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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 Companhia Vale do Rio Roosevelt
CNPJ/MF nº 03.528.098/0001-42 - NIRE 35.300.461.061

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária Extraordinária a ser realizada em 31 de maio de 2019
Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. Acionistas da Companhia Vale do Rio Roosevelt a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária Extraordinária a se realizar no dia 31 de maio de 2019, às 10:00 horas, em sua sede, localizada na Rua
Doutor Luiz Migliano, 1.986, 11º andar, sala 1.105, Jardim Caboré, em São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) exame, discussão e votação das contas dos administradores e das Demonstrações
Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) exame, discussão e votação da
Proposta do Conselho de Administração visando a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de 
dividendos; (iii) a eleição do Conselho de Administração; (iv) a retificação dos atos societários da companhia arquivados 
perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo; (v) exame, discussão e votação da Proposta do Conselho de
Administração visando o aumento de capital social da companhia; e (vi) a consolidação do estatuto social da
Companhia. p. Sérgio Casali Prandini. Presidente do Conselho de Administração. São Paulo,  22 de maio de 2019.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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SEGUNDA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2019

CELULAR PESSOAL PARA USO DA EMPRESA
Vendedor interno, pode usar o celular pessoal para fazer vendas? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

OS PRÊMIOS NÃO CONSTITUEM BASE DE INCIDÊNCIA DE QUALQUER 
ENCARGO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO, EXISTE INCIDÊNCIA DO IRRF?

Considerando tratar-se das referidas verbas de prêmios, para o Imposto 
de Renda, haverá a incidência conforme dispõe os artigos 732 e 733 
do Decreto 9.580/2010 - RIR/18.

PAGAMENTO DE TRIBUTOS EM ATIVIDADES CONCOMITANTES
Empresa optante do simples nacional, cujas atividades permitem a 
utilização dos anexos III e IV, como deve proceder para distribuir o 
cálculo para pagamento da GPS? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

POSSIBILIDADE DO MEI CONTRATAR FAMÍLIA
O MEI pode contratar cônjuge ou companheiro, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ABONAR FALTA DE ACOMPANHAMENTO
Funcionária acompanhou seu pai idoso em internação, existe obrigação 
legal para a empresa abonar a falta? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SALÁRIO E COMISSÕES NA LICENÇA-MATERNIDADE
Funcionária que recebe salário e comissões, após comprovação de 
pagamento de vendas parceladas, se afastou por licença-maternidade, 
como proceder para calcular a média de salário? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DO FUNRURAL
Qual a legislação de pagamento de Funrural de venda de animal vivo 
PJ produtor rural vendendo para PF produtor rural com IE? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Ana Paula Siqueira Lazzareschi de Mesqui-

ta – Lex – Uma prática, quase que habitual nas 
escolas de todo mundo, que vinha tomando um 
enorme espaço, principalmente no cotidiano 
dos estudantes: Bullying. Palavra de origem 

inglesa para identifi car, abusos e  violência psicológica 
ou física. Com muita propriedade, empatia e profundida-
de, a autora analisa e nos informa de maneira bastante 
simples – sem ser simplória – o teor da lei, seu alcance, 
aplicabilidade bem como sua importância social. Deve 
ser lido por pais, responsáveis, diretores de escolas e 
profi ssionais do Direito. Super oportuna!

Comentários à Lei do Bullying 
nº 13.185/2015

Will Afl agal – Livrus – Título apropriado para 
uma obra ímpar. Poesias em forma de canção.

Poemas que arejam almas e pensamentos, 
escritos em diversos momentos da vida desse 
batalhador da literatura brasileira. Sua pugna 
literata mostra-se vencedora, nas páginas deste 
pequeno grande livro. Algumas letras pintadas 

com ternura, outras cruas, resta contudo, uma boa certeza, 
trata-se de um “artista” dotado com muita sensibilidade! 
Tomara alcance o merecido sucesso!

Pavimento

Rúbia de Sousa – Thomas Nelson Brasil – 
Trata-se de um relato multifacetado de uma real 
ocorrência, escrito pela bispa autora. Um acidente 
automobilístico incendiou um veículo com um 

ocupante: seu fi lho. Tudo conspirava para o pior. Cinto de 
segurança travado, portas idem. Em suma: morte certa. 
Felizmente a fé numa Força superior evitou o indesejável 
desfecho. Esse é o pano de fundo deste relato emocionado, 
realista, eivado de dor; ternura; emoção; fraternidade, e 
principalmente, muito senso familiar positivo, lastreado 
numa inabalável fé. Pode ser lido por não sectários. 

