixe de aproveitar 
oportunidades. Mesmo assim, a 
insatisfação pode fazê-lo cometer 
extravagâncias. 34/634 – Violeta.

Simpatias que funcionam
Para cortar soluço: Para cortar soluço de recém-
nascido fazer uma bolinha de pelo retirado da manta 
da criança e pregar na testa dela com sua saliva. Pingar 
três gotas de café morno na testa da criança. Prender 
três fi os de cobertor ou de roupa de lã vermelha na 
testa do nenê. Para fazer passar o soluço, mesmo em 
adulto diga três vezes: “Soluço vai, soluço vem, soluço 
vai, soluço vem”. 
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TEOCB
PESOMORTO

PONTAPEEL
ARTEOPRA

TAESTAMPA

MEDICIVIR
DOMTRENA

GERADOROG
FGARESI

PALETASIENA

CAMABONS
ACSERATT

USARATARI
IONSSAC

COLOECOADA

Oriente;
nascente

Iguaria
francesa
feita com
biscoitos

(?) floral: 
caracteriza
a moda de
primavera

"(?) Dizer
Adeus",
sucesso
do Titãs

A imitação
da vida,
segundo 

o dito

Tipo de
arquivo

gerado na
câmera

Ir e (?),
direito
consti-
tucional

Dispositi-
vo útil em
blecautes

Meia-(?),
benefício 
a idosos

em shows

(?)
mexicana,

tipo de
picolé

(?) elás-
tica, equi-
pamento
circense

Reação
emocional 
à presença
de sujeira

"Sabendo
(?) não

vai faltar",
slogan

Átomos
de carga
elétrica
alterada

Pedido da
criança
pequena 
à mãe

Repro-
duzida;
repetida

Presidente
do Milagre
Econômico

Dádiva

Atraente Autora de
músicas
Oersted

(símbolo)

Objeto esférico para
exercícios de pilates

(?) do namoro: é trau-
mático ao apaixonado

Fita usada
por enge-
nheiros
Épocas

Oswaldo
Goeldi, 

desenhista
Juízo

Estações
de trem

Criado de
uniforme

Hábeis;
eficientes
Períodos 

geológicos

Errar, em
inglês
Cidade
italiana

Tecla de
micros

Bolsa, em
francês

Sucesso
do Legião
Urbana
Relação

Antigo 
videogame

Medida
náutica

Pessoa
inútil (fig.)
Golpe do

MMA

Direito
restrito a objetos de
até 10 cm, no Rio de

Janeiro

3/err — sac — tab. 5/atari — gares — siena. 6/médici.
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
Hip hop

Se você é ligado no universo Hip 
Hop, o Sons da Rua é o seu lugar! 
Enriquecimento cultural, promo-
ção de cidadania, batalha de rima 
e shows são as apostas da terceira 
edição do festival. O evento promo-
vido pela InHaus Entretenimento, 
acontece na Arena Corinthians, 
dia 3 de novembro.Nesse ano, 
os destaques são: Emicida, Mano 
Brown, Rincon Sapiência, DJonga 
e Alt Niss. O rapper, compositor, 
produtor e apresentador Thaíde,  
embaixador do festival, será o 
mestre de cerimônia dessa edição 
do Sons da Rua.

Serviço: Arena Corinthians, Av. Miguel 
Ignácio Curi, 111,  Artur Alvim. Sábado 
(03/11), das 12h às 23h. Ingresso: R$ 50 e 
R$ 25 (meia).

Comédia
O ator Eduardo Martini traz a desbocada e irreverente senhora de volta 

aos palcos com seus conselhos hilários e suas críticas afi adas que não 
poupam ninguém na peça “Neide Boa Sorte - Manual de Sobrevivência 
de uma Cinquentona Atrevida”. Abordando temas atuais e divertidos, 
Neide Boa Sorte “destila” todo o seu (mau) humor em assuntos como 
a sinceridade feminina, maus casamentos, status social dentre outros. 
No roteiro, maneiras práticas de como mulheres de 50 anos podem 
dar a volta por cima com elegância, irreverência e muito bom humor.

Serviço:  Teatro Itália,  Av. Ipiranga, 344 - República, Tel. 3120-6945. Sábados às 21h e 
aos domingos às 18h. Ingressos: R$ 50  e R$ 25 (meia). Até 11/11.

Entre os dias 16 e 20 de outubro, a Osesp realiza a Maratona 
Mozart, uma semana inteira de concertos totalmente gratuitos 
dedicados ao compositor austríaco e ao período Clássico. A 
série faz parte do Concurso Jovens Solistas da Osesp e, em 
cada dia de apresentação, um dos fi nalistas da edição 2018 
terá a oportunidade de ser apresentar com a Orquestra e sob 
regência do britânico Neil Thomson.Os fi nalistas do concurso 
foram selecionados por uma banca examinadora em março 
deste ano, e, após as apresentações com a Osesp, o solista com 
o melhor desempenho será premiado com um concerto solo 
com a Orquestra durante a Temporada 2019, além de receber 
a medalha Eleazar de Carvalho. Os concertos dos dias 16, 18 
e 20 ainda contarão com recursos de acessibilidade, sendo 
parte do projeto da Osesp em parceria com a Ver com Palavras. 
Nessas apresentações, haverá audiodescrição do concerto e do 
local, disponibilizadas por meio de rádio fornecido ao público. 
O recurso é simultâneo e ao vivo, com informações relevantes 
à experiência de assistir a um concerto. Lucas Ferreira apre-
senta (dia 16) Concerto para Clarinete em Lá maior, KV 622, 
Sinfonia nº 36 em Dó maior, KV 425 – Linz. No dia 17, Giovanna 
Finardi fl auta, Concerto nº 2 para Flauta em Ré maior, KV 314 
(285d), Sinfonia nº 38 em Ré maior, KV 504 – Praga. Marcela 
Rahal,  mezzo soprano (dia 18), La Clemenza di Tito, KV 621: 
Abertura e Árias, A Flauta Mágica, KV 620: Abertura, Alma 
grande e nobil core, K 578, Sinfonia nº 39 em Mi bemol maior, 
KV 543. Dia 19, Thiago Sandoval, Concerto para Clarinete em 
Lá maior, KV 622, Sinfonia nº 40 em sol menor, KV 550. Marina 
Martins,  violoncelo, (dia 20), Joseph Haydn,Concerto nº 1 para 
Violoncelo em Dó maior, Wolfgang A. Mozart, Sinfonia nº 41 em 
Dó maior, KV 551 – Júpiter

Serviço: Sala São Paulo, Praça Júlio Prestes, 16, Centro, tel. 3777-9721. De 
quarta (17) a sábado (20) às 19h30. Entrada franca.

Música erudita 
O Quarteto Drummond  

conta com João Pedro Ferraz 
e Ramon Rodrigues (Violinos), 
Flórence Suana (Viola) e Ro-
drigo Prado (Cello), músicos 
da Orquestra Experimental 
de Repertório e da Escola de 
Música do Theatro Municipal 
de São Paulo, com atuação 
no programa de concertos da 
cidade de São Paulo. Nesta 
apresentação, o repertório tem 
como foco os compositores 
nacionalistas, como Guerra
-Peixe, Villa Lobos e Ernâni 
Aguiar.

Serviço:  Igreja Da Boa Morte, R. do 
Carmo, 202. Terça (16) das 13h às 14h. 
Entrada franca.

“Casa de Bonecas - Parte 2”.

A peça “Casa de 
Bonecas - Parte 2” tem 
como mote  a “Casa de 
Bonecas”, onde Ibsen, 
Nora Helmer  falsifi ca 
uma assinatura do pai 
e faz, em segredo, um 
empréstimo para salvar 
Torvald, seu marido, 
mas quando este 
descobre a fraude, por 
causa da chantagem de 
um agiota, repreende a 
esposa, humilhando-a 
e negando que ela 
continue educando os 
fi lhos

O agiota devolve a pro-
missória, salvando os 
Helmer, mas Nora, 

desiludida com a covardia e 
hipocrisia de Torvald, ao ver 
a posição inferior da mulher 
na sociedade, revolta-se e 
abandona o marido e três 
fi lhos pequenos. No texto de 
Lucas Hnath, a emblemática 
personagem Nora, agora uma 
escritora de sucesso, retorna 
15 anos depois ao lar porque 
precisa ofi cializar o divórcio 
com Torvald. Popular por de-
fender causas feministas, ela 

Comédia dramática

está sendo chantageada para 
negar suas ideias, pois uma 
mulher casada não poderia ter 
uma vida independente. De 
volta ao núcleo familiar, Nora 
enfrentará a recriminação da 
criada, da fi lha mais nova e do 
marido por tê-los abandonado 

e por ter tido a ousadia de 
escolher o que fazer de sua 
vida. Mais uma vez ela terá 
que decidir entre fi car à mer-
cê de mentiras, regras sociais 
equivocadas e da visão retró-
grada de seus entes queridos 
ou assumir sua identidade e 

lutar por um mundo diferente. 
Com Marília Gabriela, Luciano 
Chirolli, Eliana Guttman e 
Clarissa Kiste.

Serviço: Tucarena, R. Monte Alegre, 1024 
(Entrada pela Rua Bartira), Perdizes, tel. 
3670-8455. Sextas às 21h, sábados às 20h e 
aos domingos às 18h. Ingresso: R$ 80.
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Osesp realiza a Maratona Mozart, uma semana inteira

de concertos dedicados ao compositor austríaco.
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Maratona Mozart

Experiencie a vida como
o milagre que ela é

A mente linear condicionada busca continuamente as provas 
das coisas, até mesmo aquelas que não podem ser provadas 
apenas por evidências físicas. Como nunca está satisfeita, 
ela duvida. Os Anjos e os milagres são dois exemplos. Sua 
sabedoria interior pode validar tais coisas, sabendo que a 
verdade se origina nos reinos eternos. 

Preste atenção e cultive a sua sabedoria interior e a aten-
ção abrirá a porta tanto para os milagres, quanto para sentir 
coisas que as pessoas geralmente não vêem. Preparado para 
alguns milagres?

Na verdade, você realiza milagres naturalmente, sendo 
capaz de manifestar de maneiras quânticas aqui nesta rea-
lidade - Selácia
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EXCLUIR PIS ENVIADO COM ERRO
Empresa necessita excluir um PIS de um funcionário que foi enviado 
erroneamente na RAIS de 2011, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DA PERICULOSIDADE SOBRE ABONO DE FÉRIAS É 
DEVIDO TRIBUTAÇÃO DE INSS?

Informamos que todo o valor pago a título de férias, inclusive o valor do 
terço constitucional, terá incidência de INSS e FGTS, exceto, o valor de férias 
bem como o terço constitucional pagos por ocasião da rescisão contratual.

BONIFICAÇÃO DE CONDOMÍNIO
Sindico de condomínio residencial, que não recebe pelo seu cargo, 
porém o seu condomínio é rateado para os outros condôminos, deve-
mos efetuar o recolhimento do INSS? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ESTABILIDADE NO ABORTO
Funcionária que teve aborto espontâneo possui estabilidade? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

NA ABERTURA DE UMA FILIAL DA EMPRESA, QUAL O FAP QUE 
DEVERÁ SER UTILIZADO PARA O 1º RECOLHIMENTO?  

A empresa deve verificar no site da DATAPREV qual o FAP a ser utilizado 
nesse caso. Considerando que não terá o FAP, por estar iniciando o 
estabelecimento, o FAP provavelmente será 1% e o valor utilizado será 
o RAT, de acordo com o Anexo V do Decreto nº 3.048/99.

ALIENAÇÃO DE ATIVOS
O resultado obtido na alienação de ativos (ganhos de capital) integra 
a base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® OUTUBRO/ 18
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

• • •

Gryps Pelotas Empreendimentos Imobiliários S.A. 
CNPJ  13.550.813/0001-05

Edital de Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas para comparecer à A.G.E., que se realizará no dia 19/10/2018 
às 11 horas na Rua Pedroso Alvarenga, 900, Conjunto 31 – São Paulo – SP, a fi m de deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: a) Eleição da Diretoria b) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 
10/10/2018. Flavio Ognibene Guimarães – Diretor Presidente.

