
Há um princípio na área 

da segurança militar que 

diz: o ataque está sempre 

à frente da defesa.

Em termos práticos, o 
avião de guerra com a 
melhor blindagem pode 

resistir à artilharia antiaérea, 
mas não permanecerá no ar se o 
inimigo tiver a melhor arma. Em 
outras palavras, enquanto se 
prepara uma proteção contra a 
arma mais poderosa atualmen-
te, o desenvolvimento bélico 
já terá dado um passo à frente 
e, contra o mais novo ataque, 
a defesa estará despreparada. 
Assim, o ataque será sempre 
mais forte do que a defesa.

Esse princípio vale também 
para a segurança digital, a 
segurança na internet. Na ver-
dade, o princípio da segurança 
na internet é: ‘se querem uma 
informação sobre você, e você 
está conectado à internet, vão 
conseguir essa informação’. A 
questão é: quantas pessoas 
estão preocupadas em saber 
alguma coisa sobre você, sobre 
a sua vida?

Um usuário comum da inter-
net — eu e possivelmente você, 
por exemplo —, mesmo com 
cuidados de navegação e pre-
cauções básicas esperadas, não 
está livre de ter invadida aquilo 
que considera sua privacidade 
on-line. Um hacker consegui-
ria burlar a segurança desse 
usuário e ter acesso a contas 
de serviços on-line se tivesse 
interesse. Basta lembrar de 
autoridades que tiveram contas 
ou dispositivos invadidos, ou de 
personalidades cujas fotogra-
fi as íntimas foram acessadas 
e publicadas sem autorização.

Não importa o grau de con-
fi dencialidade de uma infor-
mação, o ataque está sempre 
um passo — pelo menos um 
passo — à frente da defesa.

Na divulgação das conversas 
entre o juiz Sérgio Moro e o 
procurador Deltan Dallagnol, 
por exemplo, foi mencionado o 
aplicativo de mensagens utili-
zado. Esse aplicativo utiliza co-
municação criptografada, o que 
o torna relativamente seguro. 

Ainda que não tenha havido 
nenhuma falha de segurança 
no aplicativo que permitisse 
acesso ao conteúdo por tercei-
ros (hackers), as informações 
podem ter sido divulgadas por 
algum dos envolvidos nas con-
versas. Mesmo que mensagens 
transmitidas on-line fossem 
literalmente impossíveis de 
serem interceptadas e deci-
fradas (o que não são), se o 
inimigo estiver na linha, ele não 
precisa burlar nenhuma medida 
de segurança para ter acesso.

Ademais, ainda que os inter-
locutores sejam confi áveis, de 
nada adianta ter os melhores 

recursos tecnológicos de segu-
rança digital de comunicação se 
os aparelhos que trazem o conte-
údo não são também protegidos 
por senha e criptografi a, ou se 
são emprestados para alguém, 
furtados ou roubados. Melhor 
ainda, que as mensagens sejam 
lidas e apagadas, sem backup 
nenhum, diminuindo a chance 
de outras pessoas terem acesso 
a elas — com o contraponto 
de o usuário também perder a 
sua própria mensagem, fi cando 
apenas em sua própria memória.

Pode ser que hoje ninguém 
queira saber algo sobre nós, e 
assim nos sentimos seguros. 
Mas um hacker experiente 
pode devassar o conteúdo 
da vida que demonstramos 
on-line, na internet, mesmo 
que pensemos que estamos 
compartilhando apenas com 
amigos ou que só estejamos 
guardando para nós mesmos. 
Assim, a privacidade na in-
ternet não é um mito, mas é 
praticamente impossível.

O teclado inteligente que 
temos no celular, que nos 
corrige e sugere palavras, 
consegue esse feito porque 
captura e guarda tudo o que 
digitamos. O servidor gratui-
to em que guardamos nossas 
fotos, vídeos e documentos de 
toda espécie (Dropbox, Google 
Drive, OneDrive), tem por trás 
uma grande empresa, e sabe-
mos o que move as empresas. 

