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Itapeva Desenvolvimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 05.619.906/0001-02  –  NIRE 35.300.195.680

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas para realização da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada, no dia 
23 de maio de 2019 em primeira convocação às 16:00 horas ou segunda convocação as 16:30 horas, na Rua dos 
Pinheiros, nº 1.060, 5º andar, conjunto 51, nesta capital para apreciar e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 
a) Examinar e aprovar os Relatórios de Contas dos Administradores, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações 
Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado 31 de dezembro de 2018; e b) Deliberar sobre 
a distribuição de dividendos e destinação do lucro líquido apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2018; 
Lembramos aos Srs. Acionistas que o quórum para deliberação em primeira convocação é de 88% do capital social com 
direito a voto e de maioria absoluta dos presentes em segunda convocação, de acordo com o estatuto social vigente. 
Assim, a presença de todos é importante, podendo o acionista que não queira comparecer, outorgar procuração a outro 
acionista ou a advogado, devendo o instrumento ser apresentado à mesa da assembleia pelo outorgado.

São Paulo, 14 de maio de 2019. A Diretoria.

Espírito Santo Gestão de
Participações Societárias Ltda.

CNPJ: 09.534.953/0001-04 - NIRE 35.222281251
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, residente na Rua Sapucaia, nº 326, apartamento 252, Torre C1, Alto
da Mooca, São Paulo/SP, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade, a se
realizar no dia 27/05/2019 às 10h, em 1ª convocação, e no dia 04/06/2019 às 11h, 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) retificação de convocação
realizada ao sócio Alexandre Della Coletta; (ii) ratificação das deliberações tomadas na
Reunião de Sócios realizada em 07/05/2019; e (iii) ratificação dos atos da administração
da Sociedade. SP, 16/05/2019. Marcos Della Coletta - Sócio-administrador.  (16, 17 e 18)

Ultra S.A. - Transportes Interurbanos  –  CNPJ nº 61.084.000/0001-01  –  NIRE 35.3.0001380-8
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2019