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF nº 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3 - Companhia Fechada
Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se no dia 18 de outubro de 2018, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, 
Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, 
CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: (A) a abertura do capital da Companhia e a submissão de pedido de registro de emissora 
de valores mobiliários, categoria “A”, perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos da Instrução 
CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada; (B) o pedido de registro de emissor da Companhia na 
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e adesão ao segmento especial de governança corporativa da B3 denominado Nível 1 
de Governança Corporativa (“Nível 1”); (C) a realização da oferta pública de distribuição primária e secundária de 
ações preferenciais de emissão da Companhia; (D) a alteração do Estatuto Social da Companhia para refl etir, inter 
alia: (1) o desdobramento da totalidade das ações ordinárias da Companhia, na proporção de 19.866 (dezenove mil, 
oitocentos e sessenta e seis) novas ações para cada 1 (uma) ação ordinária atualmente existente; (2) a conversão 
voluntária de parte das ações ordinárias de emissão da Companhia em ações preferenciais de emissão da Companhia; 
(3) a possibilidade de conversibilidade das ações ordinárias; (4) a aprovação do capital autorizado; (5) alterações 
na estrutura organizacional do Conselho de Administração; (6) a alteração do prazo de mandato dos membros do 
Conselho de Administração da Companhia em decorrência de exigência regulamentar constante do Regulamento 
de Listagem do Nível 1; (7) a alteração na composição e revisão dos cargos da Diretoria; e (8) todas as demais 
alterações necessárias tendo em vista o registro de companhia aberta e a listagem da Companhia no Nível 1; (E) a 
consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (F) a autorização para o Conselho de Administração e a Diretoria da 
Companhia praticarem todos os atos necessários para implementação das deliberações acima. Instruções Gerais: 
a) Nos termos dos artigos 135, §3° e 124, §6°, da Lei 6.404/76, a minuta do Estatuto Social reformulado que será 
discutida na Assembleia Geral Extraordinária, bem como os demais documentos pertinentes às matérias a serem 
debatidas estão à disposição dos Senhores acionistas na sede da Companhia; b) A deliberação constante do item (D)(2) 
deste Edital de Convocação, se aprovada, ensejará a possibilidade de exercício do direito de retirada pelos acionistas 
porventura dissidentes, mediante reembolso do valor de suas ações objeto do exercício desse direito, em conformidade 
com o artigo 137 da Lei 6.404/76. Esse direito de retirada poderá ser exercido pelos acionistas da Companhia que 
comprovadamente eram titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia em 10 de outubro de 2018, inclusive, 
e somente com relação ao número de ações ordinárias por eles detidas nessa data, mediante envio de manifestação 
expressa no prazo de 30 (trinta) dias da data da publicação da ata da Assembleia Geral Extraordinária que deliberará 
sobre essa matéria. c) O preço do reembolso será de R$ 103.680,59 (cento e três mil, seiscentos e oitenta reais e 
cinquenta e nove centavos) por ação ordinária, calculado nos termos do artigo 45 da Lei nº 6.404/76, com base no 
valor do patrimônio líquido contábil da Companhia em 31 de dezembro de 2017. É garantido ao acionista dissidente, 
nos termos da lei, pleitear o levantamento de balanço especial para apuração do valor de reembolso. São Paulo, 10 de 
outubro de 2018. Bernard Camille Paul Mencier  - Presidente do Conselho de Administração

BANCO

2ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0007406-64.2017.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VI -Penha de 
França, Estado de São Paulo, Dr(a). Deborah Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ANDERSON CAVALCANTE SANTANA, (CPF. nº 309.698.578-29), que nos autos da ação de 
Cumprimento de Sentença ajuizada por AMC Serviços Educacionais LTDA foi determinada, nos 
termos do art. 513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias corridos, 
pague a quantia de R$ 50.737,91 (valor em 31/08/2017), devidamente atualizada, sob pena de multa de 
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC). Fica ainda 
ADVERTIDO, que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 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. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1008085-90.2015.8.26.0079. O Dr. Fábio Fernan- 
des Lima, Juiz de direito da 2ªVC do Foro de Botucatu/SP, faz saber a Everton Machado Vasques  
inscrito no CPF/MF sob o nº 348.216.408-80, que lhe foi proposta ação Monitória requerida por 
CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de 
R$ 10.123,67, referente à fatura de nº 134064748,com venc. em 30/12/2013, fatura nº 1370 60022 
com vencimento em 30/01/2014, e fatura nº 168409047,com vencimento em  01/12/2014, vencidas  
e não pagas. Considerando que o requerido encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio 
do presente edital citado para os termos e atos da ação proposta ficando advertido de que terá o 
prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos monitórios, nos termos da 
lei. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
15/08/2018                                                                                                                           11 e 12/10    

21ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002370-16.2018. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 21ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Márcio Teixeira Laranjo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PAULA CAROLINA 
MENDES, CPF. 357.671.158-93, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por 
AMC Serviços Educacionais LTDA foi determinada, nos termos do art. 513, §2º, IV do CPC, sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias corridos, pague a quantia de R$ 28.372,10 (valor 
em 31/12/2017), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC). Fica ainda ADVERTIDA, que nos termos do art. 525 
do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias 
úteis para que a executada, 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 16 de maio de 2018. 

27ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1054047-
73.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 27ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Vitor Frederio Kümpel, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RICARDO AMORIM 
GAEFKE, CPF. 215.201.828-13, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória 
objetivando o recebimento de R$ 18.301,39 (Maio/2015), oriundos do Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando o requerido em lugar ignorado, 
CITADO fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a 
ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de 
mandato inicial em título executivo, sendo advertido de que será nomeado curador especial em caso 
de revelia (art. 257, III do CPC). Será o presente edital, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de setembro de 2018. 

5ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1059858-82.2013. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Gustavo Coube de Carvalho, etc. FAZ SABER a(o) KYUNG HEE EOM, casada, RNE nº 
V384304-D, CPF. 229.683.628-36, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória, 
objetivando o recebimento de R$ 14.724,85 (Ago/2013), oriundos de Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais, firmado entre as partes relativo a mensalidades não pagas nos meses de 
Junho de 2011 a Janeiro de 2012. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a sua citação 
por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente 
corrigido, que a tornará isenta das custas e honorários advocatícios ou embargue, sob pena de 
constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, ficando advertida que será nomeado curador 
especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por  extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 18 de setembro de 2018. 

8ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0071124-10.2018. 
8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Foro Central da Capital, do Estado de São 
Paulo, Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MEGASTEEL 
INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA, CNPJ. 03.413.685/0001-96, na pessoa de seu 
representante legal, que TUBERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA ajuizou-lhe uma 
ação de Procedimento Comum, que foi julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de 
Sentença, condenando-a ao pagamento de R$197.405,72 (atualizado até 30/08/2018). Estando a 
executada 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 a executada, 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. 

1. Data, Hora e Local: 11/09/2018, às 16h30, na sede, Avenida das Nações Unidas 8501, 3º 
andar, São Paulo/SP. 2. Convocação: por correspondência enviada aos membros do Conselho 
de Administração em 22/06/2017. 3. Presença: totalidade do Conselho de Administração. 4. 
Mesa: Olímpio Matarazzo Neto, Presidente, e Ricardo Leonel Scavazza, Secretário. 5. Ordem do 
Dia / Deliberações: examinar, discutir e deliberar sobre: 5.1. a outorga, em favor dos titulares 
das debêntures da primeira emissão da Companhia, emitidas nos termos do “Instrumento Parti-
cular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 
Primeira Emissão de Alphaville Urbanismo S.A.”, celebrado em 09/10/2013, entre a Companhia 
e SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., conforme aditada (“Escritura de Emissão”) (“Debên-
tures”), como garantia das Debêntures, da alienação fi duciária da totalidade de (i) quotas de 
emissão da Terras Alphaville Teresina Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ nº 14.869.832/0001-
53) (“Teresina”), representativas da totalidade do capital social votante e total da Teresina, que 
sejam ou venham a ser, a qualquer título, de titularidade da Companhia e da Alphaville Empreen-
dimentos Imobiliários S.A. (em conjunto, “Outorgantes da Alienação Fiduciária”); (ii) quotas de 
emissão de Terras Alphaville Vitória da Conquista Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ nº 
15.315.407/0001-85) (“Vitória da Conquista”) representativas da totalidade do capital social 
votante e total da Vitória da Conquista, que sejam ou venham a ser, a qualquer título, de titulari-
dade das Outorgantes da Alienação Fiduciária; (iii) quotas de emissão da Alphaville Sergipe Em-
preendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ nº 08.051.343/0001-97) (“Sergipe”), representativas da 
totalidade do capital social votante e total da Sergipe, que sejam ou venham a ser, a qualquer 
título, de titularidade das Outorgantes da Alienação Fiduciária; (iv) quotas de emissão da Alpha-
ville Juiz de Fora Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ nº 07.739.161/0001-40) (“Juiz de 
Fora”), representativas da totalidade do capital social votante e total da Juiz de Fora, que sejam 
ou venham a ser, a qualquer título, de titularidade das Outorgantes da Alienação Fiduciária; (v) 
quotas de emissão da Alphaville Campos dos Goytacazes Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
(CNPJ nº 17.796.766/0001-27) (“Campos dos Goytacazes”), representativas da totalidade do 
capital social votante e total da Campos dos Goytacazes, que sejam ou venham a ser, a qualquer 
título, de titularidade das Outorgantes da Alienação Fiduciária; (vi) quotas de emissão da Alpha-
ville Ceará Empreendimentos Imobiliários SPE 003 Ltda. (CNPJ nº 22.063.629/0001-13), (“Ceará 
003”), representativas da totalidade do capital social votante e total da Ceará 003, que sejam ou 
venham a ser, a qualquer título, de titularidade das Outorgantes da Alienação Fiduciária; (vii) 
quotas de emissão da Alphaville Ceará Empreendimentos Imobiliários SPE 004 Ltda. (CNPJ nº 
22.063.552/0001-81) (“Ceará 004”), representativas da totalidade do capital social votante e 
total da Ceará 004, que sejam ou venham a ser, a qualquer título, de titularidade das Outorgantes 
da Alienação Fiduciária; (viii) quotas de emissão da Terras Alpha Anápolis Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. (CNPJ nº 14.869.774/0001-68) (“Terras Anápolis”), representativas da totali-
dade do capital social votante e total da Anápolis, que sejam ou venham a ser, a qualquer título, 
de titularidade das Outorgantes da Alienação Fiduciária; (ix) quotas de emissão da Terras Alpha-
ville SPE Rio Branco Empreendimentos Imobiliários Ltda (CNPJ nº 19.371.493/0001-02) (“Rio 
Branco”), representativas da totalidade do capital social votante e total da Rio Branco, que sejam 
ou venham a ser, a qualquer título, de titularidade das Outorgantes da Alienação Fiduciária; (x) 
quotas de emissão da Alphaville Paraíba Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ nº 
16.874.459/0001 54) (“Paraíba”), representativas da totalidade do capital social votante e total 
da Paraíba, que sejam ou venham a ser, a qualquer título, de titularidade das Outorgantes da 
Alienação Fiduciária; (xi) quotas de emissão da Alphaville Ceará Empreendimentos Imobiliários 
SPE 002 Ltda. (CNPJ nº 21.290.052/0001-10), (“Ceará 002”), representativas da totalidade do 
capital social votante e total da Ceará 002, que sejam ou venham a ser, a qualquer título, de titu-
laridade das Outorgantes da Alienação Fiduciária; (xii) quotas de emissão da Alphaville Ceará 
Empreendimentos Imobiliários SPE 005 Ltda. (CNPJ nº 25.452.458/0001-02), (“Ceará 005” e, em 
conjunto Teresina, Vitória da Conquista, Sergipe, Juiz de Fora, Campos dos Goytacazes, Ceará 003, 
Ceará 004, Terras Anápolis, Rio Branco, Paraíba e Ceará 002, “SPEs”), representativas da totalida-
de do capital social votante e total da Ceará 005, que sejam ou venham a ser, a qualquer título, 
de titularidade das Outorgantes da Alienação Fiduciária; (xiii) as quotas decorrentes de desdobra-
mentos, grupamentos e/ou bonifi cações resultantes das quotas referidas nos incisos anteriores; 
(xiv) as quotas emitidas em substituição às quotas referidas nos incisos anteriores, incluindo as 
emitidas em decorrência de operação societária envolvendo qualquer das SPEs, observadas as 
disposições dos Documentos das Obrigações; (xv) com relação às quotas referidas nos incisos 
anteriores, o direito de subscrição de novas quotas representativas do capital social de qualquer 
das SPEs e de quaisquer outros valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em quotas; e (xvi) 
com relação às quotas ou valores mobiliários referidos nos incisos anteriores, todos os direitos, 
incluindo o direito ao recebimento de rendimentos, lucros, dividendos, juros sobre o capital próprio 
e/ou qualquer outra distribuição de lucros, em dinheiro ou qualquer outra forma, pagas nos termos 
da legislação aplicável (“Alienação Fiduciária”); 5.2. A alteração da Cláusula 6.16 da Escritura de 
Emissão (que passará a ser a Cláusula 6.17 após a celebração do aditamento à Escritura de 
Emissão) para que passe a vigorar com a seguinte redação: “6.17. Remuneração. A remuneração 
de cada uma das Debêntures será a seguinte: I. atualização monetária: o Valor Nominal de cada 
uma das Debêntures não será atualizado monetariamente. II. juros remuneratórios: sobre o saldo 
devedor do Valor Nominal de cada uma das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspon-
dentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfi nancei-
ros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, 
calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na 
Internet (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de sobretaxa (“Sobretaxa”, e, em con-
junto com a Taxa DI, “Remuneração”): (a) a partir da Primeira Data de Integralização (inclusive) 
até 30/06/2017 (exclusive), de 2,29% ao ano, base 252 dias úteis, calculados de forma exponen-
cial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos; (b) a partir de 30/06/2017 (inclusive) 
até 28/09/2018 (exclusive), de 3,05% ao ano, base 252 dias úteis, calculados de forma exponen-
cial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos; e (c) a partir de 28/09/2018 (inclusi-
ve) até a Data de Vencimento (exclusive) de: (i) 3,05% ao ano, base 252 dias úteis, calculados de 
forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, caso a Alienação Fi-
duciária tenha sido constituída até 26/09/2018; ou (ii) 3,50% ao ano, base 252 dias úteis, calcu-
lados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, caso a 
Alienação Fiduciária não tenha sido constituída até 26/09/2018. 6.17.1. Caberá ao Agente Fidu-
ciário verifi car, em 26/09/2018, se a Alienação Fiduciária foi constituída nos termos do Contrato 
de Alienação Fiduciária e comunicar os Debenturistas, nos termos da Cláusula 6.29 abaixo, e a 
Companhia, nos termos da Cláusula 6.30 abaixo, e a B3, a Remuneração aplicável durante o 
período que se inicia em 28/09/2018 (inclusive) e se encerra na Data de Vencimento (exclusive). 
6.17.2. A comunicação do Agente Fiduciário a que se refere a Cláusula 6.17.1 acima é sufi ciente 
para a defi nição da Remuneração e independe de qualquer outra formalidade adicional ou de 
aditamento a esta Escritura de Emissão. 6.17.3. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de 
resgate antecipado das Debêntures, de amortização antecipada das Debêntures e/ou de venci-
mento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escri-
tura de Emissão, a Remuneração será paga em 09/06/2014, 09/12/2014, 09/06/2015, 09/12/2015, 
09/06/2016, 15/12/2016, 09/06/2017, 30/06/2017, 07/01/2018, 17/09/2018, 09/12/2018, 
09/06/2019, 09/12/2019, 09/06/2020, 09/12/2020, 09/06/2021, 09/12/2021, 09/06/2022, 
09/12/2022, 09/06/2023 e na Data de Vencimento. 6.17.4. A Remuneração será calculada de 
acordo com a seguinte fórmula:                                  