Se nossos dados estão segu-
ros ali, é porque hoje, para elas, 
a imagem positiva no mercado 
e a informação que guardam 
para si rendem mais dividen-
dos (dão mais lucro) do que 
vazar na internet o conteúdo 
de seus usuários. A atitude 
correta frente à incerteza da 
segurança digital é uma só: 
não tenhamos algo a esconder.

Pois se divulgarem tudo que 
temos e tudo que fazemos na 
internet, nossas fotos, nosso 
histórico de navegação, nos-
sas mensagens familiares, no 
máximo conheçam os quatro 
cantos de nossa casa, saibam 
onde passamos as férias, vejam 
fotos de nossos fi lhos brin-
cando, deem risada de nossas 
discussões em grupos de tra-
balho e estranhem como nos 
divertimos com coisas simples. 

E, no fi m, apenas passemos 
receio e vergonha pela abertu-
ra de nossa vida, mas que nada 
nela e, especialmente, nada 
do que registramos eletroni-
camente, possa ser uma arma 
contra nós. Mário Quintana já 
dizia: “Sorri com tranquilidade/ 
Quando alguém te calunia/ 
Quem sabe o que não seria/ Se 
ele dissesse a verdade”.

(*) - É coordenador adjunto do curso 
superior tecnológico em Investigação 

Profi ssional do Centro Universitário 
Internacional Uninter.
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CNPJ: 28.390.682/0001-05

EDITEDITEDITEDITEDITAL DE CONVAL DE CONVAL DE CONVAL DE CONVAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAORDINÁRIAORDINÁRIAORDINÁRIAORDINÁRIA
A IMAIMAIMAIMAIMAGINUS DIAGINUS DIAGINUS DIAGINUS DIAGINUS DIAGNOSTICO POR  IMAGNOSTICO POR  IMAGNOSTICO POR  IMAGNOSTICO POR  IMAGNOSTICO POR  IMAGEM LGEM LGEM LGEM LGEM LTDTDTDTDTDA ME,A ME,A ME,A ME,A ME, convoca os senhores sócios: MarMarMarMarMaria Rita Lima Bezia Rita Lima Bezia Rita Lima Bezia Rita Lima Bezia Rita Lima Bezerrerrerrerrerraaaaa, SimoneSimoneSimoneSimoneSimone
Soares Soares Soares Soares Soares TTTTTorresorresorresorresorres, Inês Dias de MeloInês Dias de MeloInês Dias de MeloInês Dias de MeloInês Dias de Melo, e VVVVValter Almeida Silvalter Almeida Silvalter Almeida Silvalter Almeida Silvalter Almeida Silva e Ja e Ja e Ja e Ja e Junioruniorunioruniorunior; a participarem da Assembleia Geral Extraordinária de
sócios, a ser realizada nas dependências da sede da empresa, localizada à Rua Professor Francisco Pinheiro, nº 211 – Vila
Princesa Isabel, São Paulo-SP, no dia 08 de julho de 2019, às 13h00 em prdia 08 de julho de 2019, às 13h00 em prdia 08 de julho de 2019, às 13h00 em prdia 08 de julho de 2019, às 13h00 em prdia 08 de julho de 2019, às 13h00 em primeirimeirimeirimeirimeira cona cona cona cona convvvvvocação e as 13h30 a segundaocação e as 13h30 a segundaocação e as 13h30 a segundaocação e as 13h30 a segundaocação e as 13h30 a segunda
convocação. convocação. convocação. convocação. convocação. Serão tratados os seguintes assuntos: Deliberação para pauta dos próximos 06 meses.

