Página 7

São Paulo, terça-feira, 28 de maio de 2019

Banco BMG S.A.

CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 04 de Abril de 2019
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 04 dias do mês de abril de 2019, às 10h00, na sede social do BANCO BMG
S.A., 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 (“Companhia”). 2. Convocação: Tendo sido os editais de convocação publicados no Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo –
DOESP, nas edições dos dias 20, 21 e 22 de março de 2019 e no jornal “Empresas e Negócios” de São Paulo, nas edições
dos dias 20, 21 e 22 de março de 2019, conforme o disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976
(“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Quórum de Instalação: A Assembleia Geral Extraordinária foi instalada, em 1ª
convocação, com a presença de acionistas titulares 99,69% (noventa e nove inteiros e sessenta e nove centésimos por
cento) das ações com direito a voto, representativas do capital social da Companhia, conforme registros constantes do livro de presença de acionistas. 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcio Alaor de Araujo e secretariados
pelo Sr. Marcos Ignacio Gouvea. 5. Ata em forma sumária: Os acionistas autorizaram a lavratura da ata em forma sumária e sua publicação sem assinaturas, nos termos do artigo 130, §1º e §2º da Lei das Sociedades por Ações. 6. Ordem
do dia: Deliberar sobre (a) a realização de oferta pública de aquisição de ações (“OPA”) a ser proposta pela Companhia
para ﬁns de fechamento de capital social e cancelamento de seu registro como companhia aberta perante à Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”); e (b) a autorização à Diretoria da Companhia para realizar todos e quaisquer atos necessários para a efetivação da OPA. 7. Deliberações: Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas
presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou reservas: (A) aprovaram a realização da OPA, sob a
forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05
de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”), envolvendo a dispensa, conforme seja autorizado pela referida Autarquia, (i) da obrigação de elaborar laudo de avaliação para ﬁns de determinação do preço por ação a ser ofertado no âmbito da OPA; (ii) da obrigação de efetivar a OPA em leilão em bolsa de valores ou entidade de mercado de balcão organizado; (iii) obrigação de divulgar o instrumento da OPA via publicação de edital; e (iv) de contratação de instituição intermediária para realização da OPA, com o consequente cancelamento do registro da Companhia perante a
CVM, como companhia aberta, a ser realizado nos termos da Lei das Sociedades por Ações, da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, da Instrução da CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 480”) e demais normas aplicáveis, tendo em vista que a Companhia não possui mais a intenção de realizar
uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital ou quaisquer outros valores mobiliários no prazo de, no
mínimo, 2 (dois) anos e, por conseguinte, não há mais razão para que a Companhia mantenha seu registro de emissor de
valores mobiliários; e (B) aprovaram a concessão à Diretoria da Companhia para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento de registro da Companhia perante a CVM, conforme deliberações da presente ata. 8. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente Ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da
Lei das Sociedades por Ações, cuja original foi lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais da Sociedade,
lida e assinada por todos os acionistas presentes, ﬁcando autorizada a sua publicação. São Paulo, 04 de abril de 2019. 9.
Assinaturas: Acionistas Presentes: Flávio Pentagna Guimarães. Ricardo Annes Guimarães. Ângela Annes Guimarães. Regina Annes Guimarães. João Annes Guimarães. Márcio Alaor de Araújo. Antonio Mourão Guimarães Neto. BMG Participações S/A, representada por seus Diretores Ricardo Annes Guimarães e Ângela Annes Guimarães. COEMP – Comércio e
Empreendimentos S/A, representada por seus Diretores Regina Annes Guimarães e Ricardo Annes Guimarães. Comercial
Mineira S/A, neste ato representada por seus Diretores Ricardo Annes Guimarães e Ângela Annes Guimarães. CSMG –
Corretora de Seguros Ltda, neste ato representada por seu Diretor, José Eduardo Gouveia Dominicale. Algodões Empreendimentos Turísticos Ltda, neste ato representada por seu administrador, Sr. Antonio Mourão Guimarães Neto. Confere com
a original, lavrada em livro próprio. Marcio Alaor de Araujo - Presidente da Mesa; Marcos Ignacio Gouvea - Secretário da Mesa. JUCESP nº 255.753/19-6 em 14/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO BMG S.A.