1) Data, Hora e Local: Em 29 de abril de 2019, às 10,00 horas, na sede social, à Rua Conception Arenal nº 164, São Paulo-SP. 
2) Acionistas Presentes: Totalidade dos acionistas, conforme livro de presença. 3) Mesa Diretora: Presidente, João Vaz Gomes, 
Diretor Superintendente; Secretário, Ricardo Louzas Fernandes, Consultor Jurídico. 4)  Convocação: Dispensada, tendo em 
vista a presença total dos acionistas, na forma do parágrafo 4º, Artigo 133, da Lei nº 6.404/76, que trata das Sociedades por 
Ações. 5) Ordem do Dia: (a) Apresentação, discussão e deliberação sobre o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado 
do Exercício e sua destinação e das demais Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2018, publicadas em 
26/04/2019 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas e Negócios; (b) Apresentação, discussão e deliberação 
sobre a prestação de contas da Diretoria quanto ao ano de 2018; (c) Eleição ou reeleição dos membros da Diretoria para o período de 
30 de abril de 2019 até 30 de abril de 2020, e fixação de seus honorários; (d) Instalação ou não do Conselho Fiscal para o próximo 
período de 1 (hum) ano; (e) Outros assuntos de interesse social. 6) Deliberações: Colocadas as matérias em votação, deliberou-se 
por unanimidade total, com abstenção dos legalmente impedidos, do quanto segue: (a) Foi aprovado o Balanço, a Demonstração do 
Resultado do Exercício e sua destinação para resultados acumulados, e as demais peças das Demonstrações Financeiras encerradas 
em 31/12/2018; (b) Aprovou-se também a prestação de contas e os atos praticados pela Diretoria no ano calendário de 2018, que 
não foram objeto específico de Assembleias Gerais da Companhia ocorridas nesse ano, como o afastamento a pedido do Diretor 
Presidente Antonio Figueiredo Ruas, ficando assim, ora aprovadas e ratificadas as contas e os atos praticados pela Diretoria; (c) Os 
atuais Diretores colocaram os seus cargos à disposição, para que a assembleia pudesse livremente deliberar sob a eleição ou re-
eleição da nova Diretoria da empresa; (c.1) Debatida a questão, reelegeu-se os seguintes acionistas para os cargos de Diretores 
da Companhia, com mandato desta data até 30 de abril de 2020, a saber: (c.1.1) Para Diretor Presidente, o Sr. João Vaz Gomes, 
português, casado, empresário, Cédula de Identidade nº 1.257.959-2/SSP-SP, CPF/MF nº 003.455.398-34, residente e domiciliado 
nesta Capital, à Avenida Piassanguaba nº 1.179; (c.1.2) Para Diretor Superintendente, o Sr. Amandio Almeida Pires, português, 
casado, empresário, Cédula de Identidade de Estrangeiro nº W-408081-K/DPF/SP, CPF/MF nº 002.040.218-04, residente e domicilia-
do nesta Capital, à Rua Marcos Fernandes nº 147, Apartamento 81; (c.1.3) Para Diretor Administrativo: Não houve eleição de qual-
quer acionista para este cargo, permanecendo vago, até nova deliberação e indicação; (c.2) Para Diretores Adjuntos: (c.2.1) O 
Sr. Carlos de Abreu, brasileiro, casado, empresário, Cédula de Identidade nº 2.346.455/SSP-SP, CPF/MF nº 020.329.538-20, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, à Alameda dos Guaiases nº 184; (c.2.2) O Sr. Luis do Nascimento Rodrigues, português, casa-
do, advogado, Cédula de Identidade de Estrangeiro nº W-359.208-V/DPF-SP, CPF/MF nº 194.411.778-49, residente e domiciliado 
nesta Capital, à Rua Álvaro Luiz Roberto Assunção nº 321; (c.2.3) O Sr. Armelin Ruas Figueiredo, português, casado, empresário, 
Cédula de Identidade de Estrangeiro nº W-208700-W/DPF/SP, CPF/MF nº 402.303.848-20, residente e domiciliado nesta Capital, 
à Rua Carlos Maria Della Paolera nº 50; (c.2.4) O Sr. Marco Antonio Pereira de Abreu, brasileiro casado, empresário, Cédula de 
Identidade nº 25.993.527-X/SSP-SP, CPF/MF nº 181.602.878-95, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Antonio Afonso 
nº 15; (c.3) Os Diretores Presidente, Superintendente e Administrativo poderão ter honorários mensais de até R$ 10.000,00 (Dez 
mil reais) no todo do colegiado, os quais subdividirão entre si em reunião da Diretoria; (c.4) Os Diretores ora reeleitos tomam nova-
mente posse de seus cargos, neste ato, independente de qualquer outra formalidade, valendo este como Termo de Posse, declarando, 
sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei especial, nem condenados a 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé 
pública ou a propriedade; Os termos de desimpedimento assinados pelos Diretores reeleitos estão arquivados na sede da Companhia; 
(c.5) O responsável tributário da empresa será o acionista e Diretor Presidente João Vaz Gomes, retro qualificado, inclusive quanto 
à Certificação Digital, atuando isoladamente quanto a este aspecto; (d) Decidiu-se não instalar o Conselho Fiscal para o presente 
exercício; (e) Colocou-se a palavra a disposição dos presentes, e como não houvesse manifestação alguma, deu-se por encerrada 
a presente Assembleia Geral Ordinária. 7) Encerramento: A presente ata, depois de lida pelo Sr. Secretário e achada conforme, vai 
assinada pela mesa diretora, pelos Diretores eleitos e por todos os acionistas da Companhia, em sua totalidade, e assim lavrada em 
livro próprio, devendo ser levada a registro na Jucesp. 8) Acionistas Presentes (totalidade): (aa) 1) Amandio Almeida Pires - 
11,7021%; 2) José Ruas Vaz - 10,6383%; 3) p. Espólio de Manuel Bernardo Pires de Almeida, Margareth Vaz Pires Ferraz - 6,9149%; 
4) Francisco Pinto - 5,8511%; 5) p. Espólio de Marcelino Antonio da Silva, Vera Lúcia Vaz da Silva de Souza - 5,8511%; 6) Daniel 
Cepera Moreira - 2,1277%; 7) Fortunato de Almeida Camilo - 4,2553%; 8) Armelim Ruas Figueiredo - 5,3191%; 9) p. Espólio de 
José de Figueiredo Alves, Matilde dos Anjos Teixeira Alves - 5,3191%; 10) Luis do Nascimento Rodrigues - 10,6383%; 11) p. Espólio 
de Antonio de Figueiredo Alves, Rosa Maria Alves de Figueiredo Berti - 5,3191%; 12) João Vaz Gomes - 3,1915%; 13) Carlos 
de Abreu - 5,3191%; 14) Marco Antonio Pereira de Abreu - 11,6809%; 15) Elvira Risso Alexandre Videira - 2,6596%; 16) Maria 
Beatriz Risso Alexandre Videira Prestes - 1,8830%; 17) Carlos Alberto Risso Alexandre Videira - 1,3298%. Total Presente: 100%. 
9) Declaração/Assinaturas: A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio, devidamente assinada pela mesa dire-
tora, os Diretores eleitos e a totalidade dos acionistas presentes. São Paulo, 29 de abril de 2019. a) João Vaz Gomes - Presidente da 
Mesa; b) Ricardo Louzas Fernandes - Secretário da Mesa. Visto Advogado. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 255.351/19-7, 
em 14/05/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Viação Rápido Brasil S.A.  –  CNPJ nº 61.541.405/0001-21  –  NIRE 35.3.0001382-4
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2019

