
A preocupação em 

estabelecer um processo 

padronizado para 

classifi car a inteligência 

de uma pessoa é muito 

antiga. Na China,

há registro dos

“Exames Imperiais”,

nesse sentido, desde

o ano 606!

Mais modernamente, 
em 1882, o estatístico 
inglês Francis Galton 

estabeleceu o primeiro centro 
de teste mental do mundo, e 
publicou em 1893, o informe 
“Investigações sobre a faculda-
de humana e seu desenvolvi-
mento”. Em 1905, o psicólogo 
francês Alfred Binet, ao lado 
de Victor Henry e Théodore 
Simon, criou o Teste Binet, com 
foco em habilidades verbais, 
daí surgindo a famosa Escala 
Binet-Simon, contendo o con-
ceito de Idade Mental.

Em 1912, Wilhelm Stern 
introduziu o termo QI – Quo-
ciente de Inteligência – para 
representar o nível mental. 
Inovou também criando a 
dicotomia Idade Mental e 
Idade Cronológica. Quatro 
anos depois, em 1916, Lewis 
Terman propôs multiplicar o 
QI por 100, para racionalizar 
a representação da tabela de 
QI, que passou a ser a seguinte: 
121 a 130 = superdotado; 110 
a 120 = inteligência acima da 
média; 90 a 109 = inteligência 
normal; 80 a 89 = embotamen-
to; 70 a 79 = limítrofe; 50 a 69 
= raciocínio lento e 20 a 49 = 
raciocínio abaixo da média.

Em 1917, quando os Estados 
Unidos entraram na Primeira 
Guerra Mundial, Terman de-
senvolveu testes para avaliar 
os recrutas. Mais de 1,7 milhão 
de convocados se submeteram 
a esse teste. A obsessão gerada 
em torno dessa qualifi cação 
de pessoas criou aberrações, 
como a Eugenia – teoria da 
depuração social – em nome 
do que os nazistas alemães 
eliminaram milhares de pes-
soas, que consideravam de 
“raça inferior”, por não terem a 

característica do “übermensh”, 
o ser humano superior!...

Então, em 1995, o jornalista 
científico Daniel Goleman 
publica o livro Inteligência 
Emocional – “A teoria revo-
lucionária que redefi ne o que 
é ser INTELIGENTE” – que-
brando a hegemonia do QI, e 
demonstrando que “Num certo 
sentido, temos dois cérebros, 
duas mentes – e dois tipos de 
inteligência: racional e emo-
cional. Nosso desempenho 
na vida é determinado pelas 
duas – não é apenas o QI, mas 
a inteligência emocional que 
conta. Na verdade, o intelecto 
não pode dar o melhor de si 
sem a inteligência emocional”. 

A partir daí, a valorização (ou 
“empoderamento”) da mulher 
sobe exponencialmente. Sua 
participação, que já era notável 
nos segmentos social e cultu-
ral, passa a crescer em todos 
os outros, especialmente no 
político e no corporativo! 

Tudo devido à sua indiscutí-
vel capacidade de saber, desde 
sempre, harmonizar Razão e 
Emoção: QI e QE!

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

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

da Academia Cristã de Letras. -
 www.jboliveira.com.br –

jboliveira@jbo.com.br.

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

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

QI x QE

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

confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br

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 
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TERCEIRIZADOS COM SALÁRIO INFERIOR
Empresa pode contratar terceirizado com salário inferior para a mesma 
função, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO EM CONTRATO DE EXPERIENCIA PODE SER DISPEN-
SADO POR COMUM ACORDO?  

Esclarecemos que a legislação é omissa, mas tendo em vista que no 
contrato de experiência não existe aviso prévio, entendemos que a 
rescisão por acordo entre as partes não cabe a este tipo de contrato.

CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO
Contrato por prazo determinado, quais a vantagens para a empresa e as 
últimas atualizações com a reforma trabalhista? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ATESTADO MÉDICO COM CÓDIGO CID
Empresa pode exigir o código CID no atestado médico no afastamento 
por doença ou por acidente de trabalho, mesmo atestado com menos 
que 15 dias? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

ATESTADO NO FINAL DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
Faltando 10 dias para o termino do contrato de experiência o fun-
cionário apresentou atestado de 15 dias, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAÇÃO DE ESTRANGEIROS
Existe algum tratamento diferenciado para a contratação de estran-
geiros? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ACIDENTE DE TRABALHO PARA APOSENTADO
Empresa continua pagando os salários a um funcionário aposen-
tado afastado por acidente de trabalho, após os primeiros 15 dias, 
como “Licença Remunerada” ou “Ajuda de Custo”, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Citação Prazo 20 dias Proc. 1044537-02.2016.8.26.0100. O Dr. Marcos Roberto de Souza 
Bernicchi, Juiz de direito da 5ª VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber a Buffet Casa D’oro Ltda, 
CNPJ Nº 17.567.012/0001-03, que lhes foi proposta ação de Monitória por ALI CHARANEK, objeti 
vando o recebimento da quantia de R$ 32.000,00, referente contrato celebrados entre as partes, 
cujo objeto era a realização da festa de celebração de seu matrimônio, que ocorreria no dia 05/11/ 
2016 no denominado Espaço D’Bragança. Considerando que a requerente, encontra-se em lugar 
ignorado, fica a mesma, por meio do presente edital Citada para os termos e atos da ação proposta 
ficando Advertida de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer 
embargos. 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 pub. na forma da lei. Nada Mais.  

Electrocell Indústria, Comércio e Serviços de Manutenção de Equipamentos Elétricos Ltda.
CNPJ sob o n.º 04.334.872/0001-47 - NIRE 35.216.780.607

Edital de Convocação de Reunião de Sócios
Ficam convocados os sócios da Sociedade, para participarem reunião de sócios, a ser realizada em sua sede social localizada na Ave-
nida Prof. Lineu Prestes, n.º 2.242, Edifício Cietec, Cidade Universitária, SP/SP, em 22/02/19, em 1ª chamada às 10 hs com a presença 
de titulares de ¾ do capital social, e em 2ª chamada às 10:30 hs, com a presença de qualquer número de sócios, para a discussão e 
deliberação: (i) atualizar os sócios sobre a situação econômico-financeira da Sociedade; (ii) examinar as medidas tomadas pela ad-
ministração da Sociedade face às deliberações da Reunião de Sócios realizada na data de 29/10/18, em especial relativamente aos 
seguintes aspectos: (a) plano alternativo para continuidade da Sociedade, o qual deveria ser proposto pelos administradores Vollkmar Ett e 
Gerhard Ett; (b) dispensa de colaboradores, em vista da situação econômico-financeira da Sociedade; (c) revisão e/ou encerramento dos 
contratos com fornecedores, também em vista da situação econômico-financeira da Sociedade; e (d) regularização da contratação dos 
colaboradores remanescentes, em razão da exposição da Sociedade, sócios e administradores; (iii) avaliar a reformulação da estrutura 
de governança da Sociedade; e (iv) outros assuntos de interesse da Sociedade. SP/SP, 13/02/19. Giorgio Antonio Maria de Saint Seig-
ne - Administrador de Electrocell Indústria, Comércio e Serviços de Manutenção de Equipamentos Elétricos Ltda. (13, 14 e 15/02/2019)

ECOESFERA CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA.
CNPJ/MF nº 08.247.929/0001-21 - NIRE nº 35.221.873.871

REUNIÃO DE SÓCIOS - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Srs. Acionistas convocados para a Reunião de Sócios que se realizará no dia 20/02/2019, 
às 09:00hs, na Rua Gomes de Carvalho, 1581 - 1º andar - Cj. 109, para deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: (i) a alteração do endereço da sede social da Sociedade, com a consequente 
alteração da Cláusula 2ª do Contrato Social da Sociedade; (ii) aumento do capital social da 
Sociedade mediante capitalização de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital - AFAC e a 
consequente alteração da Cláusula 5ª do Contrato Social da Sociedade; e (iii) alteração do endereço 
do Diretor Emilio Della Togna Neto. 