Banco BMG S.A. - Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 03 de Maio de 2019
01- Data, Hora e Local: Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às doze horas, na sede da Companhia situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz,
CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. 02 - Convocação e Presença: Em atendimento ao 21 do Estatuto Social da Companhia, estiveram presentes os Conselheiros Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Flávio Pentagna Guimarães Neto, Olga Stankevicius Colpo, José Eduardo Gouveia Dominicale. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - Ordem do Dia: (I) Alteração do endereço da Agência São Paulo/SP. 05
- Deliberações: Em atendimento ao disposto no artigo 24, item “r”, do Estatuto Social, os Senhores Conselheiros deliberaram autorizar a alteração do endereço da Agência São Paulo/SP, para ﬁns de fazer constar conforme abaixo: DE: Rua
Direita, nº 240/246, 1º andar, Sé, São Paulo/SP, CEP: 01002-000, CNPJ: 61.186.680/0050-52, NIRE: 35905073435.
PARA: Rua Frederico Abranches, nº 239 - loja, Santa Cecília, São Paulo/SP, CEP: 01225-001.Fica a Diretoria da Sociedade
autorizada a adotar todas as providências necessárias para executar as deliberações aprovadas na presente reunião. 06
- Aprovação: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade sem qualquer ressalva ou restrição. 07 - Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a
presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por todos os presentes. São Paulo, 03 de maio de 2019. Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Flávio Pentagna Guimarães Neto, Olga Stankevicius Colpo e José Eduardo Gouveia Dominicale. Flávio Pentagna Guimarães Neto - Presidente da Mesa, Deise Peixoto Domingues - Secretária da Mesa. JUCESP nº 257.967/19-9 em 16.05.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Banco BMG S.A.

Agropecuária Jarinã S/A

Novo Mundo Holding Financeira S.A.
CNPJ nº 08.103.049/0001-81 - NIRE 35300331681
Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 25/04/2019
Data: 25/04/2019, às 11 horas. Local: Sede social. Presença: Representantes da totalidade
do Capital Social. Mesa: Presidente, Roberto Amaral de Almeida; Secretário, Vinícius Nogueira Carmona. Deliberações: 1. Aprovar as demonstrações financeiras do exercício findo
em 31/12/2018 publicadas no Diário Oficial do Estado de SP e Jornal Empresas & Negócios,
edições de 13/04/2019; 2. O prejuízo apurado no exercício findo em 31/12/2018 no montante de R$ 319.398,19, foi absorvido pela “Reservas Especiais de Lucros - Outras”. São Paulo, 25 de abril de 2019. Assinaturas: Presidente: Roberto Amaral de Almeida; Secretário:
Vinícius Nogueira Carmona. Acionistas: Roberto Amaral de Almeida e Moneycorp Brasil
Participações Ltda, neste ato representada por seu administrador Roberto Amaral de
Almeida. JUCESP nº 269.495/19-8, em 21/05/19. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital de Praça Judicial Online. 2ª Vara Cível do Fórum de Osasco/SP. Dora Plat - Leiloeira
Oficial - JUCESP 744.- 2ªVC do Fórum de Osasco/SP. Processo nº 1020451-85.2017.8.26.04
05. Executados: Adriana Oraggio Souza e seu cônjuge, Marcos César Souza. Um imóvel
residencial possuindo a área útil de 118,88m² em Osasco/SP - 60% do valor de avaliação. 1ª
Praça: 19/07/2019, às 10h45min; 2ª Praça, 08/08/2019, às 10h45min. Imóvel residencial tipo
sobrado geminado, ao qual possui o nº 05, no Condomínio Residencial Rosa Senise, sito a
Rua França, 628, casa de nº 05, no Parque das Nações, Santo André/SP. Descrição completa
na Matrícula: 70.390 do 2º CRI/Santo André/SP. Ficam os requeridos Adriana Oraggio Souza,
seu cônjuge Marcos César Souza, e demais interessados INTIMADOS das designações
supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Lance mínimo na 1ª
praça: R$ 564.216,30 – Lance mínimo na 2ª praça: R$ 338.529,78. (sujeitos a atualização).