1) Data, Hora e Local: Em 29 de abril de 2019, às 11:00 horas, na sede social, à Rua Conception Arenal nº 164, São Paulo-SP. 
2) Acionistas Presentes: Totalidade dos acionistas, conforme livro de presença. 3) Mesa Diretora: Presidente, João Vaz Gomes, 
Diretor Superintendente; Secretário, Ricardo Louzas Fernandes, Consultor Jurídico. 4) Convocação: Dispensada, tendo em vista 
a presença total dos acionistas, na forma do parágrafo 4º, Artigo 133, da Lei nº 6.404/76, que trata das Sociedades por Ações. 
5) Ordem do Dia: (a) Apresentação, discussão e deliberação sobre o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do 
Exercício e sua destinação e das demais Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2018, publicadas em 
26/04/2019 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas e Negócios; (b) Apresentação, discussão e deliberação 
sobre a prestação de contas da Diretoria quanto ao ano de 2018; (c) Eleição ou reeleição dos membros da Diretoria para o período 
de 30 de abril de 2019 até 30 de abril de 2020, e fixação de seus honorários; (d) Instalação ou não do Conselho Fiscal para o 
próximo período de 1 (hum) ano; (e) Outros assuntos de interesse social. 6) Deliberações: Colocadas as matérias em votação, 
deliberou-se por unanimidade total, com abstenção dos legalmente impedidos, do quanto segue: (a) Foi aprovado o Balanço, 
a Demonstração do Resultado do Exercício e sua destinação para resultados acumulados, e as demais peças das Demonstrações 
Financeiras encerradas em 31/12/2018; (b) Aprovou-se também a prestação de contas e os atos praticados pela Diretoria no ano 
calendário de 2018, que não foram objeto específico de Assembleias Gerais da Companhia ocorridas nesse ano, como o afastamento 
a pedido do Diretor Presidente Antonio Figueiredo Ruas, ficando assim, ora aprovadas e ratificadas as contas e os atos praticados 
pela Diretoria; (c) Os atuais Diretores colocaram os seus cargos à disposição, para que a assembleia pudesse livremente deliberar 
sob a eleição ou reeleição da nova Diretoria da empresa; (c.1) Debatida a questão, reelegeu-se os seguintes acionistas para os 
cargos de Diretores da Companhia, com mandato desta data até 30 de abril de 2020, a saber: (c.1.1) Para Diretor Presidente, 
o Sr. Amandio Almeida Pires, português, casado, empresário, Cédula de Identidade de Estrangeiro nº W-408081-K/DPF/SP, 
CPF/MF nº 002.040.218-04, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Marcos Fernandes nº 147, Apartamento 81; (c.1.2) Para 
Diretor Superintendente, o Sr. João Vaz Gomes, português, casado, empresário, Cédula de Identidade nº 1.257.959-2/SSP-SP, 
CPF/MF nº  003.455.398-34, residente e domiciliado nesta Capital, à Avenida Piassanguaba nº  1.179; (c.1.3)  Para Diretor 
Administrativo: Não houve eleição de qualquer acionista para este cargo, permanecendo vago, até nova deliberação e indicação; 
(c.2) Para Diretores Adjuntos: (c.2.1) O Sr. Carlos de Abreu, brasileiro, casado, empresário, Cédula de Identidade nº 2.346.455/
SSP-SP, CPF/MF nº 020.329.538-20, residente e domiciliado nesta Capital, à Alameda dos Guaiases nº 184; (c.2.2) O Sr. Luis 
do Nascimento Rodrigues, português, casado, advogado, Cédula de Identidade de Estrangeiro nº W-359.208-V/DPF-SP, CPF/MF 
nº 194.411.778-49, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Álvaro Luiz Roberto Assunção nº 321; (c.2.3) O Sr. Armelin Ruas 
Figueiredo, português casado, empresário, Cédula de Identidade de Estrangeiro nº W-208700-W/DPF/SP, CPF/MF nº 402.303.848-
20, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Carlos Maria Della Paolera nº 50; (c.2.4) O Sr. Marco Antonio Pereira de Abreu, 
brasileiro, casado, empresário, Cédula de Identidade nº 25.993.527-X/SSP-SP, CPF/MF nº 181.602.878-95, residente e domiciliado 
nesta Capital, à Rua Antonio Afonso nº 15; (c.3) Os Diretores Presidente, Superintendente e Administrativo poderão ter honorários 
mensais de até R$ 10.000,00 (Dez mil reais) no todo do colegiado, os quais subdividirão entre si em reunião da Diretoria; (c.4) Os 
Diretores ora reeleitos, tomam novamente posse de seus cargos, neste ato, independente de qualquer outra formalidade, valendo 
este como Termo de Posse, declarando, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei especial, nem condenados a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concus-
são, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Os termos de desimpedimento assinados pelos Diretores reeleitos 
estão arquivados na sede da Companhia; (c.5) O responsável tributário da empresa será o acionista e Diretor Superintendente João 
Vaz Gomes, retro qualificado, inclusive quanto à Certificação Digital, atuando isoladamente quanto a este aspecto; (d) Decidiu-se 
não instalar o Conselho Fiscal para o presente exercício; (e) Colocou-se a palavra à disposição dos presentes, e como não houvesse 
manifestação alguma, deu-se por encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária. 7) Encerramento: A presente ata, depois de 
lida pelo Sr. Secretário e achada conforme, vai assinada pela mesa diretora, pelos Diretores eleitos e por todos os acionistas da 
Companhia, em sua totalidade, e assim lavrada em livro próprio, devendo ser levada a registro na Jucesp. 8) Acionistas Presentes 
(totalidade): (aa) 1) Amandio Almeida Pires - 11,7021%; 2) José Ruas Vaz - 10,6383%; 3) p. Espólio de Manuel Bernardo Pires 
de Almeida, Margareth Vaz Pires Ferraz - 6,9149%; 4) Francisco Pinto - 5,8511%; 5) p. Espólio de Marcelino Antonio da Silva, 
Vera Lúcia Vaz da Silva de Souza - 5,8511%; 6) Daniel Cepera Moreira - 2,1277%; 7) Fortunato de Almeida Camilo - 4,2553%; 
8) Armelim Ruas Figueiredo - 5,3191%; 9) p. Espólio de José de Figueiredo Alves, Matilde dos Anjos Teixeira Alves - 5,3191%; 
10) Luis do Nascimento Rodrigues - 10,6383%; 11) p. Espólio de Antonio de Figueiredo Alves, Rosa Maria Alves de Figueiredo 
Berti - 5,3191%; 12) João Vaz Gomes - 3,1915%; 13) Carlos de Abreu - 5,3191%; 14) Marco Antonio Pereira de Abreu - 11,6809%; 
15) Elvira Risso Alexandre Videira - 2,6596%; 16) Maria Beatriz Risso Alexandre Videira Prestes - 1,8830%; 17) Carlos Alberto Risso 
Alexandre Videira - 1,3298%. Total Presente: 100%. 9) Declaração/Assinaturas: A presente ata é cópia fiel da original lavrada 
em livro próprio, devidamente assinada pela mesa diretora, os Diretores eleitos e a totalidade dos acionistas presentes. São Paulo, 
29 de abril de 2019. a) João Vaz Gomes - Presidente da Mesa; b) Ricardo Louzas Fernandes - Secretário da Mesa. Visto Advogado. 
JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 256.212/19-3, em 14/05/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2018/2017 - (em R$)
Ativo             2.018             2.017
Circulante 5.126.943,18 8.427.682,72
Disponível 1.059.734,23 1.038.078,07
Aplicações Financeiras 3.786.004,46 7.186.288,76
Outros Créditos Valores 270.457,80 194.779,81
Despesas Pagas Antecipadas 10.746,69 8.536,08