No Vale da Sombra da Morte: 
Como confi ar em Deus quando 
chega o dia mau

Zeh Gustavo – Viés – Gingado, malevolência, 
e um belo tom colorido carioca é o que há nesta 
obra “catimbada” e tocada, pela interessante 
alma poética desse verdadeiro artista do lin-

guajar. Suas peripécias idiomáticas calcadas numa muito 
bem demonstrada cultura, levarão leitores ao delírio e 
muita curiosidade. Um belo passatempo!

Eu Algum na Multidão de 
Motocicletas Verdes Agonizantes

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com 
apresentação de 

Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br

Orient Relógios do Brasil S. A.
CNPJ/MF. 60.401.205/0001-00 - NIRE 35.300.042.875

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 29/04/2019
Data: 29/04/2019 Hora: 09h. Sede Social: Avenida das Nações Unidas 10.989 - 7º. Andar - Conjunto 71 - Sala 1, Brooklin Paulista, 
SP-SP, CEP 04578-000. Convocação: Editais publicados no DOESP e Empresas & Negócios em 16, 17 e 18/04/2019. Presença: 
Acionistas representando a maioria do capital social com direito a voto, conforme livro de presença de acionistas. Mesa: Presidente, 
Nabor Rony Anzanello, Secretário, Marcelo Castilhos Anzanello. Ordem do Dia: Dispensada a leitura, por ser do conhecimento 
dos presentes. Deliberações: a) Aprovados por unanimidade, com as abstenções legais, o Relatório da Diretoria, o Balanço Pa-
trimonial e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018, publicados simultaneamente nos 
jornais DOESP e Empresas & Negócios no dia 29/03/2019; b) Aprovada por unanimidade, com as abstenções legais, a destina-
ção do lucro liquido do exercício, a saber: 1. Constituição de Reserva Legal no montante de R$ 1.000.220,05; 2. Distribuição de 
dividendos aos acionistas no montante de R$ 19.004.180,98; c) Aprovada por unanimidade a distribuição de dividendos no mon-
tante de R$ 9.495.819,02, provenientes de saldo acumulado da conta de Reserva de Lucros. Deliberado também que o pagamen-
to dos dividendos será efetuado até o dia 28/06/2019. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, 
sendo lavrada a ata, redigida na forma prevista no Artigo 130 da Lei nº 6.404/76, lida e aprovada, assinada pelos membros da 
mesa e pelos acionistas presentes. SP, 29/04/2019. Assinaturas: Nabor Rony Anzanello - Presidente; Marcelo Castilhos Anza-
nello - Secretário. Acionistas: Nabor Rony Anzanello, Marcelo Castilhos Anzanello, Eduardo Castilhos Anzanello e Rodrigo Cas-
tilhos Anzanello. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Nabor Rony Anzanello - Presidente da Mesa; Marcelo 
Castilhos Anzanello - Secretário da Mesa. JUCESP n° 267.407/19-1 em 21/05/2019, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Luminae S.A.
CNPJ/MF nº 09.584.001/0002-86 - NIRE 35.300.504.194

Ata de Reunião de Conselho de Administração 1/04/19
Aos 1/04/19, às 10hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: André Luiz Cunha Ferreira - Presidente; Alexandre 
Oliveira Alvim - Secretário. Deliberações: 1. Registrar que a presente ata será lavrada na forma de sumário, nos termos do 
parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/1976. 2. Tomar conhecimento e aceitar o pedido de renúncia do Sr. Alexandre 
Oliveira Alvim, acima qualificado, ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia, recebido pela Companhia em 29/03/19, 
com efeitos a partir de 1/04/19, conforme Termo de Renúncia. 3. Eleger, por unanimidade de votos, o Rodrigo Arantes 
Giacometti, CPF/MF nº 349.350.578-74, ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia, Felipe Seki Trevisan, CPF/
MF nº 339.639.528-06, ao cargo de Diretor, ambos para um mandato de 03 anos a contar da presente data. 3.1. Os 
Diretores ora eleitos declaram ainda que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem administração da sociedade. 
Encerramento: Nada mais. Osasco/SP, 1/04/19. Jucesp nº 256.944/19-2 em 15/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral.