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)

O Sol em seu signo tende a aumentar
a disposição, dando maior conﬁança
e provocando a tomada de decisões
importantes. Pode encontrar diﬁculdades que devem ser superadas
de forma estratégica e com muita
diplomacia. Boa disposição para a
cumplicidade com seu par. 89/389
– Amarelo.
Faça planos bem elaborados e valorize a moral. É importante aprimorar a
questões em andamento e encontrar
soluções para os obstáculos. Com
o bom aspecto desta semana terá
conversas agradáveis e terá facilidade para se divertir no ﬁnal do dia.
65/665 – Verde.

Não será um bom momento para se
arriscar em investimentos ou compras em longo prazo, pois podemos
ser levados a ultrapassar limites. Sua
disposição para as relações sexuais
vai melhorando neste meio de ano.
Cultive o bem-estar tanto material
como emocional. 51/651 – Azul.

Há uma tendência forte de sentir
carência afetiva nas primeiras horas
desta terça. Bons momentos ao lado
dos familiares e da pessoa amada
podem ser vividos no ﬁnal do dia. O
Sol em Gêmeos faz a família e o meio
no qual você vive mais importante.
68/368 – bege.

Comemorações e aniversariantes do dia

ABORTO – Aviso de deslizes na vida. Insegurança nos
TERÇA 28 de Maio de 2019.
planos e perigo de cometer faltas graves. Para sonho de
Dia de São Germano, São Bernardo de Novara, São Emílio, Santa
homem, é um agouro de fracasso naquilo que o interessa Margarida Pole e Dia do Anjo Jabamiah, cuja virtude é a conﬁança.
no momento seja amor ou dinheiro. Para mulher, adverte Dia do Ceramista.
que deve cuidar da saúde. Números de sorte: 06, 26, 28,
Hoje aniversaria o ex-jogador de basquete Jerry West que chega aos
31, 41 e 56.

Simpatias que funcionam

81 anos, o ator Cecil Thiré que faz 76 anos, a cantora Colbie Caillat
que nasceu em 1985 e o ator Rafael Almeida que completa 30 anos.

Para aumentar sua sorte
Esta é a planta da sorte, talvez a mais conhecida, mas O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau possui grande capacidade para
nem sempre é usada corretamente para atrair dinheiro.
Uma boa maneira de fazer isso é colocando folhas e talos se recuperar dos abismos da vida e da consciência. Pode experimentar
da planta num pequeno saco de papel marrom. Tem que ser grandes diﬁculdades, mas normalmente acumula força nos momentos
levada sempre na sua carteira ou bolsa. A planta é arruda. difíceis, e costuma sair deles ainda mais fortalecido. É em geral reservado
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.

e introspectivo. Algumas vezes apresenta um comportamento exuberante,
mas, geralmente, essa é uma capa para desviar a atenção dos demais sobre
a sua própria individualidade. Interiormente é extremamente sensível e
vulnerável, embora tenha aparência conﬁante e eﬁciente.

Os movi- Entidade inspiradora
mentos do de artistas (Mit.)
nado sin- Freira conhecida como
cronizado Anjo Bom da Bahia
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Solução

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ e utilize o código 3043-647F-440C-1A00.

Não se sobrecarregue de tarefas e
coisas novas para fazer, como é bem
do seu estilo. Algumas atividades podem parecer mais lentas e não deve
se preocupar com isso é passageiro.
Novas ambições devem ser evitadas
até que o que deseja seja alcançado.
82/282 – Azul.