Não Circulante 8.004.438,95 2.337.128,00
Realizável a Longo Prazo - -
Investimentos 7.621.650,84 1.954.807,84
Imobilizado 382.788,11 382.320,16
Intangível - -

Total do Ativo 13.131.382,13 10.764.810,72

Passivo             2.018             2.017
Circulante 2.504.414,10 10.939,14
Fornecedores 2.770,86 2.994,14
Obrigações Fiscais 683,24 6.184,40
Encargos Sociais a Recolher 960,00 960,00
Conta Corrente Acionistas 2.500.000,00 800,00

Não Circulante - -
Exigível a Longo Prazo - -
Patrimônio Líquido 10.626.968,03 10.753.871,58
Capital Social 5.000.000,00 5.000.000,00
Reservas de Lucro 5.626.968,03 5.753.871,58

Total do Passivo 13.131.382,13 10.764.810,72

Demonstração das Mutuções do Patrimônio Líquido em 2018/2017-(em R$)

Capital Reservas
     Realizado       de Lucro               Total

Saldo em 31/12/2016 5.000.000,00 5.769.063,64 10.769.063,64
Reserva Legal - 181.202,77 181.202,77
Reserva Estatutária - (181.202,77) (181.202,77)
Prejuízo do Exercício - (15.192,06) (15.192,06)
Saldo em 31/12/2017 5.000.000,00 5.753.871,58 10.753.871,58
Prejuízo do Exercício - (126.903,55) (126.903,55)
Saldo em 31/12/2018 5.000.000,00 5.626.968,03 10.626.968,03

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2018/2017 - (em R$)

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2018/2017 - (em R$)

BALABALABALABALABALATON EMPREENDIMENTOS LTON EMPREENDIMENTOS LTON EMPREENDIMENTOS LTON EMPREENDIMENTOS LTON EMPREENDIMENTOS LTDATDATDATDATDA
CNPJ: 03.421.217/0001-63
Demonstrações Contábeis

            2.018             2.017
Receita Bruta 34.975,97 31.136,27
(-) Impostos e Deduções (2.995,52) (2.729,95)
Receita Liquida 31.980,45 28.406,32
(-) Custo Produtos Vendidos - -
Lucro Bruto 31.980,45 28.406,32
Despesas Administrativas e Gerais (622.082,56) (488.147,35)
Outras Receitas Operacionais 42.719,85 -
Lucro Antes do Resultado Financeiro (547.382,26) (459.741,03)
Receitas Financeiras 370.400,75 449.434,77
Despesas Financeiras (2.703,54) (4.885,80)
Receitas não Operacionais 90.250,00 -
Despesas não Operacionais (37.468,50) -
Lucro Antes da Tributação (126.903,55) (15.192,06)
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social - -
Lucro Líquido do Exercício (126.903,55) (15.192,06)

            2.018             2.017
I - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
a) Lucro Líquido do Exercício (126.903,55) (15.192,06)
Depreciação a Amortização 142.062,58 319.874,76
Baixa do Imobilizado 173.091,45 -

188.250,48 304.682,70
b) Aumento/Redução nos Ativos Circulantes
Outros Créditos (75.677,99) (131.745,01)
Despesas Pagas Antecipadas (2.210,61) (644,61)

(77.888,60) (132.389,62)
c) Aumento/Redução no Ativo Não Circulante Realizável a Longo Prazo
d) Aumento/Redução nos Passivos Circulante Longo Prazo
Fornecedores (223,88) 2.994,74
Obrigações Fiscais (5.501,16) (18.168,52)
Encargos Sociais - (960,00)
Conta Corrente Acionistas 2.500.000,00 800,00
Provisões Diversas - (212.023,91)

2.494.274,96 227.357,69
e) Aumento/Redução nos Passivos Circulantes
Caixa Líquido Proveniente das
  Atividades Operacionais (2.604.636,84) (55.064,91)
II - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisições do Imobilizado (233.264,98) -
Investimento Realizado (5.750.000,00) -