J = VNe x (FatorJuros – 1)
Sendo que: J = valor unitário da Remuneração das Debêntures devida em cada data de pagamen-
to de Remuneração, calculado com 8 casas decimais, sem arredondamento; VNe = saldo devedor 
do Valor Nominal de cada uma das Debêntures, informado/calculado com 8 casas decimais, sem 
arredondamento; FatorJuros = fator de juros composto pelo parâmetro de fl utuação acrescido de 
spread (Sobretaxa), calculado com 9 casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte 
forma:                                                 FatorJuros = FatorDI x FatorSpread
Sendo que: Fator DI = produtório das Taxas DI-Over, desde a Primeira Data de Integralização ou 
a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, inclusive, até a 
data de cálculo, exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado 
da seguinte forma:

Sendo que: n = número total de Taxas DI-Over, consideradas na apuração do produtório, sendo 
“n” um número inteiro; k = número de ordem das Taxas DI Over, variando de “1” até “n”; TDIk = 
Taxa DI-Over, de ordem “k”, expressa ao dia, calculada com 8 casas decimais, com arredonda-
mento, apurada da seguinte forma:

⎛⎛ ⎛⎛
Sendo que: DIk = Taxa DI-Over, de ordem “k”, válida por 1 dia útil (overnight), utilizada com 2 
casas decimais; FatorSpread = Sobretaxa, calculada com 9 casas decimais, com arredondamento, 
apurado da seguinte forma:

⎛⎛ ⎛⎛

Sendo que: spread = 2,2900 ou 3,0500 ou 3,5000 (conforme aplicável); e n = número de dias 
úteis entre a Primeira Data de Integralização ou a data de pagamento de Remuneração imedia-
tamente anterior, conforme o caso, e a data de cálculo, sendo “n” um número inteiro. Observações: 
A Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgado pela 
B3. O fator resultante da expressão (1 + TDIk) é considerado com 16 casas decimais, sem arredon-
damento. Efetua-se o produtório dos fatores (1 + TDIk), sendo que a cada fator acumulado, 
trunca-se o resultado com 16 casas decimais, aplicando-se o próximo fator diário, e assim por 
diante até o último considerado. Estando os fatores acumulados, considera-se o fator resultante 
“Fator DI” com 8 casas decimais, com arredondamento. O fator resultante da expressão (Fator DI 
x FatorSpread) deve ser considerado com 9 casas decimais, com arredondamento. 6.17.5. Obser-
vado o disposto na Cláusula 6.17.6, se, quando do cálculo de quaisquer obrigações pecuniárias 
relativas às Debêntures previstas nesta Escritura de Emissão, a Taxa DI não estiver disponível, será 
utilizado, em sua substituição, o percentual correspondente à última Taxa DI divulgada ofi cialmen-
te até a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações fi nanceiras, multas ou pe-
nalidades entre a Companhia e/ou os Debenturistas, quando da divulgação posterior da Taxa DI. 
6.17.6. Na hipótese de extinção, limitação e/ou não divulgação da Taxa DI por mais de 10 dias 
consecutivos após a data esperada para sua apuração e/ou divulgação, ou no caso de impossibi-
lidade de aplicação da Taxa DI às Debêntures por proibição legal ou judicial, será utilizado, em sua 
substituição, o parâmetro legal que vier a ser determinado, se houver. Caso não haja um parâme-
tro legal substituto para a Taxa DI, será utilizada, então, a taxa do Sistema Especial de Liquidação 
e de Custódia - SELIC, conforme divulgada pelo Banco Central do Brasil (“Taxa SELIC”). Na hipó-
tese de extinção, limitação e/ou não divulgação da Taxa SELIC por mais de 10 dias consecutivos 
após a data esperada para sua apuração e/ou divulgação, ou no caso de impossibilidade de 
aplicação da Taxa SELIC às Debêntures por proibição legal ou judicial, o Agente Fiduciário deverá, 
no prazo de até 5 dias contados da data de término do prazo de 10 dias consecutivos ou da data 
de extinção da Taxa SELIC ou da data da proibição legal ou judicial, conforme o caso, convocar 
assembleia geral de Debenturistas para deliberar, em comum acordo com a Companhia e obser-
vada a regulamentação aplicável, sobre o novo parâmetro de remuneração das Debêntures a ser 
aplicado, que deverá ser aquele que melhor refl ita as condições do mercado vigentes à época. Até 
a deliberação desse novo parâmetro de remuneração das Debêntures, quando do cálculo de 
quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures previstas nesta Escritura de Emissão, 
será utilizado, para apuração da Taxa SELIC, o percentual correspondente à última Taxa SELIC 
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divulgada ofi cialmente, não sendo devidas quaisquer compensações entre a Companhia, e/ou os 
Debenturistas quando da deliberação do novo parâmetro de remuneração para as Debêntures. 
Caso a Taxa SELIC volte a ser divulgada antes da realização da assembleia geral de Debenturistas 
prevista acima, referida assembleia geral de Debenturistas não será realizada, e a Taxa SELIC, a 
partir da data de sua divulgação, passará a ser novamente utilizada para o cálculo de quaisquer 
obrigações pecuniárias relativas às Debêntures previstas nesta Escritura de Emissão. Caso, na 
assembleia geral de Debenturistas prevista acima, não haja acordo sobre a nova remuneração 
das Debêntures entre a Companhia e Debenturistas representando, no mínimo, 75% das Debên-
tures em circulação, a Companhia, se obriga, desde já, a resgatar a totalidade das Debêntures em 
circulação, com seu consequente cancelamento, no prazo de 30 dias contados da data da reali-
zação da assembleia geral de Debenturistas prevista acima ou na Data de Vencimento, o que 
ocorrer primeiro, pelo saldo devedor do Valor Nominal de cada uma das Debêntures em circulação, 
acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização 
ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data 
do efetivo pagamento, caso em que, quando do cálculo de quaisquer obrigações pecuniárias re-
lativas às Debêntures previstas nesta Escritura de Emissão, será utilizado, para apuração da Taxa 
SELIC, o percentual correspondente à última Taxa SELIC divulgada ofi cialmente.” 5.3. Concessão 
de autorização à Companhia para que realize o pagamento da Remuneração devida em 17/09/2018, 
data em que deverão ser pagos os juros acumulados entre 07/01/2018, inclusive, e 09/06/2018, 
exclusive, correspondentes a R$26.259.619,98 e atualizados pela Remuneração, conforme defi -
nido na Escritura de Emissão, calculada pro rata temporis desde 09/06/2018, inclusive, até 
17/09/2018, exclusive, sendo certo que a Remuneração devida em 09/12/2018 deverá ser calcu-
lada pro rata temporis desde 09/06/2018, inclusive, até 09/12/2018, exclusive. 5.4. A alteração do 
Percentual Mínimo, conforme previsto no “Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fi-
duciária de Direitos Creditórios em Garantia” (“Contrato de Cessão Fiduciária”), no “Instrumen-
to Particular de Constituição de Cessão Fiduciária de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários e 
Outros Direitos Creditórios em Garantia” (“Contrato de Cessão Fiduciária CRI”) e no contrato de 
formalização da Alienação Fiduciária, a ser celebrado nesta data (“Contratos de Garantia”), da 
seguinte forma: (i) o Percentual Mínimo deverá corresponder: a) 113% do Saldo Devedor das 
Debêntures exclusivamente com relação aos Trimestres correspondentes ao período que se iniciou 
em 01/10/2016 e se encerrou em 30/06/2017; b) 120% do Saldo Devedor das Debêntures, exclu-
sivamente com relação aos Trimestres correspondentes ao período que se iniciou em 01/07/2017 
e se encerrou em 31/12/2017; c) 130% do Saldo Devedor das Debêntures, exclusivamente com 
relação aos Trimestres correspondentes ao período que se iniciou em 01/01/2018 e se encerrou 
em 30/06/2018; d) 150% do Saldo Devedor das Debêntures, exclusivamente com relação aos 
Trimestres correspondentes ao período que se iniciou em 01/07/2018 e se encerrará em 31/12/2018; 
e, e) 130% do Saldo Devedor das Debêntures, com relação a todos os demais Trimestres até a 
integral quitação das Debêntures. (ii) Para os fi ns deste item: “Percentual Mínimo” signifi ca: a. 
com relação aos Trimestres previstos no inciso (i), alínea (a) acima, o somatório (i) dos Direitos 
Creditórios Cedidos Fiduciariamente; e/ou (ii) dos Créditos Bancários Cedidos Fiduciariamente 
mantidos nas Contas Vinculadas; b. com relação aos Trimestres previstos no inciso (i), alíneas (b), 
(c) e (e) acima, o somatório (i) dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente; e/ou (ii) dos 
Créditos Bancários Cedidos Fiduciariamente mantidos nas Contas Vinculadas; e/ou (iii) do Valor 
dos CRI Cedidos Fiduciariamente; e/ou (iv) dos Créditos Bancários Cedidos Fiduciariamente - CRI 
mantidos na Conta Vinculada CRI; c. com relação aos Trimestres previstos no inciso (i), alínea (d) 
acima, o somatório (i) dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente; e/ou (ii) dos Créditos 
Bancários Cedidos Fiduciariamente mantidos nas Contas Vinculadas; e/ou (iii) do Valor dos CRI 
Cedidos Fiduciariamente; e/ou (iv) dos Créditos Bancários Cedidos Fiduciariamente - CRI mantidos 
na Conta Vinculada CRI; e/ou (v) do Valor do Estoque das SPEs; observado que o valor dos Direitos 
Creditórios Cedidos Fiduciariamente deverão corresponder a, no mínimo, 95% do Saldo Devedor 
das Debêntures; d. com relação aos Trimestres previstos no inciso (i), alínea (e) acima, o somatório 
(i) dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente; e/ou (ii) dos Créditos Bancários Cedidos Fidu-
ciariamente mantidos nas Contas Vinculadas; e/ou (iii) do Valor dos CRI Cedidos Fiduciariamente; 
e/ou (iv) dos Créditos Bancários Cedidos Fiduciariamente - CRI mantidos na Conta Vinculada CRI. 
5.5. A inclusão do seguinte Evento de Inadimplemento na Cláusula 6.27.2 da Escritura de Emissão 
(que passará a ser a Cláusula 6.28.2 da Escritura de Emissão após a implementação das delibe-
rações desta Assembleia): “XV. não constituição, até 16/11/2018, de alienação fi duciária sobre as 
ações ou quotas de emissão de sociedades de propósito específi co a serem constituídas para, 
exclusivamente, assumir a posição da Companhia ou de sociedades já constituídas e Controladas 
pela Companhia (i) nos acordos de sócios, acordos de acionistas, contratos de parceria imobiliária, 
contratos de consórcio ou outros acordos, contratos ou instrumentos listados abaixo (“Acordos 
de Parceria”); e (ii) nos contratos de promessa de compra e venda de imóveis ou escrituras de 
compra e venda de imóveis com pagamento a prazo celebrados no âmbito dos referidos Acordos 
de Parceria, com relação aos projetos listados abaixo: Projeto - Matrícula - Acordo de 
Parceria: Loteamento Alphaville Duas Unas - Matrícula nº 54.462 do Cartório do 1º Ofício de 
Registro de Imóveis de Jaboatão dos Guararapes, PE. - Instrumento Particular de Contrato de 
Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Urbanismo S.A. e Duas Unas Empreendimentos 
Imobiliários Ltda., em 12/04/2006, conforme aditado. Loteamento Fechado Habitacional Alpha-
ville Uberlândia 2 - Matrícula nº 185.599 do 1º Serviço Registral de Imóveis de Uberlândia, MG. 
- Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Uberlândia 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Granja Marileusa Loteamentos Residenciais S.A., em 
06/08/2013, conforme aditado. Loteamento Urbano Alphaville Feira de Santana - Matrícula nº 
55.080 do 1º Ofício do Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Feira de Santana, BA. - 
Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Urbanismo 
S.A. e Beira Rio Empreendimento Ltda., em 31/12/2010, conforme aditado. Condomínio Alphavil-
le Belém e Condomínio Alphaville Belém 2 - Matrículas nº 47.063 do 1º Serviço Registral Imobi-
liário de Imóveis de Belém, PA, e nº 47.062 do 1º Serviço Registral Imobiliário de Imóveis de Belém, 
PA. - Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Belém 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e MR2 SPE Empreendimentos Imobiliários S.A., em 16/07/2009, 
conforme aditado. Condomínio Terras Alphaville Maricá 2 e Condomínio Comercial Terras Alpha-
ville Maricá 2 - Matrículas nº 92.325 do Serviço Notarial e Registro Geral de Imóveis de Maricá, 
RJ - 2º Ofício, e nº 96.926 do Serviço Notarial e Registro Geral de Imóveis de Maricá, RJ - 2º Ofício 
(Comercial). - Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado entre Alpha-
ville Urbanismo S.A. e São José Desenvolvimento Imobiliário 39 Ltda., em 18/12/2009, conforme 
aditado. Instrumento Particular de Constituição de Consórcio Designado “Consórcio Alphaville 
Maricá”, celebrado entre Alphaville Urbanismo S.A. e São José Desenvolvimento 40 Ltda., em 
04/07/2011, conforme aditado. Condomínio Alphaville Manaus 4 - Matrícula nº 46.826 do Cartó-
rio do 3º Ofício de Registro de Imóveis de Manaus, AM. - Instrumento Particular de Contrato de 
Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Manaus Empreendimentos Imobiliários Ltda. e 
Revenda Representações e Vendas Comerciais S.A., em 14/05/2006, conforme aditado. Condomí-
nio Alphaville Anápolis - Matrícula nº 51.940, do Ofi cio de Registro de Imóveis de Anápolis- 1ª 
Circunscrição, GO. - Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado entre 
Alphaville Urbanismo S.A. e Cayado Empreendimentos Imobiliários - SPE S/A, em 26/12/2012, 
conforme aditado. Loteamento Alphaville Ceará Residenciais 1 e 2 e Empresarial - Matrícula nº 
8557 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Eusébio, CE. - Contrato de Associação 
para Desenvolvimento de Empreendimento Imobiliário, celebrado entre Alphaville Ceará Empreen-
dimentos Imobiliários SPE 001 Ltda. e Dias Branco Incorporadora SPE 001 Ltda., em 30/08/2012, 
conforme aditado. Contrato de Constituição de Consórcio para Desenvolvimento Imobiliário, ce-
lebrado entre Dias Branco Incorporadora SPE 001 Ltda., Alphaville Ceará Empreendimentos 
Imobiliários SPE 001 Ltda. (atual denominação de Dias Branco Empreendimentos Imobiliários SPE 
001 S.A.), Alphaville Urbanismo S.A. e Dias Branco Administração e Participações Ltda, em 
22/11/2013, conforme aditado. Loteamento Alphaville Porto Velho - Matrícula nº 24.320 do 2º 
Cartório de Registro de Imóveis de Porto Velho, RO. - Instrumento Particular de Contrato de Par-
ceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Urbanismo S.A. e WVL Empreendimentos Imobiliários 
Ltda., em 08/06/2010, conforme aditado. Condomínio Terras Alphaville Campina Grande - Matrí-
cula nº 96.370 do Cartório do 1º Ofício Serviço Notarial e Registral Ivandro Cunha Lima de 
Campina Grande, PB. - Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado entre 
Terras Alphaville SPE Campina Grande Empreendimentos Imobiliários Ltda. e SRG Empreendimen-
tos Imobiliários SPE Ltda. e CIPRESA Empreendimentos Ltda., em 18/12/2013, conforme aditado. 
Loteamento Terras Alphaville Camaçari Fase 02 - Matrícula nº 18.927 do Cartório de Registro de 
Imóveis do 2º Ofício da Comarca de Camaçari, BA. - Instrumento Particular de Contrato de Parce-
ria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Urbanismo S.A. e Limoeiro Empreendimentos Imobiliá-
rios SPE Ltda., em 03/08/2011, conforme aditado. Loteamento Terras Alphaville Camaçari - Matrí-
cula nº 16.718 do 2º Ofi cial de Registro de Imóveis da Comarca de Camaçari, BA. - Instrumento 
Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Urbanismo S.A. e Limoei-
ro Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., em 03/08/2011, conforme aditado. Loteamento Terras 
Alphaville Ponta Grossa - Matrícula nº 10.368 do 3º Ofi cial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Ponta Grossa, PR. - Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado entre 
Alphaville Urbanismo S.A. e C.B.C. Mello & Cia. Ltda., em 04/11/2011, conforme aditado. Condo-
mínio Terras Alpha Maricá - Matrícula nº 92.325 do Serviço Notarial e Registro Geral de Imóveis 
de Maricá, RJ - 2º Ofício. - Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado 
entre Alphaville Urbanismo S.A. e São José Desenvolvimento Imobiliário 39 Ltda., em 18/12/2009, 
conforme aditado. Instrumento Particular de Constituição de Consórcio Designado “Consórcio 
Alphaville Maricá”, celebrado entre Alphaville Urbanismo S.A. e São José Desenvolvimento 40 
Ltda., em 04/07/2011, conforme aditado. Loteamento Alphaville Maringá (Fases 1 e 2) - Matrícu-
la nº 8.843 do 2º Registro de Imóveis da Comarca de Astorga, Iguaraçu, PR. - Instrumento Parti-
cular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Maringá Ltda. e Portal Em-
preendimentos Imobiliários Ltda., em 15/01/2001, conforme aditado. Loteamento Terras Alpha 
Petrolina (Fases 1 e 2) - Matrícula nº 44.666 do Cartório de Registro Geral de imóveis de Petrolina, 
PE; e Matrícula nº 58.883 do Cartório de Registro Geral de imóveis de Petrolina, PE. - Instrumen-
to Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Urbanismo S.A. e 
Bella Vista Empreendimentos Ltda., em 20/05/2010, conforme aditado. Loteamento Terras Alpha-
ville Resende 2 - Matrícula nº 34.965 do 2º Ofi cial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca 
de Resende, RJ. - Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado entre Al-
phaville Urbanismo S.A. e Villa Azul Real Empreendimentos Imobiliários Ltda., em 29/06/2010, 
conforme aditado.” 5.6. A alteração da Escritura de Emissão, ao Contrato de Cessão Fiduciária e 
ao Contrato de Cessão Fiduciária CRI para incluir ajustes relacionados às deliberações acima, bem 
como ajustes relacionados a eventos já ocorridos, e outros ajustes, conforme redação prevista, 
respectivamente, no Anexo I, Anexo II e Anexo III a esta ata. 5.7. A autorização para a Diretoria 
da Companhia adotar todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações 
acima, incluindo, mas não se limitando, a assinatura dos instrumentos e documentos indicados 
abaixo, bem como a contratação de todos os demais prestadores de serviço necessários à efeti-
vação da deliberação acima: (i) aditamento e consolidação à Escritura de Emissão, conforme 
minuta rubricada pelas partes e constante do Anexo I a esta ata, cujo arquivamento e publicação 
neste ato são expressamente dispensados; (ii) aditamento e consolidação ao Contrato de Cessão 
Fiduciária, conforme minuta rubricada pelas partes e constante do Anexo II a esta ata, cujo arqui-
vamento e publicação neste ato são expressamente dispensados; (iii) aditamento e consolidação 
ao Contrato de Cessão Fiduciária CRI, conforme minuta rubricada pelas partes e constante do 
Anexo III a esta ata, cujo arquivamento e publicação neste ato são expressamente dispensados; 
(iv) celebração do contrato de formalização da Alienação Fiduciária, conforme minuta rubricada 
pelas partes e constante do Anexo IV a esta ata, cujo arquivamento e publicação neste ato são 
expressamente dispensados; e (v) demais documentos e/ou aditamentos relacionados aos instru-
mentos referidos acima. Encerramento: nada mais, lavrou-se a ata. Conselheiros: Odair Garcia 
Senra; Sandro Rogério da Silva Gamba; Marcelo Fedak; Olímpio Matarazzo Neto; Nadeem Meghji; 
e Ricardo Leonel Scavazza. Ricardo Leonel Scavazza - Secretário. JUCESP nº 474.131/18-0 em 
03/10/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Agropecuária Pessina S/A.
CNPJ/MF N° 59.109.009/0001-88 - NIRE N° 35300030966