MOBAR S.A.
CNPJ 05.364.792/0001-05

Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 - Em Reais
Balanço Patrimonial 

Ativo 2018 2017
Circulante 10.288.170,28 9.198.963,05
Disponível 10.288.170,28 9.175.580,84
Outros Créditos 0,00 23.382,21
Permanente 5.542.366,25 5.846.138,60
Imobilizado 5.542.366,25 5.846.138,60
Total Ativo 15.830.536,53 15.045.101,65

Passivo 2018 2017
 Circulante 116.871,78 114.516,78
 Obrigações Sociais e Trabalhistas a Recolher 901,48 3.902,72
 Impostos e Contribuições a Recolher 95.594,30 90.602,06
 Demais Contas a Pagar 20.376,00 20.012,00
 Patrimônio Líquido 15.713.664,75 14.930.584,87
 Capital Social 9.150.000,00 9.150.000,00
 Lucros ou Prejuízos Acumulados 6.563.664,75 5.780.584,87
 Total Passivo 15.830.536,53 15.045.101,65

 2018 2017
Receitas de Aluguéis 3.161.260,11 3.132.387,24
Impostos sobre Aluguéis -115.386,02 -114.332,20
Lucro Bruto 3.045.874,09 3.018.055,04
Despesas Operacionais -1.005.232,00 -1.028.795,36
Encargos Financeiros Líquidos 511.155,73 887.268,09
Resultado Operacional (antes IR e CS) 2.551.797,82 2.876.527,77
Imposto de Renda e CS sobre Lucro -493.717,94 -618.460,56
Lucro Distribuídos no Período -1.275.000,00 -735.000,00
Resultado Líquido  783.079,88 1.523.067,21

 2018 2017
Origens e Recursos 2.361.852,23 2.609.157,12
Lucro Líquido do Exercício 2.058.079,88 2.258.067,21
Depreciações e Amortizações 303.772,35 351.089,91
Baixa de direitos do Imobilizado - -
Aplicações de Recursos -1.275.000,00 735.000,00
Aquisição de direitos do Imobilizado 0,00 0,00
Remuneração Acionistas -1.275.000,00 735.000,00
Aumento/Diminuição
 do Capital Circulante Líquido 1.086.852,23 1.874.157,12

 2018 2017
 Patrimônio Líquido Inicial 14.930.584,87 13.407.517,66
 Ajustes de Exercícios Anteriores 0,00 0,00
 Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício 2.551.797,82 2.876.527,77
 Imposto sobre o Lucro Líquido  -493.717,94 -618.460,56
 Lucros Distribuídos no Período -1.275.000,00 -735.000,00
 Patrimônio Líquido Final 15.713.664,75 14.930.584,87
 2018 2017
Ativo Circulante 10.288.170,28 9.198.963,05
Passivo Circulante -116.871,78 -114.516,78
Capital Circulante Líquido 10.171.298,50 9.084.446,27
Variação 1.086.852,23 1.874.157,12

Notas Explicativas
1. Diretrizes Contábeis - As demonstrações  financeiras foram elaboradas 
em conformidade com  as disposições contidas  na Lei 6.404/76  e legisla-
ção  específica posterior. 2. Capital Social  -  é  de R$ 9.150.000,00 dividido 
em 915.000 ações  ordinárias  nominativas, sem valor nominal. 3. Distri-
buição  de  Lucros  no  Período  -  foram  distribuídos lucros no decorrer  
do exercício no valor de R$ 1.275.000,00, referente a Lucros do Exercício.

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.

Demonstração do Resultado 

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

Sérgio Luiz De Moraes Barros - Diretor
Hélio Hissáo Kamizaki - Contador CRC-SP 126021/O-1

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração Capital Circulante Líquido

Isabela Perrella (*)

De acordo com a Corte 
Superior, só é possível 
haver restrição por meio 

de convenção ou regimento 
condominial, se existir razoa-
bilidade de forma a justifi car a 
proibição da criação ou guarda 
de animais de estimação, como 
em casos de risco à incolumida-
de e tranquilidade dos demais 
moradores do condomínio. 

