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Filoo Licenciamento de Software S.A.
CNPJ/MF nº 13.509.469/0001-00 - NIRE 35.3.004.4760-3

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Filoo Licenciamento de Software S.A. (“Companhia”), para a
Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 13/12/2018, às 10h, em primeira convocação
(“AGO”). Tal assembleia será realizada na sede da Companhia, na Rua Ferreira de Araujo, 221, conjunto
94 e 95, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05.428-000, contando com a seguinte ordem do dia: (i) alteração do
artigo 2º do estatuto social da Companhia, referente ao objeto social, para inclusão de atividade de compilação
e fornecimento de dados e informações relativas à área de saúde; e (ii) eleição de novo membro da
Diretoria da Companhia. São Paulo/SP, 05/12/2018. Clarissa Rossetti (Diretora).                    (05, 06 e 07)

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

©
 H

ÍF
EN

 –
 to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

www.agenda-empresario.com.br ANO XXX APOIO: CENOFISCO

ca
pi

ta
l-n

ov
/1

8

SEXTA-FEIRA, 07 DE DEZEMBRO DE 2018

COMUNICAR A ALTERAÇÃO DE FUNÇÃO
Empresa é obrigada a comunicar a alteração função com 30 dias de 
antecedência? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

COM A REFORMA TRABALHISTA, QUAL É O PRAZO PARA A 
FUNCIONÁRIA COMUNICAR A EMPRESA QUE ESTAVA GRÁVIDA 
QUANDO FOI DEMITIDA?

A reforma trabalhista não trouxe nada nesse sentido. A Lei nº 
9029/1995 proíbe o exame médico de gravidez tanto na admissão 
quanto na dispensa da empregada. Não há prazo para a empregada 
comunicar a empresa de sua gravidez, porém o mais rápido possível.

AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHAR
Funcionário estrangeiro com relacionamento com uma brasileira, pode 
trabalhar no Brasil, como proceder para registro? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAÇÃO DE MEI PARA EXECUTAR A OBRA
Empresa do ramo de instalação e manutenção elétrica pode contratar 
MEI para executar a obra, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA NECESSITA EFETUAR RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO 
REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA, COMO PROCEDER COM O E-SOCIAL?

Até que o evento específico para reclamatórias trabalhistas seja 
construído no eSocial, os contribuintes devem continuar executando 
os mesmos procedimentos ora vigentes, ou seja: fazer GFIP códigos 
650/660 e recolher por meio de GPS. O módulo para reclamatórias 
trabalhistas no eSocial tem previsão de implantação no decorrer do 
exercício seguinte – 2019.

ANTECIPAÇÃO DO PARTO
Caso ocorra a antecipação do parto, como conceder a licença materni-
dade? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •
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LEILÃO DE IMÓVEL
Rua Tenente Negrão, 140 - 3º Andar -

Itaim Bibi -  São Paulo/SP
1º LEILÃO: 17/12/2018  - 08:45h  -  2º LEILÃO: 18/12/2018  - 11:30h

EDITAL DE LEILÃO
Henri Zylberstajn

Presencial e Online
IMÓVEL:

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 
17/12/2018, às 08:45 horas, e 2º Leilão dia 18/12/2018, às 11:30 horas. LOCAL: Rua Tenente Negrão, 140 – 3º andar – Itaim 
Bibi – São Paulo/SP – CEP: 04530-030. DEVEDOR: CATHARINA DE MEDEIROS ZAMORA DEL RIO

CREDOR FIDUCIÁRIO DO PAGAMENTO

DOS VALORES: 1º leilão: 
R$ 603.004,41 (Seiscentos e três mil, quatro reais e quarenta e um centavos); 2º leilão: R$ 443.877,29 (Quatrocentos 
e quarenta e três mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO
DO LEILÃO ONLINE

OBSERVAÇÕES

1ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006289-
44.2018.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) LAIANE GOMES DOS SANTOS, Brasileiro, Solteira, Estudante, RG 475451041, CPF 
347.477.648-79, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de 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$ 16.166,39 
(valor em 30/09/2018), 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 08 de novembro de 2018.  