Ata da AGE dos Acionistas da Agropecuária Pessina S/A. Transformação para Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada,
 Com Alteração da Razão Social para Pessina Participações Ltda. 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os signatários abai-
xo qualificados: a) Caetano Alberto Pessina, brasileiro, solteiro, pecuarista, nascido 
em 16/09/1937, residente e domiciliado na Rua Júlio de Mesquita, n 575, apartamento 
142, bloco 2, São Bernardo do Campo/SP, CEP 09691-000, RG n° 1.273.432-0-SSP/
SP e CPF/MF sob n° 016.726.308-00; b) Bruna Pessina, brasileira, divorciada, do lar, 
residente na Rua Conceição de Monte Alegre, 1004 - Brooklin - São Paulo/SP - CEP: 
04563-062, RG n° 1.592.383 SSP/SP e CPF/MF sob n° 048.271.148-54; c) Sandra 
Pessina, brasileira, solteira, orientadora de modas, nascida em 12/03/1950, residente 
na Rua Bela Vista, 232, Apartamento 11, Jundiaí/SP- CEP 13207-780, RG n° 
3.241.637-SSP/SP e CPF/MF sob nº 042.305.398-19; d) Milena Dacomo Pessina, 
brasileira, solteira, aposentada, nascida em 06/11/1941, residente na Alameda Fran-
ca, 425, Apartamento 901, Jardim Paulista, São Paulo/SP- CEP 01422-003, RG 
n°1.273.433-SSP/SP e CPF/MF sob n° 031.979.638-81; e e) Margot Weber, brasilei-
ra, divorciada, aposentada, RG n° 6.882.006-9-SSP/SP e CPF/MF sob n° 
650.439.368-00, residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua 
Breves, n. 867, CEP 04645-002, representada por seu procurador Caetano  Alberto 
Pessina, acima qualificado únicos sócios titulares da totalidade das quotas represen-
tativas do capital social da Pessina Participações Ltda., nova denominação de Agro-
pecuária Pessina S/A, inscrita no CNPJ/MF sob n° 59.109.009/0001-88, com sede 
na Avenida Senador Vergueiro, 2123, Conjunto 1205, Sala 20, Centro, São Bernardo 
do Campo - SP, CEP 09750-001, com seus atos constitutivos devidamente arquivados 
na JUCESP  sob NIRE n. 35300030966, em sessão de 09/04/1958, e última alteração 
arquivada no referido órgão sob n° 279.212/18-5, em sessão de 13/06/2018, aprovam 
o seguinte contrato social que regerá a sociedade: “Contrato Social da Pessina Par-
ticipações Ltda. I - Denominação, Sede e Foro. Cláusula 1a - A sociedade girará 
sob a denominação social de Pessina Participações Ltda., com sede e foro na Ave-
nida Senador Vergueiro, 2123, Conjunto 1205, Sala 20, Centro, São Bernardo do 
Campo- SP, CEP 09750-001, sendo permitida a instalação e a manutenção de escri-
tórios e de filiais de qualquer espécie no território nacional ou no exterior, por expressa 
deliberação de sócios titulares da maioria das quotas do capital social. Parágrafo 
Único - A sociedade se regerá pelo presente contrato social, nos termos da Lei nº 
10.406, de 10 /01/2002, e demais disposições legais que lhe forem aplicáveis, empre-
gando-se, subsidiariamente, nos casos omissos, as normas aplicáveis às sociedades 
por ações. II - Objeto e Duração. Cláusula 2a - A sociedade tem como objeto social a 
participação, como acionista ou quotista, no capital de outras sociedades que desen-
volvam objetos iguais ou diferentes do seu. Cláusula 3a - O prazo de duração da so-
ciedade é indeterminado, encerrando-se suas atividades em face de disposições 
contratuais e legais aplicáveis. III - Capital Social. Cláusula 4a - O capital social, total-
mente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$ 1.009.819,00 
dividido em 1.009.819 quotas, do valor nominal de R$ 1,00 cada uma, assim distribu-
ídas entre os quotistas: (i) ao sócio Caetano Alberto Pessina cabem 303.552 quotas, 
no valor de R$ 303.552,00, correspondendo-lhe a participação de 30,06% no capital 
social; (ii) à sócia Bruna Pessina cabem 260.634 quotas, no valor de R$ 260.634,00, 
correspondendo-lhe a participação de 25,81% no capital social; (iii) à sócia Sandra 
Pessina cabem 44.735 quotas, no valor de R$ 44.735,00, correspondendo-lhe a par-
ticipação de 4,43% no capital social; (iv) à sócia Milena Dacomo Pessina cabem 
153.997 quotas, no valor de R$ 153.997,00, correspondendo-lhe a participação de 
15,25% no capital social; e (v) à sócia Margot Weber cabem 246.901 quotas, no valor 
de R$ 246.901,00, correspondendo-lhe a participação de 24,45% no capital social. §1° 
- A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respon-
dem solidariamente pela integralização do capital social, de acordo com o artigo 1.052 
da Lei nº 10.406, de 10/01/2002. §2° - As quotas são indivisíveis em relação à socie-
dade e cada uma delas dá direito a um voto nas deliberações de sócios. IV - Da Ad-
ministração. Cláusula 6ª - A sociedade será administrada por sócio e não sócio, re-
presentada pela assinatura dos administradores Caetano Alberto Pessina, já 
qualificado e José Carlos O’Farril Vannini Hausknecht, brasileiro, casado, agrôno-
mo, residente e domiciliado à Avenida Padre Pereira de Andrade, 545 - Apartamento 
171 - Pinheiros/SP - CEP 05469-000, RG nº 13.528.823-X SSP/SP e CPF/MF nº 
135.193.978-54 ambos eleitos, neste ato, como administradores por prazo indetermi-
nado. Cláusula 7ª - Poderão os administradores eleitos na cláusula 6ª, assinando em 
conjunto ou isoladamente, praticar todo e qualquer ato necessário para assegurar o 
regular desenvolvimento da sociedade e o cumprimento de seu objeto social. Pará-
grafo Único: a sociedade, representada por dois administradores, poderá nomear um 
ou mais procuradores, para agir isoladamente ou em conjunto com qualquer um dos 
administradores, de acordo com os poderes que lhe forem outorgados e por prazo 
determinado Cláusula 8a - Não surtirão nenhum efeito em relação à sociedade os 
atos violadores deste Contrato Social ou baseados em atos de administração que o 
violem, sendo vedados os atos de quaisquer dos sócios-administradores e/ou procu-
radores que envolverem obrigações relativas a negócios ou operações estranhas aos 
objetivos sociais. V - Das Deliberações Sociais. Cláusula 9a - Os sócios são sobera-
nos para decidir sobre qualquer negócio ou situação jurídica do interesse da socieda-
de. Cláusula 10 - Observado outras disposições específicas deste Contrato Social, as 
deliberações dos sócios sobre todas e quaisquer matérias serão adotadas, salvo dis-
posição legal em contrário, sempre pelos sócios representando a maioria dos votos do 
capital social, cabendo 1 voto a cada quota, sendo certo que as alterações do Contra-
to Social e respectivos arquivamentos no Registro de Comércio serão válidas e efica-
zes desde que firmadas por sócio(s) detentores dos votos necessários para a delibe-
ração tomada. Parágrafo Único - É expressamente vedada a concessão de avais, 
fianças e/ou quaisquer garantias em favor de terceiros. VI - Reuniões de Quotistas. 
Cláusula 11 - Os quotistas realizarão Reunião Ordinária dentro de 4 meses da data 
do encerramento do exercício social para deliberação sobre as Demonstrações Finan-
ceiras da Sociedade, bem como para a fixação da remuneração da Administração. §1° 
- Os quotistas reunir-se-ão ainda, quando necessário, mediante a convocação de 
qualquer um deles com 10 dias de antecedência e especificando o dia, a hora e a or-
dem do dia, podendo haver deliberação apenas sobre esta, a menos que todos acor-
dem diferentemente. §2° - As reuniões serão sempre realizadas na sede da socieda-
de. §3°- Observado o prazo previsto no §1°, as convocações serão feitas: (a) sempre 
por carta registrada, por fax ou por meio digital desde que seja possível confirmar o 
seu recebimento pelo convocado; (b) com o envio da comunicação prevista em (a) 
para o endereço domiciliar do sócio, constante no preâmbulo, ou outro que venha ele 
formalmente a indicar e deixar registrado na sede da sociedade; (c) dando a conhecer, 
em detalhes, todas as matérias que serão objeto de exame e deliberação; (d) dando a 
conhecer os documentos que estarão sendo disponibilizados aos presentes na reu-
nião, para que possam eles deliberar sobre as respectivas matérias. §4° - Das reuni-
ões se lavrará ata que deverá ser assinada por todos os presentes. §5° - Para que as 
reuniões possam instalar-se é necessária a presença dos sócios que representem a 
maioria dos votos do capital social. §6° - Qualquer sócio quotista poderá ser represen-
tado por procurador, sendo então considerado presente à reunião. Da mesma forma, 
serão considerados presentes se derem seu voto por meio digital, telegrama ou qual-
quer outra forma escrita. §7° - As convocações para as reuniões de quotistas poderão 
ser dispensadas se a elas estiverem presentes quotistas representando a totalidade 
do capital social. §8° - A aprovação, sem reserva, das demonstrações financeiras e 
das contas exonera de responsabilidade os administradores salvo erro, dolo, fraude 
ou simulação. VII - Do Exercício Social. Cláusula 12 - O exercício social terminará no 
dia 31 de dezembro de cada ano, data em que serão levantadas as demonstrações 
financeiras do exercício, com observância das prescrições legais, sendo assinadas 
pelos administradores e por contabilista devidamente registrado perante os órgãos 
competentes. Cláusula 13 - Os lucros apurados em cada exercício poderão ser distri-
buídos desproporcionalmente aos sócios, se assim decidirem os administradores. 