Segundo a decisão, a res-
trição só se justifi caria caso 
o condomínio comprovasse 
que o animal de estimação 
provocasse prejuízos a segu-
rança, à higiene, à saúde e ao 
sossego dos demais moradores. 
De forma que, não havendo 
justifi cativa ou razoabilidade 
para a restrição, é proibido 
que condomínios impeçam a 
criação ou a guarda de animais 
de quaisquer espécies em uni-
dades autônomas. 

Em seu voto, o relator do 
caso, ministro Villas Bôas 
Cueva, destacou que o artigo 
19, da Lei 4.591/1964 deixa 
expresso que o condômino 
tem o direito de “usar e fruir, 
com exclusividade, de sua uni-
dade autônoma, segundo suas 
conveniências e interesses, 

Condomínio não pode proibir 
morador de ter animal de estimação
Decisão recente da 3ª Turma do STJ determinou que condomínios não podem proibir a criação de 
animais de quaisquer espécies em unidades autônomas

Divulgação/Freepik

condicionados às normas de 
boa vizinhança, e poderá usar 
as partes e coisas comuns de 
maneira a não causar dano ou 
incômodo aos demais morado-
res, nem obstáculo ou emba-
raço ao bom uso das mesmas 
partes por todos”.

Ainda, durante o voto, o rela-
tor trouxe que na hipótese de a 
convenção não regular sobre a 
criação de animais nas unidades 
autônomas, é permitida a sua 

criação, porém a inexistência 
não confere uma autorização 
irrestrita para a manutenção de 
bichos de estimação em partes 
exclusivas, trazendo a seguinte 
lição doutrinária: “Embora a lei 
não proíba animais em aparta-
mentos, não se há de imaginar 
que só por isso se deve admitir 
a entrada indiscriminada de 
feras, a criação de um ambiente 
de verdadeiro pavor e sobres-
salto entre os moradores.”

Sendo assim, de plano, não 
há qualquer ilegalidade a norma 
condominial que vede a perma-
nência de animais causadores 
de incômodos aos demais con-
dôminos, devendo prevalecer o 
ajustado entre os condôminos 
na convenção do condomínio, 
desde que haja razoabilidade e 
seja justifi cado, podendo o Po-
der Judiciário intervir e analisar 
caso a caso. 

(*) - É advogada do escritório Aith, 
Badari e Luchin Advogados.

Deve prevalecer o ajustado entre os condôminos na convenção do condomínio, desde que haja 

razoabilidade e seja justifi cado, podendo o Poder Judiciário intervir e analisar caso a caso.

O ex-produtor de cinema 
Harvey Weinstein chegou a um 
acordo com a Justiça dos Es-
tados Unidos, no valor de US$ 
44 milhões, para encerrar os 
processos aos quais responde 
por abusos sexuais, informou 
na sexta-feira (24) o jornal 
“The Wall Street Journal”. 
Pelo acordo, cerca de US$ 
30 milhões seriam destinados 
às vítimas como forma de 
indenização e também a ex-
funcionários de sua empresa, 
a “The Weinstein Company”, 
e a credores. 

Os US$ 14 milhões restantes 
iriam para os custos proces-
suais. O acordo judicial, que 
ainda não foi assinado e tenta 
conter todas as ações civis 
contra Weinstein, não o livra, 
porém, do processo criminal 
ao qual responde pelas de-
núncias de abusos sexuais. O 
julgamento está marcado para 
9 de setembro e ele pode ser 
condenado à prisão perpétua. 

Estopim do Me Too, Weinstein 
faz acordo de indenização

Harvey Weinstein no Festival de Cannes em 2015.
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As denúncias contra Weinstein 
foram o estopim para a criação 
do movimento mundial “Me 
Too”. 

O produtor, no entanto, de-
clara-se inocente. Em outubro 
de 2017, começaram a surgir 
várias denúncias contra Harvey 
Weinstein, que até então era um 
dos nomes mais poderosos de 

Hollywood. Algumas fi zeram 
acusações de abuso sexual, 
mas outras alegaram que 
foram estupradas pelo pro-
dutor. Ashley Judd, Angelina 
Jolie e Salma Hayek foram 
algumas das atrizes que dis-
seram ter sido constrangidas 
ou abusadas sexualmente por 
Weinstein (ANSA).