São Paulo/SP, aos 14 de junho de 2019

AA - Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ nº. 09.285.493/0001-28 - NIRE  35300370597

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 26/04/2019.  Horário: 16:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos nº 960 - 19º andar/parte, Edifício CYK, Cerqueira César, CEP 01418-100, São
Paulo-SP. Presença: Acionistas representando a totalidade das ações com direito a
voto, conforme se comprova por suas assinaturas lançadas no Livro de Presença. Com
as declarações exigidas por lei, assumiu a Presidência da Mesa, na forma dos Estatu-
tos, o Sr. Antranik Kissajikian, Diretor Presidente da empresa, que convidou a mim,
André Kissajikian, para Secretário. Iniciando-se os trabalhos, informou o Sr. Presiden-
te que o Edital de Convocação para a Assembleia deixou de ser publicado de conformi-
dade com o disposto no Parágrafo Quarto (§4º) do artigo 124 da Lei 6.404/76. Em segui-
da, foram colocados em discussão e votação os assuntos constantes da “Ordem do
Dia”, tendo no final sido deliberado pelos acionistas presentes, por unanimidade de
votos e observadas às abstenções legais, o seguinte: Deliberações:- 1) - Foi aprovado
o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras,
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, documentos esses
publicados no Diário Oficial Empresarial e no Jornal Empresas & Negócios nas edições
do dia 12 de abril de 2019, sendo dispensado o aviso aos acionistas, face ao que trata
o parágrafo quarto (§4º) do artigo 133, da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303, de
31/10/2001. 2) - Foi decidido que a destinação do resultado apurado no exercício social
de 2018, ficará a critério da diretoria. Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a
palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse,
determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à
lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi
assinada por todos os presentes, dando o Sr.  Presidente  por  encerrada  a Assembleia.
São Paulo, 26 de abril de 2019. Antranik Kissajikian - Presidente da Mesa. André Kissa-
jikian - Secretário. Acionistas: Antranik Kissajikian e André Kissajikian.  A presente é
cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.  Antranik Kissajikian - Presidente da Mesa.
André Kissajikian - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob o nº 298.456/19-9, em
04/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Banco Induscred de Investimento S.A.
CNPJ nº. 33.588.252/0001-32 e NIRE 35300055888

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 24/04/2019. Horário: 14:00 horas. Local: Sede social na Alameda
Santos, nº 960 - 19º andar, Conjunto 1.902, nesta Capital. Presença: Acionistas com
direito a votos, representando mais de 2/3 do capital votante, compondo-se, assim,
quorum legal para a instalação da Assembleia, conforme se comprova por suas assi-
naturas lançadas no livro de presença. Mesa: Presidente: Antranik Kissajikian; Secre-
tário: André Kissajikian. Convocação e Publicação: Edital de Convocação publicado no
Diário Oficial Empresarial e no Jornal Empresas & Negócios, nas edições dos dias 10,
11 e 12 de abril de 2019. Ordem do Dia: leitura, discussão e votação do Relatório da
Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao
exercício social findo em 31/12/2018. Em seguida, foram colocados em discussão e
votação os assuntos constantes da “ordem do dia”, tendo no final sido deliberado e
aprovado pelos acionistas presentes, por unanimidade de votos e observadas às abs-
tenções legais, o seguinte: Deliberações: a) - Foram aprovadas as contas dos adminis-
tradores e as Demonstrações Financeiras do Banco, representadas pelo Relatório da
Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados e Demonstração do Fluxo
de Caixa, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, publicados no
Diário Oficial e no Jornal Empresas & Negócios nas edições do dia 22 de março de
2019, tendo sido dispensado o aviso aos acionistas, face ao que trata o parágrafo
quinto (§ 5º) do artigo 133, da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001.
As Demonstrações Financeiras foram auditadas por auditores independentes nos
termos do parecer publicado juntamente com as mesmas. Nada mais havendo a ser
tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como
ninguém se manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de
lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes, dando o Sr. Presidente por
encerrada a Assembleia. São Paulo, 24 de abril de 2019. Antranik Kissajikian - Presi-
dente da Mesa. André Kissajikian - Secretário. Acionistas: AK 15-Empreendimentos
e Participações Ltda., por seu Diretor, André Kissajikian; Antranik Kissajikian;
André Kissajikian; Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian da Silveira. A
presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Antranik Kissajikian - Presi-
dente da Mesa. André Kissajikian - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob
o nº 298.618/19-9, em 04/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Yerant S/A - Empreendimentos Imobiliários
CNPJ Nº. 01.924.030/0001-57 - NIRE Nº 35300150104