EMILIO DELLA TOGNA NETO - Diretor

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: DENNIS LAMBERT DOS SANTOS AMARANTE, estado civil solteiro, 
profi ssão policial militar, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/08/1984), re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alzemiro Rodrigues do 
Amarante e de Rosangela Lambert dos Santos do Amarante. A pretendente: CAMILA 
MAIA DA SILVA, estado civil solteita, profi ssão dentista, nascida nesta Capital, São 
Miguel Paulista - SP, no dia (18/02/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Pedro da Silva Neto e de Aldnar Evangelista Maia.

O pretendente: ADEMILTON ANDERSON MORAES SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão comerciante, nascido em Garanhuns - PE, no dia (14/11/1984), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Nildo da Silva Santos e de 
Ana Lucia Moraes Santos. A pretendente: ELMA FERNANDES DA NEVES, estado civil 
solteita, profi ssão assistente administrativo, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(07/06/1972), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel 
das Neves Neto e de Odete Fernandes das Neves.

O pretendente: MARCOS JOSÉ DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, Santo Amaro - SP, no dia (18/12/1987), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz José de Araujo e de Iracema Negrão de Araujo. 
A pretendente: RUTE LISBOA RIBEIRO, estado civil solteita, profi ssão recepcionista, 
nascida em Jequié - BA, no dia (30/12/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Roberto Santos Ribeiro e de Ana Cristina Lisboa Ribeiro.

O pretendente: CHRISTIAN JAVIER ARANCIBIA ANTEZANA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão autônomo, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (04/05/1991), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Javier Arancibia Coronaro e de 
Juana Del Carmen Antezana Maita. A pretendente: JULIANA BARBOSA DA COSTA, 
estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(14/01/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Moisés 
da Costa e de Dulciléa Barbosa da Costa.

O pretendente: JOÃO VITOR SILVA LUCENA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
barbeiro, nascido em Várzea da Palma - MG, no dia (12/04/1999), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Amarildo Soares de Oliveira e de Sueli Maria 
da Silva. A pretendente: AMANDA SANTOS MOREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
manicure, nascida em Vázea da Palma - MG, no dia (08/09/1993), residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ronildo Souza Moreira e de Berenice 
Evangelista dos Santos.

O pretendente: DOUGLAS PEDRO MAZZO DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi s-
são técnico mecatrônico, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (09/06/1986), 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Valentim Pedro de Araujo 
e de Solange Mazzo. A pretendente: JENIFFER DO NASCIMENTO THOMAS, estado 
civil solteita, profi ssão vendedora interno, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(14/11/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilmar 
Thomas e de Nilza Urbano do Nascimento.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 26/02/2019  - 10:20h  -  2º LEILÃO: 28/02/2019  - 10:20h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial e Online
condições. IMÓVEL

Obs: 
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 26/02/2019, às 10:20 horas, e 2º Leilão dia 28/02/2019, às 10:20 horas. 

LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDOR FIDUCIANTE: DAVI DA CUNHA, 
 VÂNIA DE LIMA DA CUNHA, 

CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO 
PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 110.100,29 
(Cento e dez mil, cem reais e vinte nove centavos) 2º leilão: R$ 101.678,35 (Cento e um mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e cinco 
centavos)

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

da lei. DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES: 

 
. O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para 

obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital.

A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o 
direito à desistência da arrematação.

A correspondência foi 
revelada pelo jornal 
italiano Corriere della 

Sera ontem (13) e data de 7 
de fevereiro, dois dias depois 
de o Pontífi ce ter cogitado a 
hipótese de uma mediação da 
Santa Sé na crise venezuela-
na, caso esse fosse um desejo 
do governo e da oposição.