Sagitário
(22/11 a 21/12)

Um melhor convívio com a pessoa
amada também melhora o ambiente social. As alianças e sociedades
iniciadas recentemente ﬁcam mais
ﬁrmes através do entendimento. Bom
para ser cúmplice do seu par e buscar
reciprocidade melhorando a relação
sexual. 17/217 – Cinza.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)
Escorpião
(23/10 a 21/11)
Aquário
(20/1 a 18/2)

Áries
(21/3 a 19/4)
Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)
Capricórnio
(22/12 a 19/1)

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br
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Logo virão novidades e boas perspectivas que poderão mudar sua
vida neste próximo mês de junho.
Antes de qualquer coisa precisa ter
paciência, dosando a autoconﬁança
e o otimismo exagerado e negativo.
Nem tudo virá imediatamente, mas
se investir logo terá o que pretende.
56/556 – Amarelo.

Persistência. Persista. Seja persistente na busca de seus objetivos.
Veja cada passo como um avanço extraordinário em direção a essas
metas e continue a permitir que isto seja o seu foco. Use viseiras
quando perceber que está distraído com o drama desnecessário
dos outros e com o que está acontecendo ao seu redor e deﬁna seus
objetivos como a prioridade. Pensamento para hoje: Mantenha suas
intenções, atenção e ações em seus objetivos e eles se manifestarão
em um ritmo mais rápido e melhor. E assim é. Você é muito amado
e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.

DA

O bom aspecto do Sol na casa dois
aumenta o interesse pelas viagens e
a elevação espiritual. Novos valores
e princípios passam a orientar a sua
vida. Isso dá conversas agradáveis
e facilidade para se divertir no ﬁnal
do dia no ambiente em que vive.
51/251 – Verde.

Magia dos sonhos
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Lua em minguante favorece a impessoalidade e foco no bem-estar. A
semana não será de muitas novidades, mas poderá colher os resultados
daquilo que realizou nos meses
anteriores. Aproveite para conviver
com a pessoa amada, amigos e com
a família. 61/861 – Verde.
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Com a o Sol em Gêmeos verá tudo
melhorar, até a vida financeira,
principalmente ao diminuir os desperdícios. Ótimo entendimento com
a pessoa amada leva a uma troca
intensa de afeto. Terá maior ascensão
proﬁssional e melhoria das condições
no ambiente do lar. 21/621 – Cinza.

www.netjen.com.br

http://www. playingwiththeuniverse.com/
Tradução: Regina Drumond
reginamadrumond@yahoo.com.br

Esta terça é o vigésimo quarto dia da lunação. Lua em bom aspecto com Urano favorece as novidades e tudo que for
pioneiro. No ﬁnal da tarde aumenta a ansiedade e podemos sentir algum descontentamento ao esperarmos demais de
uma situação. Não será um bom momento para se arriscar em investimentos ou compras em longo prazo, pois podemos
ser levados a ultrapassar limites e ir adiante de nossas necessidades reais. No ﬁnal do dia, a insatisfação pode se reﬂetir
nas relações e nos entretenimentos. Há uma tendência forte de sentir carência afetiva nas primeiras horas desta terça.

Está vivendo a fase mais delicada
com possibilidade de atritos e impedimento para que o que deseja não
se concretize logo. No ﬁnal da tarde
aumenta a ansiedade e podemos
sentir algum descontentamento ao
esperarmos demais de uma situação.
77/377 – Verde.

netjen@netjen.com.br

SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn.

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

Com o Sol em Gêmeos, na casa três,
o momento é vibrante para as relações amorosas e sexuais. O afeto e
a compreensão levam a momentos
inesquecíveis a dois. À noite haverá
um estado emocional de humor mais
solto, que faz com que deseje maior
liberdade. 73/773 - Branco.