3ª VC – Reg. Pinheiros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004169-46.2013. 
8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XI Pinheiros, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Théo Assuar Gragnano, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA APARECIDA 
FERNANDES BEZERRA, CPF 073.428.688-09, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de 
AMC Serviços Educacionais LTDA, objetivando o recebimento de R$ 4.251,85 (Março/2013), referente 
as mensalidades não pagas, oriundas do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre 
as partes. Estando a requerida em lugar ignorado, CITADA fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após 
o prazo supra, pague o débito, ou embargue a ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de 
pagamento, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo ADVERTIDA 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 31 de outubro de 2018. 

4ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0018658-33.2018.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO DE TARSSO DA SILVA PINTO, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) DEBORA DE LOURDES PEREIRA, Brasileiro, RG 43.956.984-9, CPF 
361.898.318-26 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por 
AMC - Serviços Educacionais LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
quantia de R$ 20.004,62, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do 
débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica 
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de outubro de 2018. 

4ª VC – Regional Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002997-
43.2017.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado 
de São Paulo, Dr(a). ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) EMPRESARIAL ALFREDO PUJOL SPE 02 LTDA, CNPJ 10.922.608/0001-27, na 
pessoa de seus representantes legais, que Destac Locadora de Equipamentos Ltda. ME, lhe 
ajuizou uma ação de COBRANÇA, no valor de R$ 62.941,24 (sessenta e dois mil novecentos e 
quarenta e um reais e vinte e quatro centavos), referente a locação de equipamentos para uma obra 
localizada na rua Alfredo Pujol, nº 252 em Santana que restou inadimplido. Encontrando-se a ré em 
lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo de 20 
dias supra, contados a partir da publicação deste edital, ofereça contestação. 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. 

Sindicato das Entidades Representativas de Categorias de
Servidores Públicos no Estado de São Paulo - SESPESP

Fundado em 11 de março de 1993 - C.N.P.J. nº 71.580.435/0001-09
Código Sindical nº 000.000.89487-7

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato das Entidades

Representativas de Categorias de Servidores Públicos no Estado de São Paulo
Em cumprimento ao disposto nos Artigos 17, II e 22 IV, do Estatuto social, Convocamos
as entidades filiadas por seus representantes a comparecer à Assembleia Geral Extra-
ordinária deste Sindicato Patronal a realizar-se no dia 17 de dezembro de 2018, na sede
deste SESPESP, situada na Rua Dr Bettencourt Rodrigues, nº 88, Conjunto 902, 9º an-
dar, Centro, nesta Capital, em 1ª convocação às 11hs00 e em 2ª convocação as
11hs30min. Para a discussão dos seguintes itens: 1- Autorização à Diretoria para nego-
ciação salarial com o Sindicato dos Empregados (SERCAPE) para fins de celebração de
Convenção Coletiva de trabalho para o ano de 2019; 2- Negociação sobre a continuidade
do pagamento da contribuição sindical patronal da categoria com a aprovação da tabela
de recolhimento, nos termos dos artigos 578 e 579 da CLT com a nova redação que lhe
foi dada pela Lei Federal nº 13.467, de 13/07/2017, em vigor desde o dia 11/11/2017 e
com fundamento no Artigo 22, IV, do Estatuto Social Vigente.

São Paulo, 05 de dezembro de 2018
Antônio Carlos Duarte Moreira - Presidente

Iasuey Homma - Tesoureiro
Maria Paula de Jesus Melo - Diretora Jurídica

O Plenário do Senado aprovou 
em primeiro turno na quarta-feira 
(5) substitutivo ao projeto que 
regulamenta a atividade de podó-
logo. A proposta será submetida 
a votação em turno suplementar 
na próxima semana. Confi rmada 
a aprovação, o projeto terá de 
voltar para análise da Câmara. 
O relator da proposta na Comis-
são de Assuntos Sociais (CAS), 
senador Paulo Rocha (PT-PA), 
modifi cou o texto para vincular 
esses profi ssionais ao Conselho 
Federal de Biomedicina. 