Parágrafo Único - A sociedade poderá distribuir lucros, segundo as regras descritas 
neste instrumento, por conta de lucros apurados em balanços intermediários ou inter-
calares. VIII - Do Direito de Preferência. Cláusula 14 - Nenhum sócio poderá alienar, 
inclusive por permuta ou doação, suas quotas, no todo ou em parte, a terceiros estra-
nhos ao quadro social, sem antes dar preferência aos demais sócios, nas condições 
da cláusula seguinte. Parágrafo Único - Em decorrência do disposto nesta cláusula e 
do caráter pessoal da sociedade, são absolutamente impenhoráveis as quotas so-
ciais, na forma do artigo 649, inciso I, da Lei nº 5.869, de 11/01/1973. Cláusula 15 - Os 
sócios terão preferência para aquisição das quotas de qualquer deles que queira alie-
nar a terceiros, no todo ou em parte, onerosa ou gratuitamente. §1° - Na hipótese 
desta cláusula, o sócio alienante deverá notificar aos demais, através de notificação 
extrajudicial, a sua intenção, nomeando expressamente eventual pessoa interessada 
em adquirir suas quotas, o preço oferecido por estas, bem como todos os termos e 
condições da oferta. §2° - Dentro de 30 dias do recebimento da notificação referida no 
§ anterior, os demais sócios poderão manifestar, perante a Administração da socieda-
de, sua preferência para aquisição dessas quotas, na proporção das suas participa-
ções no capital social, bem como de quotas cuja preferência caiba a outros sócios que 
não se interessem em adquiri-las, e sobre as quais os demais terão preferência em 
relação a terceiros estranhos à sociedade, sempre observadas entre eles as respecti-
vas proporções de participação no capital social. §3° - O valor das quotas do sócio 
alienante será pago pelos sócios que as adquirirem, pelo mesmo preço e pelas mes-
mas condições ofertadas à pessoa interessada, ou gratuitamente, se assim tiverem 
sido ofertadas as quotas a alienar. §4° - Nas hipóteses desta cláusula, os sócios rema-
nescentes decidirão se irão adquirir as quotas do sócio alienante em seus nomes e/
ou, havendo fundos disponíveis, em nome da sociedade, com ou sem redução do 
capital social. Caso não haja unanimidade quanto à aquisição pela sociedade, preva-
lecerá o direito de preferência de cada sócio, manifestado na forma do §2°. §5° - Em 
não havendo interesse ou possibilidade de os sócios ou da sociedade  adquirirem as 
quotas do sócio alienante, terá preferência para aquisição das quotas, onerosa ou 
gratuitamente, pessoa jurídica ou física escolhida de comum acordo pelos demais 
sócios. IX - Outras Disposições Quanto Aos Sócios. Cláusula 16 - Os sócios, em 
suas ausências e impedimentos temporários, poderão ser representados por procura-
dores, com poderes expressos e específicos, em todos os atos pertinentes à socieda-
de, à sua administração e à sua representação. Cláusula 17 - As notificações referi-
das neste contrato serão consideradas efetuadas, quando entregues nos endereços 
constantes do preâmbulo deste contrato, cabendo aos sócios, sob sua exclusiva res-
ponsabilidade, registrar perante a administração da sociedade as alterações dos en-
dereços, que valerão para posteriores notificações, bem como os procuradores e 
respectivos endereços. X - Disposições Diversas. Cláusula 18 - A sociedade não se 
dissolverá pela morte, desaparecimento, incapacidade permanente, interdição ou 
qualquer outra forma de incapacidade ou impedimento legal, falência ou insolvência 
de algum dos sócios, ou ainda em caso de condenação judicial (inclusive partilha em 
caso de dissolução conjugal por separação ou divórcio) pela qual as quotas de qual-
quer deles devam ser transferidas a terceiros, hipóteses em que a sociedade prosse-
guirá apenas com os demais sócios. §1° - Falecendo, desaparecendo ou declarado 
impedido qualquer dos sócios, fica assegurado aos sócios remanescentes o direito de 
decidir se aceitam ou não que os herdeiros ou sucessores do sócio desaparecido in-
gressem na sociedade. §2°- Na hipótese de os sócios remanescentes decidirem não 
aceitar que os herdeiros ou sucessores dos sócios falecido, desaparecido ou declara-
do impedido, ingressem na sociedade, os haveres deles serão apurados e pagos nos 
termos da cláusula 20 e 21 deste instrumento. Cláusula 19 - Os haveres do sócio, nos 
casos de saída voluntária ou não, morte ou incapacidade civil, quando, nestes últimos 
casos, seus herdeiros ou curadores não sejam admitidos na sociedade, e ainda na 
hipótese de exclusão, serão avaliados, segundo as práticas de mercado vigentes na 
época, com base no patrimônio líquido da sociedade apurado de acordo com as nor-
mas contábeis e a legislação vigentes, tomando-se como base o balanço patrimonial 
da sociedade elaborado com observância do prazo previsto no §1°desta cláusula. §1° 
- O balanço patrimonial que servirá de base para a avaliação do patrimônio líquido da 
sociedade deverá ser elaborado em prazo não superior a 60 dias contados da data do 
evento ou da comunicação oficial que motivou a saída, dessas duas datas a mais re-
cente, período em que os sócios remanescentes se comprometem a conduzir os ne-
gócios da sociedade dentro dos padrões até então utilizados. §2° - Para avaliação dos 
haveres do sócio retirante, os sócios remanescentes representando a maioria dos 
votos do capital social nomearão empresa de avaliação de reconhecida especializa-
ção. §3° - O laudo contendo o valor dos haveres deverá ser aprovado pela totalidade 
dos sócios, inclusive pelo retirante. Em não se obtendo tal aprovação, será procedida 
a escolha de nova empresa reconhecidamente especializada, segundo os critérios 
descritos no §2° desta cláusula. §4° - Se o valor do segundo laudo avaliatório não ul-
trapassar, para mais ou para menos, em 10% do valor do primeiro, o valor a ser pago 
será igual àquele apontado no laudo inaugural. §5°- Não se concretizando a hipótese 
do § anterior, será nomeada uma terceira empresa reconhecidamente especializada, 
escolhida de comum acordo pelos dois peritos inicialmente contratados, que funciona-
rá como perito desempatador, devendo necessariamente indicar, como valor de reem-
bolso, importância que terá por limites, inferior e superior, os resultados das avalia-
ções inaugurais. §6° - As despesas de avaliação incluir-se-ão entre as obrigações 
constantes do balanço que servirá de base ao pagamento dos haveres do sócio reti-
rante. Cláusula 20 - Os haveres assim apurados serão pagos em 12 parcelas mensais 
iguais e sucessivas, atualizadas na forma da lei, a partir do último dia do mês em que 
for aprovado o laudo avaliatório mencionado na Cláusula 19. Cláusula 21 - As quotas, 
se e enquanto mantidas em tesouraria, não terão direito a dividendos, bonificações, 
voto nas deliberações sociais ou preferência para aquisição ou subscrição, e serão 
recolocadas em circulação ou canceladas mediante deliberação dos sócios, observa-
das as prescrições legais que forem aplicáveis. XI- Liquidação, Transformação, In-
corporação, Fusão e Cisão. Cláusula 22 - A sociedade entrará em liquidação nos 
casos previstos em lei, ou quando assim deliberarem os sócios por maioria de votos, 
nomeando-se, para tanto, um liquidante, o qual, igualmente, deverá ser nomeado por 
sócios representando a maioria do capital social. Cláusula 23 - A sociedade poderá, 
mediante deliberação tomada pela maioria de votos, mudar o seu tipo societário 
para outro, independentemente de dissolução ou liquidação. Cláusula 24 - A socie-
dade poderá submeter-se aos processos de fusão, cisão ou incorporação, desde 
que aprovados pela maioria de votos dos sócios. XII - Declaração de Desimpedi-
mento Dos Sócios e Dos Administradores. Clausula 25 - Declaram os sócios e 
os administradores, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a ad-
ministração da sociedade por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou 
por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamen-
te, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, peita ou suborno, concussão, 
peculato ou contra a economia popular, contra sistema financeiro nacional, contra as 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 
propriedade, conforme o artigo 1.011, §1º, da Lei n 10.406/2002. XIII - Foro. Cláu-
sula 26 - Fica eleito o Foro da Comarca de São Bernardo do Campo, Estado de São 
Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja, 
ou venha a ser, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos deste contrato. E, 
por assim estarem certas e ajustadas, assinam as partes o presente em 03 vias de 
igual forma e teor, na presença de 02 testemunhas, tudo para os mesmos fins e 
efeitos de direito. Lençóis Paulista, 31 de julho de 2018. Caetano Alberto Pessina; 
Bruna Pessina; Sandra Pessina; Milena Dacomo Pessina; Margot Weber p.p. Caeta-
no Alberto Pessina; José Carlos O’Farrill Vannini Hausknecht; Claudia de Castro 
Calli - OAB/SP 141.206. JUCESP/NIRE Limitada 3523125056-7, Registro sob o n° 
457.927/18-5 em 26/09/2018, Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral. 

Agropecuária Pessina S.A.
CNPJ/MF N. 59.109.009/0001-88 - NIRE N. 35300030966

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada Em 31/07/2018
Data, Hora e Local - Aos 31/07/2018, na Cidade de Lençóis Paulista/SP, na Fazenda Santo Antonio do Palmital, na 
Estrada de Lençóis Paulista à Avaré, sem número, CEP 18682-970. Presenças - Acionistas representando mais de 
2/3 da totalidade do Capital Social com direito a voto. Mesa Dirigente - Presidente - Caetano Alberto Pessina; Secre-
tário - José Carlos O’Farrill Vannini Hausknecht. Convocação - Editais publicados nos jornais DOESP e Empresas e 
Negócios, dias 24, 25 e 26/07/2018, nos termos do artigo 124, §1º, inciso I, da Lei nº 6.404/76. Ordem do Dia e Delibe-
rações: por unanimidade dos presentes (i) Aprovar a incorporação, pela Companhia, da Larius Administração e Em-
preendimentos S/A, inscrita no CNPJ/MF sob n 47.709.340/0001-50, com sede na Cidade de Lençóis Paulista/SP, na 
Fazenda Santo Antonio do Palmital, na Estrada de Lençóis Paulista à Avaré, sem número, CEP 18682-970, com seus 
atos constitutivos arquivados na JUCESP sob NIRE n 35300031202 e última alteração arquivada no referido órgão sob 
n° 277.451/18-8, em sessão de 12/06/2018, de acordo com o Instrumento de Justificação e Protocolo de Incorporação 
firmado pelas administrações das sociedades em 13/07/2018 e que integra a presente ata como anexo, incorporação 
esta que não resultará em aumento de capital da Companhia, devendo as ações antes representativas do capital 
da Pessina, antes pertencentes à Larius, serem redistribuídas aos acionistas da Incorporada, na exata proporção 
por eles detidas no capital da Larius; (ii) Ratificar a nomeação da empresa perita avaliadora: Organização Contábil 
Trindade De SA S/S Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº  03.025.737/0001-57 e no Conselho Regional de Contabilidade 
do Estado de São Paulo sob o nº 2SP020782/O-2, para proceder à avaliação do patrimônio líquido da Incorporada e, 
aprovar o respectivo laudo de avaliação por ela apresentado que integra a presente ata como anexo; (iii) determinar à 
administração que tome todas as providências necessárias ao cumprimento das deliberações ora tomadas, incluindo 
o encerramento das atividades do estabelecimento sede da Incorporada. (iv) Após aprovada a incorporação, foi 
proposta e aprovada também: (a) a alteração do objeto da sociedade para exclusão das atividades agro-pastoril e de 
silvicultura em geral, compreendendo a sua total ou parcial industrialização; parcerias; arrendamento ou locação de 
seus imóveis, terras, prédios, instalações industriais e máquinas, remanescendo como objeto social apenas a partici-
pação como sócia no capital social de outras sociedades; (b) a alteração do endereço da sede social da Fazenda Santo 
Antonio do Palmital, na Estrada de Lençóis Paulista à Avaré, sem número, CEP 18682-970, Lençóis Paulista, SP para 
Avenida Senador Vergueiro, 2123, Conjunto 1205, Sala 20, Centro, São Bernardo do Campo - SP, CEP 09750-001; e 
(c) aprovação da proposta da administração para transformação do tipo societário adotado pela sociedade, passando 
de sociedade por ações para sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com alteração de sua razão social 
para Pessina Participações Ltda., transformando-se as atuais ações em quotas de valor nominal de R$ 1,00 cada 
uma, mantida a divisão proporcional entre os atuais acionistas, restando aprovado o respectivo Contrato Social, que 
integra a presente ata como anexo, que vai reger a sociedade e ficando a Diretoria autorizada e encarregada de tomar 
todas as providências requeridas em razão das deliberações acima. Encerramento: Nada mais. aa) Caetano Alberto 
Pessina - Presidente da Mesa - José Carlos O’Farrill Vannini Hausknecht - Secretário. Acionistas: Larius Administração 
e Empreendimentos S/A, p.p Caetano Alberto Pessina e José Carlos O’Farrill Vannini Hausknecht; Bruna Pessina; Mi-
lena Dacomo Pessina; e Caetano Alberto Pessina. Caetano Alberto Pessina - Presidente; José Carlos O’Farrill Van-
nini Hausknecht - Secretário. JUCESP n° 457.925/18-8 em 26/09/2018, Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Larius Administração e Empreendimentos S/A
CNPJ/MF 47.709.340/0001-50 - NIRE 35300031202