No último dia 4, Maduro 
disse ter mandado uma 
mensagem a Jorge Bergoglio 
pedindo ajuda para instaurar 
um diálogo político no país, 
mas a carta de Francisco 
indica ceticismo por parte 
do Vaticano. Na correspon-
dência, segundo o Corriere 
della Sera, o Papa se dirige 
ao “excelentíssimo senhor 
Nicolás Maduro”, evitando 
usar a palavra “presidente”. 
O texto tem duas páginas e 
meia e relembra as reiteradas 
tentativas do Vaticano de fa-
cilitar o diálogo na Venezuela.

“Infelizmente, todas foram 

Papa Francisco recebeu Nicolás Maduro no Vaticano,

em junho de 2013.

Em carta a Maduro, Papa 
critica obstáculos a mediação
O papa Francisco enviou uma carta ao presidente em exercício da Venezuela, Nicolás Maduro, na 
qual reclama da falta de “gestos concretos” nas tentativas anteriores da Igreja Católica de mediar os 
confl itos no país latino

A
N

SA supostos para que o diálogo 
fosse possível”, disse, citando 
a exigência de se evitar “qual-
quer forma de derramamento 
de sangue”. Considerado ilegí-
timo por boa parte da comuni-
dade internacional, incluindo 
Estados Unidos, Brasil e mais 
da metade da União Europeia, 
Maduro também enfrenta a 
oposição dos bispos venezue-
lanos, mas o Vaticano tentou 
em diversas ocasiões exercer 
um papel de mediador.

O objetivo da Santa Sé 
era repetir o sucesso de seu 
envolvimento na reaproxi-
mação entre Cuba e Estados 
Unidos e nas negociações 
de paz com as Farc. Nesta 
semana, a Secretaria de 
Estado do Vaticano recebeu 
uma delegação enviada pelo 
autoproclamado presidente 
da Venezuela, Juan Guaidó, e 
disse torcer por uma “solução 
justa e pacífi ca para superar 
a crise” (ANSA).

interrompidas porque o que 
havia sido acordado nas 
reuniões não foi seguido de 
gestos concretos. E as palavras 
pareciam deslegitimar os bons 
propósitos que haviam sido 
colocados por escrito”, escre-
veu o líder católico. Bergoglio 

acrescentou que sempre foi a 
favor do diálogo, mas desde 
que “as duas partes colocas-
sem o bem comum acima de 
qualquer outro interesse e 
trabalhassem por união e paz”. 

“A Santa Sé assinalou cla-
ramente quais eram os pres-

O vulcão Stromboli, situado 
na ilha italiana homônima, pro-
vocou três tsunamis na Idade 
Média e pode gerar fenômenos 
semelhantes no futuro, segundo 
uma pesquisa feita pela Univer-
sidade de Pisa. De acordo com 
o estudo, publicado na revista 
Scientifi c Reports, as ondas gi-
gantes aconteceram entre 1343 
e 1456 e atingiram até a costa da 
Campânia. 

A pesquisa contou com a co-
laboração do Instituto Nacional 
de Geofísica e Vulcanologia, das 
universidades de Modena-Reggio 
Emilia e Urbino, do Instituto de 
Estudos do Mediterrâneo Antigo 
e da Universidade de Nova York. 
Os tsunamis da Idade Média 
foram provocados por erupções 
na face noroeste do vulcão, e 
o maior deles, em 1343, quase 
certamente devastou os portos 
de Nápoles e Amalfi , como tes-
temunhado pelo poeta Francesco 
Petrarca (1304-1374).

O escritor estava em Nápoles 
como embaixador do papa Cle-
mente VI e falou em uma carta 
sobre uma violenta tempestade 
que provocara “muitas vítimas” e 
afundara diversos navios. Duran-
te a pesquisa, foram escavadas 
três trincheiras na parte norte 
da ilha de Stromboli, com 80 
metros de comprimento e dois 

de profundidade cada uma. Dessa 
forma, os estudiosos descobriram 
três camadas de areia contendo 
seixos da praia levados pelas 
ondas do tsunami.