No projeto, de autoria do depu-
tado José Mentor (PT-SP), estava 
prevista a criação de um conselho 
federal de podologia, além de 
conselhos regionais específi cos 
para os podólogos. Para Mentor, 
esses profi ssionais atuam de for-
ma a melhorar os pés de pessoas 
que necessitam de tratamentos, 
principalmente os diabéticos e as 
portadoras de podopatias. Pelo 
texto aprovado, a profi ssão será 
exercida por diplomados em curso 
superior ou técnico de podologia. 

Também podem atuar como téc-

nicos os profi ssionais habilitados 
de acordo com a atual legislação e 
que já trabalham na área há mais 
de cinco anos, como pedicuros e 
calistas. A proposta defi ne algumas 
atribuições, entre as quais a de tra-
tar as doenças superfi ciais dos pés; 
efetuar curativos e atender emer-
gências; orientar pacientes sobre 
medidas preventivas; e promover 
proteções e correções podológicas, 
além de preparar moldes e modelos 
para órteses e próteses.

Os técnicos em podologia forma-
dos por escolas autorizadas até a 
publicação da lei poderão exercer 
as mesmas atividades do podólogo. 
E nas localidades onde inexistir al-
guém que cumpra na integralidade 
as exigências da regulamentação, 
o técnico em podologia poderá, 
durante um período de 10 anos, as-
sumir as atividades de competência 
do podólogo. Para exercer a podo-
logia em hospitais, clínicas, postos 
de saúde, ambulatórios, asilos ou 
para exercícios de cargo, função 
ou emprego de assessoramento, 
chefi a ou direção será exigida a 
carteira profi ssional (Ag.Senado).

A podologia é uma das áreas da saúde com o mercado de 

trabalho mais promissor.