CNPJ nº 03.207.826/0001-14
Edital de Convocação - Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária
convocamos os Acionistas para AGO/E em 24/06/19,
10h, na sede, para deliberarem, AGO: i) exame e
aprovação do relatório anual da Diretoria, Balanço
Patrimonial e demais demonstrações ﬁnanceiras
encerrado em 31/12/18; ii) ﬁxação da verba global de remuneração da Diretoria; e iii) deliberação
acerca da destinação do lucro líquido do exercício,
se apurado; AGE: i) Eleição de nova diretoria ii) assuntos de interesse dos acionistas. SP, 28/05/19.
Ubirajara Rodolpho Amorim - Diretor Presidente.

2/us. 3/sit. 5/spoon. 6/luanda — rabbit.

Horóscopo

Marubeni Grãos Brasil S.A.

CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373
Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: 17/09/18, às 15h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação
dispensada, em virtude da presença da totalidade dos Membros do Conselho de Administração da Companhia.
Ordem do Dia e Deliberações: Os Membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade, aprovar
a renúncia do Sr. Yohei Mizukami, japonês, casado, bacharel em artes, RNE nº G307417-5, DPF/MJ, CPF/MF sob o
nº 239.150.158-73, ao cargo de Diretor da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada por ele, na data de
17/09/18. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da Lei. Assinaturas: Mesa: Masahiro
Tomikura - Presidente, e José Feres Kfuri Júnior - Secretário. Membros do Conselho de Administração:
Masahiro Tomikura, Yoshiharu Okano, Masayuki Nakazawa, Tadaaki Kurakake, José Feres Kfuri Júnior e
Motoo Yamazaki. JUCESP nº 579.915/18-9 em 12/12/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Drogaria Delmar Ltda.
CNPJ Nº: 02.235.861/0001-84 - NIRE 35214767751
Convocação para Reunião de Sócios
Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 116.840.798-29
e RG nº 11.722.491-1, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:20 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:20 hs, em 2ª
convocação, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 11º andar, Jardim Paulistano,
São Paulo/SP, CEP 01452-001, para deliberar acerca de (i) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convocação; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Marubeni Grãos Brasil S.A.

CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373
Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: 02/07/2018, às 15h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: convocação
dispensada, em virtude da presença da totalidade dos Membros do Conselho de Administração da Companhia.
Ordem do Dia e Deliberações: Os Membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade aprovar a
renúncia do Sr. Marcus Vinicius Menezes Cardoso, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade
profissional nº 0875-930-0 CRC-RJ, CPF/MF sob o nº 012.187.637-36, ao cargo de Diretor Administrativo da
Companhia. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da Lei. Assinaturas: Mesa: Masahiro
Tomikura - Presidente, e José Feres Kfuri Júnior - Secretário. Membros do Conselho de Administração:
Masahiro Tomikura, Yoshiharu Okano, Masayuki Nakazawa, Tadaaki Kurakake, José Feres Kfuri Júnior e
Motoo Yamazaki. JUCESP nº 389.651/18-7, em 21/08/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 03 de Maio de 2019
01- Data, Hora e Local: Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às onze horas, na sede da Companhia situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São
Luiz, CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. 02 - Convocação e
Presença: Em atendimento ao 21 do Estatuto Social da Companhia, estiveram presentes os Conselheiros Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Flávio Pentagna Guimarães Neto, Olga Stankevicius Colpo, José Eduardo
Gouveia Dominicale. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Flávio Pentagna Guimarães
Neto e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04- Ordem do Dia: (I) Alteração do endereço da Agência
Campo Grande/MS. 05 - Deliberações: Em atendimento ao disposto no artigo 24, item “r”, do Estatuto Social, os Senhores Conselheiros deliberaram autorizar a alteração do endereço da Agência Campo Grande/MS, para ﬁns de fazer
constar conforme abaixo: DE: Avenida Afonso Pena, nº 2386, 2º andar, sala 203, Centro, Campo Grande/MS, CEP:
79002-074. CNPJ 61.186.680/0041-61, NIRE 5490026608-7. PARA: Rua 13 de Maio, nº 2500, loja 02, Edifício Centro Comercial Campo Grande, Centro, Campo Grande/MS, CEP: 79002-356. Fica a Diretoria da Sociedade autorizada a
adotar todas as providências necessárias para executar as deliberações aprovadas na presente reunião. 06 - Aprovação: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade sem qualquer ressalva ou restrição. 07 – Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por todos os presentes. São Paulo, 03 de maio de 2019. Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Flávio Pentagna Guimarães Neto, Olga Stankevicius Colpo e José Eduardo
Gouveia Dominicale. Flávio Pentagna Guimarães Neto - Presidente da Mesa; Deise Peixoto Domingues Secretária da Mesa. JUCESP nº 265.270/19-4 em 16/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