Caixa Líquido Proveniente das
  Atividades Investimentos (5.983.264,98) -
III - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Caixa Líquido Proveniente
  das Atividades Financiamento - -
Aumento Líquido de Caixa
  e Equivalência de Caixa (3.378.628,14) (55.064,91)
Demonstração do Caixa e Equivalente de Caixa
Caixa e Equivalente de Caixa
  Início do Exercício (8.224.366,83) (8.279.431,44)
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Fim do Exercício 4.845.738,69 8.224.366,83

(3.378.628,14) (55.064,91)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2018 e 2017
A Sociedade tem como principal objetivo: a) compra, venda e administração
de imóveis próprios; b) participação e realização de empreendimentos
imobiliários, inclusive incorporações e fundos imobiliários; c) participação
em outras sociedades na qualidade de sócia quotista ou acionista; d)
importação e exportação sob qualquer forma permita em lei Aplicações
Financeiras representadas por CDB / DEBENTURES, demonstradas ao
custo de aplicação,acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do
balanço, e ajustadas, quando aplicável a valor do mercado.

Riccardo Arduini
Diretor Presidente

Shozo Sato
Contador - CRC/SP 1SP051081/O-5

F L P Indústria e Comércio de Plásticos Eireli - EPP, torna publico que requereu
a Prefeitura de Itaquaquecetuba - Secretaria do Meio Ambiente a Licença Prévia e
de Instalação, p/ fabricação de artefatos de material plástico p/ outros usos, sito
Av. Industrial, 660- Parque São Pedro, Itaquaquecetuba/SP.

www.sold.com.br (11) 3296-7555INFORMAÇÕES:

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

Itaim Bibi, São Paulo/SP
PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO 28/05/2019, Lt 1: 8:50h, Lt 2: 8:51h  -  2º LEILÃO 30/05/2019, Lt 1: 15:30h, Lt 2: 15:31h

EDITAL DE LEILÃO
Henri Zylberstajn, 

Presencial e Online -
LOTE 1 - IMÓVEL -

-

-

LOTE 2 - IMÓVEL
-
-

-

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão 
dia 28/05/2019: Lote 01 às 08:50 horas e Lote 02 às 08:51 horas, e 2º Leilão dia 30/05/2019: Lote 01 às 15:30 horas e Lote 02 às 15:31 
horas. LOCAL: . 
DEVEDOR FIDUCIANTE: ROBERTO KUI, brasileiro, administrador de empresas, nascido em 18/08/1967, CPF nº 088.692.558-40, RG 
n° 17.959.260-SSP/SP e CNH n° 01811709990 - DETRAN/SP e CHENG I JUNG KUI, chinesa, chefe de cozinha, nascida em 
31/07/1975, CPF nº 246.412.978-00, CNH n° 01811716205-DETRAN/SP e RNE n° E382107 H DIREXEX, casados entre si sob o regi-
me de comunhão parcial de bens em 12/10/1996 na vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados à Alameda Porto 70, Bairro 
Alphaville, Santana de Parnaíba/SP, CEP: 06.475-030. CREDOR FIDUCIÁRIO Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01 DO PA-
GAMENTO

DOS 
VALORES   

  Lote 2: 1º leilão: R$ 551.098,16 (Quinhentos e Cinquenta e Um Mil, Noventa e Oito Reais 
e Dezesseis Centavos); 2º leilão: R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) -

COMISSÃO DO 
LEILOEIRO: 

 
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 sonda tem investigado 
a composição do manto 
lunar, de forma a explicar 

a evolução e formação da Lua. 
Com as recentes descobertas, 
especula-se que a origem da Lua 
esteja relacionada com a colisão 
da Terra com um corpo celeste.

A sonda Chang’e-4 pousou 
na cratera lunar Vón Kármán 
no dia 3 de janeiro, e instalou 
o rover Yutu-2 para explorar 
a Bacia do Polo-Sul-Aitken, a 
maior e mais velha cratera do 
lado oculto da Lua. O rover 
colecionou algumas amostras 
e as suas descobertas foram 
divulgadas no Jornal Nature na 
quarta-feira (16). As amostras 
revelaram vestígios de olivina, 
o que levou os investigadores a 
especular que o manto poderá 
conter olivina e piroxena em 
iguais quantidades, ao invés 
do domínio de um desses 
minerais. 