Volta para Câmara a 
regulamentação da 

profi ssão de podólogo
Senac/Divulgação

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF nº 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 18 de Outubro de 2018
01 - Data, Hora e Local: Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sede da 
Companhia situada 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, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. 02 - 
Convocação e Presença: Em atendimento à convocação realizada pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, nos 
termos do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, estiveram presentes, além do Presidente, os Conselheiros Ângela 
Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, João Annes Guimarães, Roberto Faldini, Olga Stankevicius Colpo, Flávio 
Pentagna Guimarães Neto, José Eduardo Gouveia Dominicale. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos 
pelo Sr. Bernard Camille Paul Mencier, Presidente do Conselho de Administração, e secretariados pela Sra. Deise Peixoto 
Domingues. 04 - Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: (I) o remanejamento do cargo de Diretor sem 
designação específi ca para o cargo de Diretor de Relações com Investidores; (II) a aprovação da Política de Divulgação de 
Informações e Negociação de Valores Mobiliários, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 
480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 480”) e do Regulamento de Listagem do Nível 1 
(“Regulamento do Nível 1”); e (III) a contratação de instituição fi nanceira autorizada pela CVM para escrituração das ações 
da Companhia. 05 - Deliberações:: Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros presentes, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram: (I) o remanejamento do Diretor sem designação 
específi ca, eleito na Reunião do Conselho de Administração de 2 de maio de 2018, Sr. Flávio Pentagna Guimarães 
Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº MG-117.32642, expedida pela 
SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 076.934.666-90, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
com endereço comercial 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, para o cargo de Diretor de Relações com 
Investidores, em função da reforma estatutária e da submissão do pedido de registro de companhia aberta aprovadas em 
assembleia geral extraordinária realizada nesta data, mantendo-se o mesmo prazo de mandato que se estenderá até a 
posse de seu substituto eleito na Reunião do Conselho de Administração subsequente à Assembleia Geral Ordinária da 
Companhia a ser realizada no exercício social de 2021. O Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto, designado portanto como 
Diretor de Relações com Investidores, ratifi ca a declaração, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a 
administração da Companhia ou suas funções por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 
sob os efeitos dela que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos e que não está envolvido por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
fi nanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade 
e que atende as condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação 
vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional, conforme declaração arquivada na sede da 
Companhia; (II) a Política de Divulgação de Informações e Negociação de Valores Mobiliários, a qual, rubricada pela mesa, 
fi ca arquivada na sede social da Companhia; e (III) a contratação do Banco Bradesco S.A., na qualidade de instituição 
fi nanceira autorizada pela CVM para realizar a escrituração das ações e das units da Companhia, autorizando a diretoria a 
celebrar contrato necessário para implementar esta deliberação. 06 - Lavratura da Ata: Foi autorizada a lavratura desta 
ata em forma de sumário. 07 – Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra 
manifestação, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada pelos Conselheiros. São Paulo, 
18 de outubro de 2018. Bernard Camille Paul Mencier, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, João Annes 
Guimarães, Roberto Faldini, Olga Stankevicius Colpo, Flávio Pentagna Guimarães Neto, José Eduardo Gouveia Dominicale. 
Bernard Camille Paul Mencier - Presidente da Mesa, Deise Peixoto Domingues - Secretária da Mesa. 
JUCESP nº 551.698/18-4 em 30.11.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 16 de Outubro de 2018.
01 - Data, Hora e Local: Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às onze horas, na sede 
da Companhia situada 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, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. 
02 - Convocação e Presença: Em atendimento à convocação realizada pelo Sr. Presidente do Conselho de 
Administração, nos termos do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, estiveram presentes, além do Presidente, os 
Conselheiros Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, João Annes Guimarães, Roberto Faldini, Olga 
Stankevicius Colpo, Flávio Pentagna Guimarães Neto, José Eduardo Gouveia Dominicale. 03 - Composição da Mesa: 
Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Bernard Camille Paul Mencier, Presidente do Conselho de Administração e 
secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - Ordem do Dia: Deliberar sobre eleição de novos membros para 
composição da Diretoria. 05 - Deliberações: Após análise e discussão das matérias objeto da ordem do dia, os 
membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, 
deliberaram o que segue: (i) Eleger para compor a Diretoria, para o cargo de Diretor sem designação especifi ca: Sra. 
Amanda Ituassu Araujo, brasileira, casada, jornalista, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, portadora da Carteira de Identidade RG nº MG8765475, SSP/MG e inscrita no CPF/MF 027.936.436-96; Felice 
Italo Napolitano, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, portador da Carteira de Identidade RG nº 9.374.260-5, SSP/SP e inscrito no CPF/MF 113.930.868-
88; Guilherme Vieira Neves, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, portador da cédula de identidade RG 17.690.111-5-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 181.376.198-10; e 
Luciana Buchmann Freire, brasileira, divorciada, advogada, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, portadora da carteira de identidade RG nº 16.837.826-7 SSP/SP, inscrita na OAB/SP sob nº 107.343 e no 
CPF/MF sob nº 149.211.868-04, todos com endereço comercial 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, 
Município de São Paulo, Estado de São Paulo, e com prazo de mandato até a Reunião do Conselho de Administração que 
suceder a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2021. Os eleitos acima nomeados e qualifi cados declararam, sob as 
penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade por lei especial, em virtude de 
condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, 
o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de 
consumo, fé pública ou a propriedade e declararam, ainda, que preenchem as condições constantes do artigo 2º do 
Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, do Conselho Monetário Nacional, editada pelo 
Banco Central do Brasil, conforme declaração arquivada na sede da Companhia. Os Diretores ora eleitos tomarão posse 
em seus cargos, somente após a homologação da presente eleição pelo Banco Central do Brasil, mediante a assinatura 
dos termos de posse em livro próprio. (ii) Em razão da eleição dos Diretores acima mencionados, a Diretoria da 
Companhia passa a ser composta da seguinte forma: I – Diretor Executivo Geral: Marco Antonio Antunes, 
brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da carteira de identidade nº 7.669.530, 
expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 002.975.098-96; II – Diretores Executivos: Eduardo Mazon, 
brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da carteira de 
identidade nº 20775312, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 275.484.158-00; Ângela Annes 
Guimarães, brasileira, divorciada, socióloga, residente e domiciliada em Belo Horizonte/MG, inscrita no CPF/MF sob o 
nº 375.156.836-00, portadora da Carteira de Identidade RG nº M-1.414.160 -SSP/MG; III - Diretores sem 
Designação Específi ca: Flávio Pentagna Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, 
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Carteira de Identidade nº MG-
117.32642, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 076.934.666-90; Amanda Ituassu Araujo, brasileira, 
casada, jornalista, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora da Carteira de 
Identidade RG nº MG8765475, SSP/MG e inscrita no CPF/MF 027.936.436-96; Felice Italo Napolitano, brasileiro, 
casado, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador 
da Carteira de Identidade RG nº RG. 9.374.260-5, SSP/SP e inscrito no CPF/MF 113.930.868-88; Guilherme Vieira 
Neves, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador 
da cédula de identidade RG 17.690.111-5-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 181.376.198-10; e Luciana Buchmann 
Freire, brasileira, divorciada, advogada, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita 
na OAB/SP sob nº 107.343, portadora da cédula de identidade RG 16.837.826-7/SSP/SP e no CPF/MF sob nº 149.211.868-
04, todos com endereço comercial 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, Município de São Paulo, Estado de 
São Paulo, e com prazo de mandato até a Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral 
Ordinária do ano de 2021. 06 - Aprovação: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade sem qualquer 
ressalva ou restrição. 07 - Lavratura da Ata: Foi autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário. 08 - 
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os 
trabalhos e lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada pelos Conselheiros. São Paulo, 16 de outubro de 2018. 
Bernard Camille Paul Mencier, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, João Annes Guimarães, Roberto 
Faldini, Olga Stankevicius Colpo, Flávio Pentagna Guimarães Neto, José Eduardo Gouveia Dominicale. Bernard 
Camille Paul Mencier - Presidente da Mesa, Deise Peixoto Domingues - Secretária da Mesa. JUCESP nº 
551.696/18-7 em 30.11.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