Arqueólogos 
descobrem estátua 
da era imperial em 
Roma

Arqueólogos italianos en-
contraram nesta sexta-feira 
(24) uma estátua de mármore 
branco da época imperial (I 
a.C - V d.C.), em escavações no 
centro de Roma. A peça, que 
representa a cabeça de uma 
divindade, foi encontrada na 
via Alessandrina, perto do Foro 
Romano, por arqueólogos da 
Superintendência Capitolina 
de Bens Culturais.

A estátua está em ótimo es-
tado de conservação, de acordo 
com os especialistas, que defi -
niram a descoberta como “uma 
surpresa ótima”.

“Foi encontrada há pouco 
nas escavações da via Alessan-
drina essa belíssima cabeça”, 
anunciou o vice-prefeito de 
Roma, Luca Bergamo, postando 
uma foto da estátua nas redes 
sociais. 

A prefeita Virgina Raggi 
também celebrou a nova des-
coberta. Roma surpreende e 
nos presenteia com emoções 
todos os dias”, escreveu em sua 
página no Facebook (ANSA).

NEC LATIN AMERICA S.A.
CNPJ/MF 49.074.412/0001-65 - NIRE 35.300.091.604

Ata da Reunião do Conselho de Administração em 01/04/2019
Data/Hora/Local: 01/04/2019, na sede social em São Paulo/SP, que assinaram esta Ata, aceitaram o
pedido de demissão formulado pelo Vice-Presidente Econômico e Financeiro Eiji Seki. Ainda na forma
prevista no Artigo 15 §1º do Estatuto Social, elegeram a Diretoria para 1  mandato com validade até
a AGO a realizar-se no 1º quadrimestre de 2020 ou até a eleição de novos Diretores a saber: (a) Pre-
sidente-Masazumi Takata; RNE G105696-0, CPF/MF 237.736.628-74, (b) Vice-Presidente Econô-
mico e Financeiro-Hiroshi Obuchi, RNE V020952-0, CPF/MF 103.116.958-09, (c) Vice-Presidente
Executivo-Ana Maria Ferraz do Amaral Ravaglia Duarte, RG 6.801.473-9, CPF/MF 046.785.098-44,
e (c) Diretor Geral das Operações Brasil-Yasushi Tanabe, CNPJ/MF 241.933.298-95,  SISMIGRA da
Polícia Federal RNM nº F035249L. Permanecerão vagos os cargos de Diretor Geral Adjunto das Opera-
ções Brasil e de Diretor de Controle e Finanças. Os Diretores eleitos declaram não estarem inclusos em
nenhum crime que os impeçam de exercer atividade comercial. Os termos desta ata foram aprovados
pelos conselheiros que a subscrevem. SP, 01/04/2019. (a.a.) Masazumi Takata-Presidente; Roberto Fe-
lipe Klos-Secretário. Conselheiros: Masazumi Takata; Yukio Hioki, Toshiyuki Otake e Toshiya Matsuki.
JUCESP nº 257.886/19-9 em 16/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Confi ança do comércio cai
5,4 pontos de abril para maio

O Índice de Confi ança do Comércio, medido pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV), recuou 5,4 pon-
tos de abril para maio, e passou para 91,4 pontos, 
em uma escala de zero a 200. Com o resultado, o 
indicador retornou ao mesmo nível de setembro de 
2018. Em maio, a queda da confi ança atingiu em-
presários de onze dos treze segmentos analisados. 

O Índice de Expectativas, que mede a con-
fi ança nos próximos meses, caiu 6,6 pontos e 
voltou a registrar valor abaixo de 100 pontos 
(94,8 pontos). O Índice de Situação, que mede a 
confi ança no presente, diminuiu quatro pontos 
para 88,3 pontos, menor valor desde janeiro do 
ano passado. Segundo o pesquisador Rodolpho 
Tobler, da FGV, o resultado sugere que os 
empresários do setor ainda estão encontrando 
difi culdades com o ritmo de vendas no segundo 

trimestre. Para ele, os indicadores de situação 
atual refl etem o desempenho fraco do comércio 
no início do ano. Além disso, por causa desses 
resultados negativos, os empresários estão 
revendo suas expectativas.

Tobler acredita que a volta da recuperação 
da confi ança “ainda depende da redução dos 
níveis de incerteza, dos números mais positivos 
do mercado de trabalho e da retomada da con-
fi ança do consumidor” (ABr).
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