A olivina é um dos principais 
componentes do manto terres-

A origem e estrutura da Lua têm sido temas de debate entre a 

comunidade científi ca. 

Missão espacial chinesa desvenda 
segredos do lado oculto da Lua

A missão chinesa Chang’e-4 foi a primeira a chegar ao lado mais afastado da Lua, assim como a 
primeira a descobrir a presença de olivina

tre, o que poderá confi rmar a 
teoria de que a Lua se formou 
com algum material que a Ter-
ra perdeu após o choque com 
um corpo celeste. Os minerais 
encontrados são, por sua vez, 

distintos das amostras da su-
perfície lunar. Uma vez que as 
caraterísticas e composição 
do subsolo permanecem des-
conhecidas, esta descoberta é 
considerada importante. 

De acordo com a hipótese 
mais aceite, quando a Terra so-
freu o impacto da colisão com 
um corpo celeste, Theia, algum 
material terá se desprendido, 
aglomerando-se e formando a 
Lua. Os elementos mais leves 
fi caram na superfície, mas os 
minerais mais densos, como 
é o caso da olivina, caíram no 
manto lunar. Desde então, a 
origem e estrutura da Lua têm 
sido temas de debate entre a 
comunidade científi ca. 

Dessa forma, a investigação 
chinesa poderá conduzir a um 
maior conhecimento acerca da 
evolução lunar e à confi rmação 
da existência de um oceano 
de magma, teoria que ainda 
não foi confi rmada. O rover 
continuará a explorar o local e 
retirará mais material do solo, 
e, em 2020, a China planeia 
enviar a sonda Chang’e 5, com 
o objetivo de regressar à Terra 
com as amostras recolhidas na 
Lua (RTP/ABr).
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Quando pensamos em 

exposição de marcas do 

segmento de alimentos, 

são raras as vezes nas 

quais não nos lembramos 

de propagandas antigas, 

jingles e promoções que 

marcaram época. 

Tais ações sempre fo-
ram notáveis e, muitas 
vezes, direcionavam o 

consumo da população. Mas, os 
tempos mudaram, assim como 
as expectativas e exigências 
dos clientes. Se, antes, havia um 
direcionamento para o marke-
ting, no qual as companhias 
investiam muito na publicidade, 
infl uenciandodiretamente o que 
os consumidores deveriam com-
prar, hoje é preciso um foco no 
cliente. Isso exige buscar novos 
caminhos para reconquistar o 
público que não se satisfaz mais 
com belos comerciais ou músicas 
que não saem da cabeça. 

De acordo com dados da 
Euromonitor Internacional, 
grandes marcas dosegmento 
perderam sua participação no 
mercado recentemente. Dian-
te desse cenário, as empresas 
tiveram de entender seu públi-
co-alvo e, por isso, fecharam 
parcerias com aceleradoras 
de startups para colocar mais 
rapidamente no mercado pro-
dutos que atendam às novas 
exigências dos consumidores. 
Outra parcela buscou investir 
em uma comunicação atual, 
por meio de distintas mídias, 
para atingir a sociedade. Mas, 
em todos os casos, o cliente 
fi cou no centro das estratégias. 

Para as empresas que atuam 
em nosso país, o cenário não é 
diferente. É necessário que o 
segmento de alimentos procure 
alternativas. Segundo a pesquisa 
“Eu, minha vida, meu bolso”, re-
alizada pela KPMG, os brasileiros 
consideram que as experiências 
com o varejo são excelentes. E 
é por isso que unir o varejo e a 
indústria de alimentos torna-se 
uma forma bastante atrativa de 
fortalecer a marca das empresas 
dosegmento de alimentos.

Por ter características de 
contato direto com o con-
sumidor fi nal, o varejo pode 
estar alguns passos à frente 
da indústria de alimentos no 
que diz respeito a conhecer 
o público, podendo apresen-
tar diferenciais tanto para 
os consumidores fi éis a uma 
marca, quanto aqueles que 
nunca tiveram oportunidade 
de conhecê-las e por isso cada 
vez mais vemos a indústria de 
alimentos abrindo seu varejo 
físico, seu e-commerce próprio 

ou inserido em plataformas de 
market place. 