BANCO

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF nº 61.186.680/0001-74

NIRE 3530046248-3
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA REALIZADA 
EM 18 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 10 HORAS

CERTIDÃO: Secretaria de Desenvolvimento Econômi-
co, Ciência, Tecnologia e Inovação - Certifi co o registro 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 
551.697/18-0 em 30/11/2018. Flávia Regina Britto 
Gonçalves - Secretária Geral.

BANCO

Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

agência de confi ança, ou ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - PROCESSO Nº 0003822-
83.2017.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). SUELI JUAREZ ALONSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
AUGUSTO DE ARAUJO OLIVEIRA, CPF. 367.347.078-73, que AMC Serviços Educacionais LTDA, 
ajuizou-lhe uma Ação Monitória que foi julgada procedente ora em fase de Cumprimento de 
Sentença, condenando-o ao pagamento de R$39.277,17 (atualizado até 31/10/2018). Estando o 
executado em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa 
de 10% e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de 
penhora e avaliação, nos termos dos artigos 513 e 523 do CPC, ficando também ADVERTIDO, 
independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça 
impugnação. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 04/12/2018. 

3ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013944-
24.2018.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Celso Maziteli Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SORAIA DE 
OLIVEIRA, CPF. 298.251.458-38, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, também contra a Eder de Oliveira Nicolletti , movida por AMC - Serviços Educacionais 
LTDA. Encontrando-se a executada em lugar ignorado, foi determinada, nos termos do artigo 513, §2º, 
IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias corridos, pague a quantia de 
R$32.432,23, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica advertida, ainda, que nos termos do artigo 
525 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 29 de outubro de 2018. 

5ª Vara da Família e Sucessões – Regional Santo Amaro. EDITAL PARA CONHECIMENTO 
DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Iaeco Camitani, REQUERIDO 
POR Juichi Ando PROCESSO Nº1043032-42.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª 
Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). 
João Carlos Calmon Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 22/10/2018, foi decretada a 
INTERDIÇÃO de IAECO CAMITANI, CPF 567.399.588-15, declarando-a absolutamente incapaz 
de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado como CURADOR, em caráter 
DEFINITIVO, o Sr. JUICHI ANDO. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo 
de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 21 de novembro de 2018. 

O VoiceTra oferece traduções de voz automática

entre o japonês e outras 30 línguas.

Nora Olivé,Tóquio/Ag.EFE

O software VoiceTra, desen-
volvido pelo National Ins-
titute of Communications 

and Information Technology de 
Japão (NICT), traduz de forma 
automática as conversas entre o 
japonês e 30 línguas e já é utilizado 
em ambientes como atendimento 
de saúde, assistência de emergên-
cias, transporte e turismo.