Análises químicas e testes de 
carbono 14 permitiram estabe-
lecer uma relação inequívoca 
entre esses estratos e achados 
arqueológicos que testemunham 
o rápido abandono da ilha em fun-
ção dos tsunamis. “Na primeira 
metade do século 14, Stromboli 
era habitada e tinha um importan-
te papel para o tráfego naval dos 
cruzados provenientes das costas 
italianas, espanholas e gregas”, 
disse Sara Levi, da Universidade 
de Modena-Reggio Emilia.

A ilha, situada no arquipélago 
das Eólias, na Sicília, fi cou de-
sabitada até o fi m do século 17, 
quando começou seu repovoa-
mento moderno. “O estudo revela 
pela primeira vez a capacidade 
do vulcão de produzir eventos 
de dimensões superiores àque-
les conhecidos até hoje”, disse. 
Segundo Antonella Bertagnini, 
do INGV, o Stromboli pode pro-
duzir hoje “tsunamis de escala 
claramente superiores e capazes 
de atingir áreas costeiras muito 
distantes”. O vulcão é um dos 
mais ativos do mundo e fi ca em 
uma ilha com cerca de 400 habi-
tantes (ANSA).

Relatos de atividade de Stromboli existem desde antes da Era Cristã.

Vulcão Stromboli pode 
gerar tsunami na Itália

CTRENS - Companhia de Manutenção
CNPJ/MF 11.656.505/0001-25 - NIRE 35.300.377.010

Ata de Reunião do Conselho Administração Realizada em 17 de Janeiro de 2019
I - Data, Horário e Local: Em 17 de janeiro de 2019, às 10h30, na sede da Companhia na Rua Tabapuã, nº 81, 10º andar - parte, Itaim
Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04533-010 (Lavrada sob a forma de sumário conforme faculta a Lei das Socieda-
des Anônimas). II - Presença: Reuniram-se todos os membros do Conselho de Administração, conforme atestam as assinaturas apostas

Convocação: Dispensada a convocação em face do comparecimento de todos os membros do Conselho de
Administração. IV - Composição da Mesa: Sr. Jesús Esnaola Altuna - Presidente; Sr. Antonio García Zarandieta Oliveira - Secretário. V - 
Ordem do Dia: Deliberar sobre a recondução dos membros que compõem a Diretoria da Companhia. 1) Eleger para os cargos de Diretores
da Companhia por um período de 03 (três) anos, a contar do término do mandato da atual Diretoria, o qual se encerra em 18 de fevereiro 
de 2019, os Senhores: a) Alessandre Edo Toso, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 20.541.199-X (SSP/
SP), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 167.779.068-78, domiciliado à Rua Tabapuã, nº
81 - 10º andar, Bairro Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04533-010, para o cargo de diretor. b) Cleverson Ro-
drigues da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 34.773.025-5, inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 190.646.528-21, residente e domiciliado na Rua Teresina, nº 541, Apartamento 114,
Bloco A, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 03185-010, para o cargo de Diretor Geral da Companhia. c) Os diretores ora
eleitos serão empossados em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, declaram, ainda, sob as penas da lei, 
que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenados ou sob efeitos de condenação
à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,

consumo, a fé pública ou a propriedade. d) 
exercício até a presente data. VI - Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a
quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião por tempo necessário 
à lavratura desta Ata, que lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes. São Paulo, 17 de janeiro de 2019. Mesa: Sr. 
Jesús Esnaola Altuna - Presidente; Sr. Antonio García Zarandieta Oliveira - Secretário. Conselheiros: Sr. Jesús Esnaola Altuna, Sr. Antonio 

 Mesa:
Jesús Esnaola Altuna - Presidente, Antonio García Zarandieta Oliveira - Secretário. Conselheiros: Jesús Esnaola Altuna, Antonio García
Zarandieta Oliveira, Marta Baztarrica Lizarbe. JUCESP nº 71.624/19-3 em 07/02/2019. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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