3ª VC – Reg. Nossa Senhora do Ó. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1000530-39.2014.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Roberto Luiz Corcioli Filho, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a JOSEMAR ROJAS RODRIGUES, CPF. 370.596.348-19, que AMC - Serviços
Educacionais LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 4.706,99
(Jan/2014), oriundos do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, firmado entre as partes e não
pago. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por EDITAL, para que e m 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, que o tornará isento das
custas e honorários advocatícios ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título
executivo judicial, ficando 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.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de abril de 2019.
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11ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 104521753.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro,
Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) JORGE DE SOUSA, CPF 249.820.628-03, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum por parte de INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSIST. SOCIAL Região Adm. Paulistana objetivando a cobrança de R$ 11.159,95 (Ago/2017), oriundos do contrato
de prestação de serviços educacionais, firmado entre as partes referente as mensalidades d e Janeiro
a Dezembro de 2016, vencidas e não pagas. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 23 de abril de 2019.

A
L T
G A
R
N A
O N
S T
A
A D
D O
N
A R
U U
L I
N
C A

Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 15 de Abril de 2019.
01- Data, Hora e Local: Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na sede
da Companhia situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício
São Luiz, CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. 02 - Convocação
e Presença: Em atendimento ao 21 do Estatuto Social da Companhia, estiveram presentes os Conselheiros Ângela
Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Flávio Pentagna Guimarães Neto, Olga Stankevicius Colpo, José Eduardo
Gouveia Dominicale. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Flávio Pentagna Guimarães
Neto e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - Ordem do Dia: (i) Abertura e Instalação de nova
agência em Cuiabá/MT. 05 - Deliberações: Em atendimento ao disposto no artigo 24, item “r”, do Estatuto Social,
os Senhores Conselheiros deliberaram autorizar a abertura e instalação de nova agência em Cuiabá/MT, cujo endereço
segue abaixo: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n° 1731 – loja 02, Bairro Alvorada, CEP: 78050-000, Cuiabá/
MT. Fica a Diretoria da Sociedade autorizada a adotar todas as providências necessárias para executar as deliberações
aprovadas na presente reunião. 06 - Aprovação: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade sem
qualquer ressalva ou restrição. 07 – Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião do
Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por todos os
presentes. São Paulo, 15 de abril de 2019. Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Flávio Pentagna
Guimarães Neto, Olga Stankevicius Colpo e José Eduardo Gouveia Dominicale. Flávio Pentagna Guimarães Neto
- Presidente da Mesa, Deise Peixoto Domingues - Secretária da Mesa. JUCESP nº 266.522/19-1 em
17/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

1ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 101147641.2016.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado
de São Paulo, Dr(a). Alessander Marcondes França Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
CELSO PEREIRA DA SILVA, Brasileiro, OUTROS, RG 18945376, CPF 085.139.748-46, com endereço à
Rua Sebastiao Mariano, 16, Vila Carlos de Campos, CEP 03640-020, São Paulo - SP, que lhe foi
proposta uma ação de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em
síntese: A requerente é credor da parte requerida pela importância nominal de R$4.061,26, oriundos de
Prestação de Serviços Educacionais em curso de Graduação de direito, relativo a mensalidades não
pagas no ano de 2011, serviços esses contratados em benefício do aluno Renan Pereira da Silva. O
patrono do autor requerendo a procedência total da ação com a condenação da ré ao pagamento das
custas e despesas processuais devidamente atualizadas. Dando-se à causa o valor de R$ 8.959,09.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de abril de 2019.
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002909-57.2018.8.26.0619 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ªVara Judicial, do Foro de Taquaritinga, Estado de SP, Dr(a).Matheus de Souza Parduci
Camargo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Sidiney Juliani, Brasileiro, Casado, Motoris ta, RG
25.230.040, CPF 172.254.838-03, com endereço à Rua Clelia Machado de Freitas, 231, Jd. Santo
Antonio, CEP 15940-000, Fernando Prestes - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por
parte de Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., alegando em síntese: CGMP - Centro de
Gestão de Meios de Pagamento Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
04.088.208/0001-65, endereço para correspondência eletrônica semparar@fonsecaeromao.adv.br,
com sede na Rua Minas Bogasian, nº 253, Osasco - SP, por seus advogados, vem perante Vossa
Excelência, com fundamento nos artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil e demais
normas pertinentes propor, a presente ação Monitória em face de Sidiney Juliani, brasileiro, estado
civil ignorado, ocupação ignorada, inscrito no CPF nº 172.254.838-03, residente e domiciliado à
Rua Calio Simão, nº 223, Laranjeiras, Taquaritinga - SP, CEP 15900-000, pelos motivos a seguir
expostos: A autora é empresa que gere o pagamento de pedágios em rodovias de todo o território
acionados, através do sistema conhecido como ”Sem Parar / Via Fácil”. A Requerida contratou os
serviços da Requerente, para que seus veículos obtivessem passagem pelas praças de pedágio
sem que fosse necessária sua parada. Durante a prestação do serviço, é facultada à requerida, a
inclusão de outros veículos, bem como efetuar a substituição de Tags, independentemente dos que
foram informados no momento da contratação. Assim, as cobranças dos valores ocorreriam através
de emissão de Fatura, com débito automático em conta corrente, sendo que os dados foram
fornecidos antecipadamente pelo devedor quando da contratação dos serviços. A Requerida honrou
por diversos meses com o previamente contratado, liquidando a fatura conforme extrato em anexo.
Ocorre que a Requerida não liquidou as seguintes faturas: Fatura 135916196 com vencimento em
15/01/2014 no valor de R$4.481,30, e Fatura 138917087 com vencimento em 17/02/2014 no valor
de R$ 1.981,96. Por não haver o devido pagamento até o momento, não restou alternativa à
requerente, a não ser procurar o Judiciário para receber os valores representados pela fatura de
cobrança, bem como extrato de movimentação nas praças de pedágio, que com o acréscimo dos
encargos contratualmente previstos e demonstrados na planilha anexa, totaliza o valor de R$
13.592,03 (Treze Mil, Quinhentos e Noventa e Dois Reais, Três Centavos). Isto posto, requer que
Vossa Excelência, se digne determinar a expedição do competente Mandado de Pagamento, para
que a Requerida pague seu débito, ou ofereça embargos nos termos do artigo 702 do Código de
Processo Civil, no prazo legal sob pena de, não o quitando e nem oferecido os Embargos, formar-se
o título executivo judicial, devendo a presente ação ser julgada inteiramente procedente pelos
motivos expostos, para condená-la a pagar a importância de R$ 13.592,03 (Treze Mil, Quinhentos e
Noventa e Dois Reais, Três Centavos), acrescida de juros de mora, correção monetária, honorários
advocatícios devidamente exacerbados, custas processuais e demais cominações legais.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de * 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
pub. na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Taquaritinga, aos 10/05/2019.