A introdução deste sistema 
de tradução de voz no setor dos 
serviços faz parte do Plano de 
Comunicação Global (GCP), que o 
Ministério de Assuntos Internos e 
Comunicação de Japão desenvol-
veu em 2014, orientado a “romper 
as barreiras da linguagem”. Desta 
maneira, o ministério prevê que 
as tecnologias de informação e 
comunicação (TIC) assumam o 
trabalho de se comunicar com 
os turistas, com foco nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio 2020, ano em 
que o governo japonês quer atrair 
40 milhões de visitantes.

“Um dos projetos principais den-
tro do GCP é a instalação destes 
sistemas de tradução automática 
nas diversas localizações olímpi-
cas”, explicou à Efe um porta-voz 
do NICT. O plano de ação GCP 
reconhece as “difi culdades” que 
os estrangeiros experimentam 
para “levar uma vida cotidiana 
no Japão” e propõe como solução 
“aproveitar ao máximo os sistemas 

Tecnologia que traduz a voz, solução 
para a barreira do idioma no Japão

Em pleno auge do turismo no Japão, que prevê superar os 30 milhões de visitantes neste ano, a 
barreira do idioma se torna cada vez mais evidente, um problema que o país espera solucionar com a 
tecnologia de tradução de voz

D
iv

ul
ga

çã
o colabora com o ministério para 

compilar resultados e assim me-
lhorar a precisão do aplicativo. 
Em mãos do setor privado, o 
VoiceTra está sendo instalado 
em diversos dispositivos tecno-
lógicos, o que permite adaptar 
o software ao contexto no qual 
acontece a interação que deve 
ser traduzida.

É o caso de Panasonic e seu 
“megahonyaku”, um megafone 
tradutor que é utilizado nos ae-
roportos, assim como Sourcenext 
Corporation e Pocketalk, um 
dispositivo de tradução de bolso 
para turistas, ou Hitachi e Ruby 
Concierge, um serviço de tablet 
que ajuda na navegação pelo 
transporte público. Também usam 
o VoiceTra alguns governos locais 
graças ao VoiceBiz, sistema de-
senvolvido pela japonesa Toppan 
Printing, e as clínicas médicas 
com Melon, um assistente para 
os estrangeiros projetado pela 
multinacional Konica-Minolta.

Em um país acostumado aos 
desastres naturais, os depar-
tamentos locais de bombeiros 
também começaram a usar esta 
tecnologia para ajudar turistas 
em situações de emergência. O 
Ministério de Assuntos Internos 
planeja continuar espalhando o 
uso desta tecnologia, pelo qual so-
licitará ao Ministério de Finanças 
um orçamento de 820 milhões de 
ienes no ano fi scal de 2019.

de tradução de voz em múltiplos 
idiomas”. Segundo dados recolhi-
dos pelo ministério, dez idiomas 
incluindo coreano, chinês e inglês 
são usados por mais de 90% dos 
turistas que visitam o país.

O VoiceTra oferece traduções de 
voz automática entre o japonês e 
outras 30 línguas, a maioria delas 
faladas na Ásia, como birmanês, 
bahasa (Indonésia), nepalês, vie-
tnamita e mongol. Para os Jogos 
Olímpicos de 2020, segundo o 
NICT, o objetivo é que este softwa-
re desempenhe o papel de tradutor 
nos pontos de informação, nas 
zonas de acesso à internet, nos 
estádios e nas lojas de lembranças, 
entre outras localizações.

Embora o serviço se encontre 
disponível para todos os usuários 
e sem nenhum custo como apli-
cativo móvel, “a forma básica de 
promover o VoiceTra é por meio 
da distribuição de licenças às 
empresas”, disse o órgão. “Certa-
mente, nós realizamos atividades 
experimentais com provedores 
de serviços locais”, explicou o 
instituto. Mas são as empresas 
privadas, a quem o órgão cede o 
uso do VoiceTra por uma cota, as 
quais se encarregam de aplicar 
o software no setor de serviços.

“Como instituto nacional, nos 
concentramos no desenvolvi-
mento da tecnologia de tradução 
central”, esclareceu o NICT, que 
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