Não podemos deixar de 
citar que, com o avanço da 
tecnologia, as redes sociais 
estabeleceram-se e também 
abrem as portas para atingir 
novos públicos e diversifi car 
a interatividade com os con-
sumidores. Se, na década de 
1980, a única forma de contato 
com as marcas era por meio de 
cartas, hoje as mídias sociais 
fazem esse papel, sendo funda-
mentais para fi delizar um clien-
te e conhecê-lo melhor para 
oferecer um serviço específi co 
que o agrade. Pensando em 
encontrar os públicos, algumas 
empresas investem bastante 
nas propagandas online. 

O YouTube tem recebido 
um foco bastante importante 
nesse novo processo de comu-
nicação. Com canais próprios, 
as marcas conseguem atrair o 
seu consumidor e ter certeza de 
que conversam com seu públi-
co-alvo. Porém, descobrir onde 
este público está e o que eles 
pensam é o que vem desafi ando 
as grandes marcas e entra em 
pauta também um novo compo-
nente que é a disputa por dados 
e mais do que ter os dados, ter 
os dados certos e fazer a leitura 
correta dos dados.

Além das novas tecnologias, 
também é um desafi o ajustar os 
produtos e as marcas aos novos 
costumes, como a procura por 
alimentos saudáveis, orgânicos 
e com embalagens sustentá-
veis. Mais uma vez, conhecer 
o consumidor é o ponto focal 
para o sucesso. Organizando 
um pacote de ideias para o 
fortalecimento e continuidade 
das marcas, concluímos que 
as empresas precisam, antes 
de mais nada, entender o que 
seu público deseja receber, seja 
um produto mais barato ou um 
alimento mais saudável. 

Porém, não devem perder 
o foco em suas origens, além 
de investir na produção, na 
distribuição, nos canais de 
vendas e na logística, buscando 
eficiência operacional, sem 
deixar de incorporar cada 
vez mais formatos digitais e 
analisar a imensidão de dados 
que possam ser obtidos, diag-
nosticando melhor os hábitos 
do seu público-alvo. 

Esses são os primeiros (e 
essenciais) passos para se 
permanecer relevante e, mais 
do que isso, ter um diferencial 
competitivo.

(*) - É líder do segmento de alimentos 
e bebidas da KPMG no Brasil (www.

kpmg.com.br).

Como vencer no atual cenário 
do setor alimentício

Marcelle Mayume Komukai (*)

O governo do presidente Jair 
Bolsonaro está empenhado em 
transformar a América Latina 
em uma economia de mercado, 
disse onteme (16) o ministro da 
Economia, Paulo Guedes. Na 
cerimônia de homenagem ao 
presidente pela Câmara de Co-
mércio Brasil–Estados Unidos, 
em Dallas, o ministro comentou 
sobre a boa relação de Bolsonaro 
com os governos da Argentina 
e do Paraguai.

“O nosso presidente se enten-
de muito bem com os governos 
da Argentina e do Paraguai. A 
esquerda quis unifi car a América 
Latina numa economia obsoleta, 
e nós queremos unifi car em uma 
economia de mercado”, afi rmou 

Segundo Paulo Guedes, governo quer expandir 
economia de mercado na América Latina

Guedes, ao demonstrar otimismo 
com a aprovação da reforma da 
Previdência pelo Congresso. Rei-
terou que, depois da aprovação, o 
governo enviará pacotes de medi-
das que promovam o crescimento 
como a quebra do monopólio na 
distribuição de petróleo e de gás.

“Queremos que o Brasil seja 
grande de novo. O Senado diz 
que vai aprovar a reforma da 
Previdência em 60 dias e isso 
vai mudar as perspectivas do 
país. Na segunda parte do ano 
voltaremos a crescer, podendo 
quebrar esse duplo monopólio 
do petróleo e gás, fazendo os 
preços diminuírem 50%”, disse.

Ao mencionar o prazo de 60 

dias para a aprovação das mudan-
ças na Previdência, o ministro foi 
bastante aplaudido pela plateia, 
formada por empresários e por 
representantes do governo. 
A cerimônia de entrega do 

prêmio de personalidade do 
ano pela Câmara de Comércio 
Brasil–Estados Unidos ocorre 
há 50 anos. Pela primeira vez, 
o evento foi realizado fora de 
Nova York (ABr).
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Ministro da Economia, Paulo Guedes.
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