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada Em 31/07/2018.
Data, Hora e Local: Aos 31/07/2018, na sede, na Cidade de Lençóis Paulista-SP, na Fazenda Santo Antonio 
do Palmital, na Estrada de Lençóis Paulista à Avaré, S/N°, CEP 18682-970. Presenças: Acionistas represen-
tando mais de 2/3 da totalidade do Capital Social com direito a voto, . Mesa Dirigente: Presidente - Caetano 
Alberto Pessina; Secretário - José Carlos O’Farrill Vannini Hausknecht. Convocação: Editais publicados nos 
jornais DOESP e Empresas e Negócios,  nos dias 24, 25 e 26/07/2018, nos termos do artigo 124, §1º, inciso 
I, da Lei nº 6.404/76. Ordem do Dia e Deliberações tomadas por unanimidade: 1) Foi aprovada a proposta 
da administração para promover a incorporação da sociedade pela Agropecuária Pessina S/A, com extinção da 
Larius Administração e Empreendimentos S/A, nos exatos termos do anexo Instrumento de Justificação e Pro-
tocolo da Incorporação, firmado em 13/07/2018, que faz parte integrante da presente ata; 2) Fica referendada 
a indicação da Organização Contábil Trindade de Sa S/S Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº  03.025.737/0001-
57 e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de  São Paulo sob o nº 2SP020782/O-2, para avaliar 
o patrimônio líquido da sociedade incorporada, restando aprovado o laudo de avaliação por ela elaborado que 
está anexo a esta ata; 3) Declara-se aprovada a incorporação proposta, a qual não resultou em aumento de 
capital da Incorporadora, com a Extinção desta companhia. 4) A Diretoria fica autorizada e  encarregada de 
tomar todas as providências requeridas em razão das deliberações tomadas nesta ata. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a respectiva Ata em livro próprio, onde cons-
tam as assinaturas de todos os acionistas presentes. aa) Caetano Alberto Pessina - Presidente da Mesa; - José 
Carlos O’Farrill Vannini Hausknecht - Secretário. Acionistas: Caetano Alberto Pessina; Bruna Pessina; Sandra 
Pessina; e Milena Dacomo Pessina. Caetano Alberto Pessina - Presidente; José Carlos O’Farrill Vannini 
Hausknecht - Secretário. JUCESP n° 457.926/18-1 em 26/09/2018, Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

INICÍO A COLUNA comentando o novo programa de fofocas 
na TV chamado de ‘Tricotando’, que teve sua estreia na última 
segunda-feira na Rede TV. Cenário bonito,apresentadores em 
boa sintonia e colunistas competentes em sua área de atuação 
marcaram o programa.

TRATA-SE DE UMA NOVA MODALIDADE NA TV 

BRASILEIRA. Embora tenha reunido fatores positivos em seu 
pontapé inicial, faltou o essencial para se sustentar durante mais 
de uma hora: conteúdo, razão da baixa audiência em sua estreia.

ALIÁS, O PROGRAMA NADA TEM DE NOVIDADE, até 
porque algumas pautas  da estreia já haviam sidos exploradas 
poucas horas antes no ‘A Tarde é Sua’, apresentado por Sonia 
Abrão e sua equipe. Se a Rede TV quer longevidade ao ‘Trico-
tando’ é fundamental dar atenção ao conteúdo.

O PROGRAMA TEM A DESVANTAGEM DE ENTRAR 

NO AR NO INÍCIO DA NOITE e fi ca refém de notícias 
onde as mesmas pautas já foram debatidas à exaustação na 
concorrência. Se não houver material exclusivo o público não 
terá motivos para assistir, pois nesse horários os concorrentes 
já deram as mesmas notícias.

A REDE TV VEM PROCURANDO ACERTAR SUA GRADE 

DE PROGRAMAÇÃO, porém seus programas não vem trazendo 
grandes resultados junto aos telespectadores. A emissora que 
tem os mais modernos estúdios da atualidade da TV brasileira, 
tenta marcar com esse programa de fofocas. 

CELSO PORTIOLLI VAI TER MAIS UM PROGRAMA NO 

SBT. A nova atração foi idealizada pelo próprio Sílvio Santos e 
ganhou o nome de ‘Domingo Mais Que Legal’. O projeto, traz de 
volta o sucesso de 1990, com nova roupagem. Sílvio, vai testa-los 
nas redes sociais da emissora. Se der certo, migrará para a TV.

DEPOIS DE TUDO CERTO E ENCAMINHADO PARA 

O JORNALISTA WILLIAM WAACK retornar a televisão 
ainda este ano, depois de ter saído da Globo em 2017, deu pane 
por motivos contratuais com os patrocinadores.  Ele iria para 
a Band News com seu projeto ‘Painel WW’, da internet para o 
canal de notícias da TV paga. 

O SBT DEVE ANTECIPAR OS CONTRATOS DAS 

ATRIZES MAÍSA SILVA, 16 anos, e Larissa Manoela, de 17, 
em razão da sondagem que está sendo feita pela Globo para 
serem contratadas. O contrato de ambas termina em 2019. Os 
emissários da Globo já mandaram recado aos pais das meninas: 
“não renovem antes de conversar com a gente”.  

EM FUNÇÃO DE UMA DECISÃO DECRETADA PELO 

DIRETOR do núcleo de Dramaturgia da Rede Globo, Sílvio 
Abreu, a novela de Walcyr Carrasco entra no ar a partir  de maio 
do ano que vem  no lugar do ‘Sétimo Guardião’, de Aguinaldo 
Silva, sucessora de ‘Segundo Sol’,  de João Emanuel. 

FRASE FINAL: “O pessimista é uma pessoa que, podendo 
escolher entre dois males, prefere ambos” (Oscar Wilde). 

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br

www.netjen.com.br
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: ANDRÉ LUIS DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão operador 
de empilhadeira, nascido Santo André - SP, no dia 28/07/1970, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Osmar Luiz dos Santos e de Maria Botelho dos Santos. A 
pretendente: RITA DE CÁSSIA LEITE, estado civil solteira, profi ssão supervisora, nascida 
nesta Capital, Aclimação - SP, no dia 17/02/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Clarisvaldo Pedro Leite e de Benedicta Pedroso de Moraes.

O pretendente: FERNANDO HENRIQUE FLORIDO MAIA, estado civil solteiro, 
profi ssão personal trainer, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 26/06/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Edisso Maia 
e de Aurea Lucia Florido Maia. A pretendente: FLAVIA GUTIERREZ GARCIA, estado 
civil solteira, profi ssão massoterapeuta, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no 
dia 28/06/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Felipe 
Constantino Gutierrez Garcia e de Vera Lucia Gutierrez.

O pretendente: FÁBIO MORAES COSTA, estado civil divorciado, profi ssão balconista, 
nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 09/10/1978, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alarico Rezende Costa Junior e de Marlene 
Moraes Costa. A pretendente: ANDREIA SILVA DIAS, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em Propriá - SE, no dia 22/11/1985, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Lauro Dias e de Maria Lúcia da Silva.

O pretendente: DAVI YOSHIMI TERUYA SUGIMURA, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico de informática, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 15/11/1994, resi-
dente em Hadano - Shi, Kanagawa - Kem, Japão e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Hiroyuki Sugimura e de Deiko Teruya Sugimura. A pretendente: ALLANA VANESSA 
BARBOSA CABRAL, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida em Gamaleira 
- PE, no dia 26/10/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Sergio Ricardo Cabral e de Adriana Barbosa Cabral.

O pretendente: RAPHAEL FIGUEIREDO EMERICK, estado civil solteiro, profi ssão 
analista DBA, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 21/07/1992, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Raul Carlos Emerick e de Olympia 
Figueiredo Emerick. A pretendente: JULIANA CHRISTINA CARDOSO DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão enfermeira obstetra, nascida nesta Capital, Jardim Paulista 
- SP, no dia 09/04/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Silvio Luiz de Oliveira e de Maria Cecilia Cardoso de Oliveira.

O pretendente: EDER APARECIDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 26/05/1980, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Elvo Francisco dos Santos e de Maria 
Aparecida dos Santos. A pretendente: FLÁVIA APARECIDA ERCOLI DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão analista fi scal, nascida em Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, no dia 
10/01/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonino 
Dias da Silva e de Teresa Aparecida Ercoli da Silva.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE RODRIGUES BENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
advogado, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 28/07/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Henrique Silva Bento e de Suzana Rodrigues de 
Souza. A pretendente: TÂNIA DUARTE MAZZEI, estado civil solteira, profi ssão advogada, 
nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 02/10/1984, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Romildo Mazzei e de Erci Nazareth Duarte Mazzei.

O pretendente: JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão agricultor, 
nascido em Arcoverde (Registrado em Itaíba) - PE, no dia 30/11/1997, residente e domiciliado 
em Itaíba - PE, fi lho de José Ivanildo da Silva e de Selma Alexandre da Silva. A pretendente: 
STEFANY ALEXANDRE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão agricultora, nascida nesta 
Capital, Casa Verde - SP, no dia 12/06/2000, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Joilson dos Santos Souza e de Joelma Alexandre Souza. Obs.: Cópia 
do edital de proclamas para ser afi xado no Cartório de residência do contraente.

O pretendente: LEONEL KEISMANAS DE AVILA, estado civil solteiro, profi ssão policial 
rodoviário federal, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 21/08/1979, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jair de Avila e de Dilma Angelica 
Keismanas de Avila. A pretendente: THAIZ LEME DE SOUZA, estado civil solteira, pro-
fi ssão advogada, nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 06/02/1988, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Alves de Souza e de 
Lourdes Pascoalina Leme de Souza.

O pretendente: ALLAN LIMA ZAMBOM, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de autori-
zações, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 15/07/1984, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Sergio Bergula Zambom e 
de Rita de Cassia Lima Muniz. A pretendente: VIVIAN PAULA BITTENCOURT, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar juridico, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - 
SP, no dia 01/06/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Ismael Bittencourt e de Aparecida de Fátima Gomes.

O pretendente: JOHNNATAN HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA, estado civil sol-
teiro, profi ssão professor, nascido em Guarulhos - SP, no dia 04/09/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Pereira de Souza Neto e de 
Selma Antonia Bispo dos Santos Souza. A pretendente: CAROLINA NOBRE DE LIMA, 
estado civil solteira, profi ssão professora, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 
24/09/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge de 
Lima e de Márcia Cristina Nobre de Lima.

O pretendente: FABIANO NASCIMENTO BRAGA, estado civil solteiro, profi ssão coor-
denador, nascido nesta Capital, Capela do Socorro - SP, no dia 25/06/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Heraldo Ferreira Braga e de Maria 
de Fátima Silva Nascimento Braga. A pretendente: FERNANDA ÉRIKA CAMPOS DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão supervisora, nascida em São Paulo (Registrada 
no RCPN do Distrito de Guaianases) - SP, no dia 03/09/1990, residente e domiciliada em 
Guaianases, São Paulo - SP, fi lha de Catarino Pereira da Silva e de Caridade Campos. 
Obs.: Cópia do edital de proclamas para ser afi xado no Cartório de residência da contraente.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: LUIZ CARLOS DE SOUZA TEIXEIRA, divorciado, profi ssão advogado, 
nascido em Porto Alegre - RS, no dia 10/01/1956, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Nei Teixeira e de Iris de Souza Teixeira. A pretendente: MARIA 
DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA, solteira, profi ssão do lar, nascida em Canhotinho 
- PE, no dia 05/10/1967, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Manoel José de Oliveira e de Enedina Silva de Oliveira.

O pretendente: GABRIEL FRANZ BASSANESI, solteiro, profi ssão economista, nascido 
em Porto Alegre - RS, no dia 16/08/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Paulo Bassanesi e de Maria Cristina Franz Bassanesi. A pretendente: 
LUDMILA IANZER JARDIM LUCAS, solteira, profi ssão administradora de empresas, 
nascida em Bagé - RS, no dia 11/04/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Cesar Lima Lucas e de Lúcia Helena Ianzer Jardim Lucas.

O pretendente: LUCAS GOMES DA SILVA BEZERRA, solteiro, profi ssão garçon, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 07/02/1994, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Ramos Jorge Bezerra e de Maria Gediene 
Gomes da Silva. A pretendente: ALESSANDRA ISERHARDT, solteira, profi ssão 
estudante, nascida em Porto Alegre - RS, no dia 22/02/2000, residente e domiciliada em 
Martinópolis - SP, fi lha de Vilmar Iserhardt e de Rosane Oliveira.

O pretendente: MARCELO GOMES DE SOUZA LIMA, solteiro, profi ssão economista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 11/12/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Marcos de Souza Lima e de Cecilia Gomes de Souza Lima. A 
pretendente: JOYCE CAVALLARI, solteira, profi ssão dentista, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 10/05/1982, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Gilberto 
Cavallari e de Marlene Conceição Cavallari. Obs.: Enviado cópia do edital de proclamas 
ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: MARCELO BRITTO MAFRA, divorciado, profi ssão economista, nascido em 
Florianópolis - SC, no dia 11/01/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Paulo Robero Pizani Mafra e de Nair Alice Silveira de Souza Britto Mafra. A 
pretendente: MARIA PAULA MONDRONI, solteira, profi ssão administradora de empresas, 
nascida em em Suzano - SP, no dia 18/12/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Décio Mondroni e de Maria Elenice Alves de Souza Mondroni

O pretendente: FLÁVIO AZER MALUF, solteiro, profi ssão administrador, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 03/08/1987, residente e domiciliado no Morro dos Ingleses, 
São Paulo - SP, fi lho de Alberto Felippe Azer Maluf e de Eliane Mattar Azer Maluf. A 
pretendente: FABIANA ZARZUR SAAD, solteira, profi ssão administradora, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 09/12/1991, residente e domiciliada no Jardim Paulista, São 
Paulo - SP, fi lha de Wilson Awad Saad e de Claudia Dabus Zarzur Saad.

O pretendente: BRUNO EDUARDO GONÇALVES DE CASTRO, solteiro, profi ssão 
engenheiro mecanico, nascido em São Joaquim da Barra - SP, no dia 01/01/1985, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alberto Eduardo de Castro e de 
Rosana Marli Gonçalves de Castro. A pretendente: LEILA KELI DE OLIVEIRA, solteira, 
profi ssão contadora, nascida em Faxinal - PR, no dia 04/05/1986, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Joel de Oliveira e de Aime Neves de Oliveira.

O pretendente: FÁBIO OLIVEIRA DE CARLIS, solteiro, profi ssão designer, nascido em 
Santos - SP, no dia 28/07/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Luiz Antonio Guimarães de Carlis e de Denise Marina Oliveira de Carlis. A 
pretendente: JÉSSICA KIAN YOSHIDA, solteira, profi ssão estilista, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 23/08/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Tadaharu Yoshida e de Elizabeth Emiko Kian Yoshida.

O pretendente: MICHEL WAJS, solteiro, profi ssão administrador, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 05/05/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de José Roberto Wajs e de Sheila Rosenblatt Wajs. A pretendente: VICTORIA 
ROSSET WEINBERGER, solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 23/01/1997, residente e domiciliada em Higienópolis, São Paulo - SP, fi lha de Pedro 
Eduardo Weinberger e de Karina Rosset Weinberger.

O pretendente: IAN COSTA ALARCON MUÑOZ, solteiro, profi ssão professor de 
educação física, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/09/1991, residente e domiciliado 
no Parque Artur Alvim, São Paulo - SP, fi lho de Rafael Alarcon Muñoz Filho e de Eloisa 
Elena Costa Alarcon Muñoz. A pretendente: CAROLINA GUESA SAITO, solteira, 
profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/04/1983, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Armando Takeru Saito e de Ivone Guesa Saito.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: VALMIRIO AUGUSTO DA SILVA, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em Santa Luzia - MG, no dia 15/07/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Valmirio Francisco da Silva e de Zenóbia Cristina Souza Reis Silva. A 
convivente: NARA ELISA MENDES, solteira, profi ssão relações públicas, nascida em Lun, 
Suécia, no dia 18/05/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Francisco Roberval Mendes e de Patrícia de Lourdes Lorenas Barros de Mendes. Obs.: 
Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os 
documentos exigidos pelo artigo 1525, números I, III e IV, do Código Civil Brasileiro.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

O pretendente: JEFFERSON FERNANDES DA SILVA, nascido nesta Capital, Vila 
Maria - SP, no dia 07/02/1992, estado civil divorciado, profi ssão chefe de cozinha, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Manoel da Silva 
e de Lucelena Fernandes da Silva. A pretendente: EMILLY OLIVEIRA, nascida em 
São Bernardo do Campo (2º Subdistrito) - SP, no dia 08/09/1990, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de vendas, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Eduardo da Silva Oliveira e de Rosana Pereira da Silva Oliveira.

O pretendente: JOSÉ CARLOS CRISTÓVÃO DOS SANTOS, nascido em Salto Grande 
- SP, no dia 10/12/1965, estado civil divorciado, profi ssão contador, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim dos Santos e de Maria de Lourdes 
dos Santos. A pretendente: SILVANA ALVES RODRIGUES DOS SANTOS, nascida 
Osasco - SP, no dia 20/06/1967, estado civil divorciada, profi ssão publicitária, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Alves dos Santos e de 
Apparecida Maria Rodrigues dos Santos.

O pretendente: RENAN FIGUEIREDO JORGE, nascido nesta Capital, Perdizes - SP, 
no dia 13/03/1984, estado civil solteiro, profi ssão farmacêutico, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Milton Figueiredo Jorge e de Neuza Vieira de 
Almeida Jorge. A pretendente: ANDREIA AZEVEDO AGUIAR, nascida nesta Capital, 
Santa Efi gênia - SP, no dia 05/11/1980, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Maria de Aguiar e 
de Maria Gorete Aguiar.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Ofi cial

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: LUCAS ANDRADE MUNIZ, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
T.I, nascido em Bragança Paulista - SP, no dia (05/01/1994), residente e domiciliado 
em Atibaia - SP, fi lho de João Batista Muniz Sobrinho e de Maria de Lourdes Andrade. 
A pretendente: NICOLE PEDROSO DE SA, estado civil solteira, profi ssão secretária, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (19/01/1993), residente e domiciliada neste subdistrito 
São Paulo - SP, fi lha de Valmir Nascimento de Sa e de Adelia Maria Pedroso Sa.Obs: 
Bem como Cópia recebida da Unidade de Serviço do município de Atibaia, neste Estado, 
onde será realizado o casamento.

O pretendente: LEANDRO DEMETRIO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista fi nanceiro, nascido em Poá - SP, no dia (15/09/1988), residente e domiciliado 
em Poá - SP, fi lho de Manoel Juarez de Oliveira e de Rosa Helena Demetrio da Silva. 
A pretendente: DAYANE NUNES GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão analista 
de processos, nascida em São Paulo - SP, no dia (05/03/1994), residente e domiciliada 
neste subdistrito São Paulo - SP, fi lha de Milton Gonçalves de Lima e de Maria Luciene 
Lira Nunes Lima.Obs: Bem como Cópia recebida da Unidade de Serviço do município 
de Poá, neste Estado, onde será realizado o casamento.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Edison Carlos Fernandes (*) e
Nahyana Viott (**)

Já nos anos 1980, as máqui-
nas de escrever foram defi -
nitivamente abandonadas 

e fi camos deslumbrados com 
o aparecimento dos telefones 
celulares. Nos anos 1990, o 
disquete nos permitiu trans-
portar arquivos e as enormes 
coleções de disco de vinil foram 
substituídas por CDs. E o que 
dizer dos anos 2000? A euforia 
de não mais perder as fotos das 
férias porque o fi lme queimou 
se misturava com agitação de 
podermos nos comunicar com 
o mundo através da internet!

Hoje, depois de tantas trans-
formações tecnológicas, esta-
mos vivendo na era digital, que 
nos permite com um comando 
de voz ligar para a mãe, con-
firmar um compromisso na 
agenda e pedir ao GPS que 
nos indique o melhor caminho 
para esse compromisso. Essa 
revolução tecnológica também 
mudou a forma das pessoas se 
relacionarem e transacionarem, 
deixando as relações mais 
informais. 

Com o envio de um e-mail 
fi rma-se um contrato; compras 
e contratações de serviços po-
dem ser realizadas diretamente 
por sites na internet e aceita-se 
(sem ler!) termos e condições 
para baixar um aplicativo que 
otimizará o dia-a-dia. Com a en-
xurrada de informações a qual 
estamos sendo submetidos, os 

A carga tributária também 
depende de um bom contrato
Nos anos 1970, o desenvolvimento de novas tecnologias começou a mudar timidamente nossa rotina 
com o surgimento do computador pessoal

longos textos determinando o 
objeto e termos da contratação, 
além dos direitos e deveres das 
partes estão são negligenciados 
e, gradualmente, substituídos 
por smarts contracts, ou seja, 
contratos digitais que já contém 
os termos estabelecidos, não 
podem ser alterados e são auto 
executáveis. 

No entanto, a displicência na 
leitura de contratos e a facilida-
de daqueles pré-estabelecidos 
podem ser muito prejudiciais as 
partes. Isso porque quando as 
cláusulas não condizem com a 
verdadeira operação realizada, 
poderão trazer consequências, 
entre outras, cíveis, contábeis 
e, principalmente, tributárias.

Exemplo disso é o contrato 
de transferência de tecnologia, 
uma vez que se não estiver 
devidamente redigido e expli-

citando o efetivo objetivo do 
contrato, poderá ser entendido 
como uma simples prestação de 
serviço de assistência técnica, 
infl uenciando os tributos que 
serão exigidos pelo Fisco em 
razão da operação realizada.

O contrato de transferência 
de tecnologia, para fi ns tributá-
rios, tem como objetivo o uso, 
fruição ou exploração lucrativa 
de bens e direitos decorrentes 
da transmissão de tecnologia 
(invenção patenteada), da 
transferência de conhecimento 
tecnológico, de marcas e direi-
tos autorais. 

Sobre esse contrato incidirão 
o IRRF e a CIDE e, para que te-
nha efeitos perante terceiros e 
seja autorizada a dedutibilidade 
da despesa dos royalties pagos 
da base de cálculo do IRPJ e 
CSLL, o contrato deverá ser 

averbado perante o INPI, além 
do IOF sobre o contrato de 
câmbio.Se por falha nos termos 
do contrato ele for confi gurado 
como prestação de serviços de 
assistência técnica, além da 
tributação acima mencionada, 
também será devido o ISS 
e, ainda, poderão incidir as 
contribuições PIS e COFINS
-Importação.

Some-se a isso que a operação 
descrita no contrato também 
poderá interferir diretamente 
no cômputo da tributação, isso 
porque a alteração introduzida 
pelo Pronunciamento Técnico  
- CPC 47 (IFRS 15) impõe o 
reconhecimento da receita (na 
contabilidade) no momento em 
que houver o controle do ativo 
pelo cliente e determina a sepa-
ração da receita de acordo com 
a obrigação descrita no contrato.

Em conclusão, ainda que a era 
digital exija menos formalidade 
nas relações, tornando-as mais 
dinâmicas e céleres, é impor-
tante lembrar que o contrato 
bem redigido e com termos 
claros fará toda a diferença 
no custo do negócio, além de 
ditar a carga tributária que será 
submetido.

(*) - É sócio fundador do FF 
Advogados, responsável pelas áreas 

de Direito Público e contábil IFRS 
(edison.fernandes@ffl  aw.com.br);

(**) - Advogada do FF Advogados, 
é responsável pelas áreas de 

Consultoria tributária, procedimento 
administrativo e contencioso tributário 

(nahyana.viott@ffl  aw.com.br).
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39ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1047666-83.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 39ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Daniela Pazzeto Meneghine Conceição, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
PRISCILA MALAMAN, CPF. 222.433.718-39, que AMC - Serviços Educacionais LTDA lhe ajuizou 
uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 19.095,90 (Maio/2014), oriundos do Contrato 
de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes, relativo a mensalidades não pagas. 
Estando a requerida em lugar ignorado, CITADA fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o 
prazo supra, pague o débito atualizado, ou embargue a ação, ficando isenta de custas e honorários 
em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandado inicial em título executivo, sendo 
advertida de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). Será o 
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. 
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