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 23/04/2019. Horário: 16:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos nº 960 - 19º andar, Conjunto 1.900, nesta Capital. Presença:  Acionistas com
direito  a votos, representando mais de 2/3 do capital votante, compondo-se, assim,
quorum legal para a instalação da Assembleia, conforme se comprova por suas assina-
turas lançadas no livro de presença. Com as declarações exigidas por lei, assumiu a
Presidência da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. Antranik Kissajikian,
Diretor Superintendente da empresa, que convidou a mim, André Kissajikian, para se-
cretario. Iniciando-se os trabalhos determinou o Sr. Presidente que se procedesse à
leitura do edital de convocação publicado no Diário Oficial Empresarial e no Jornal
Empresas & Negócios, nas edições dos dias 10, 11 e 12 de abril de 2019. Foi aprovada
a lavratura da ata na forma de sumário, consoante disposto no artigo 130, § 1º, da Lei
6.404/76. A seguir deu-se início à “Ordem do Dia”, item “a” do edital de convocação. O
Sr. Presidente submeteu à discussão as contas dos administradores e as Demonstra-
ções Financeiras da Companhia, representadas pelo Relatório da Diretoria, Balanço
Patrimonial, Demonstrações de Resultados e Demonstrações de Fluxo de Caixa relati-
vos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, documentos esses
publicados no Diário Oficial Empresarial e no Jornal Empresas & Negócios nas edições
do dia 13 de março de 2019, tendo sido dispensado o aviso aos acionistas, face ao que
trata o parágrafo quinto (§ 5º) do artigo 133, da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303,
de 31/10/2001. A leitura dos documentos acima referidos foi dispensada por todos os
presentes. Após os esclarecimentos prestados, o Sr. Presidente colocou em discussão
e votação a matéria objeto do item “a” da ordem do dia, tendo sido aprovada por unani-
midade de votos as Demonstrações Financeiras e as contas dos administradores da
Companhia. Passando ao item “b” da “Ordem do Dia” quanto à distribuição do resultado
do exercício de 2018, foi decidido que sua destinação ficará a critério da diretoria.
Submetida a matéria à discussão e aprovação dos acionistas presentes, foi à mesma
aprovada por unanimidade de votos.  Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a
palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse,
determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à
lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi
assinada pelos presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia.  São
Paulo, 23 de abril de 2019. Antranik Kissajikian - Presidente da Mesa. André Kissajikian
- Secretário. Acionistas: AA - Empreendimentos e Participações S/A, por seu procura-
dor, Carlos de Gioia; André Kissajikian; Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian
da Silveira.  A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Antranik Kissajikian
- Presidente da Mesa. André Kissajikian - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob
o nº 297.229/19-9, em 04/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

1ª VC – Regional Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0003231-57.2013.8.26.0009. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila 
Prudente, Estado de São Paulo, Dr. Jair de Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARCOS 
VINICIUS MANZINI, Brasileiro, CPF 369.641.558,80, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: que a requerente é credora do 
requerido pela importância de R$15.655,73 (Fev/2013) referentes ao Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais firmado entre as partes, relativos a mensalidades 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, pagar ou oferecer embargos. Não sendo embargada 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 04 
de dezembro de 2018. Eu, MAGDALENA RIOFRIO NICOLAU Escrivã-Diretora, conferi e assinei. - 
ADV: HELIO VICENTE DOS SANTOS (OAB 141484/SP) 

FC - V Participações S.A.
CNPJ: 13.213.370/0001-59 - NIRE: 35300388593

Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 (Em centenas de reais)
Balanços Patrimoniais 2018 2017

Ativo/Circulante 84.887 321.305
Caixa e equivalentes de caixa 6.429 211.468
Clientes 78.457 78.457
Partes relacionadas – 31.380
Não Circulante 13.370 13.370
Depósitos judiciais 13.370 13.370
Total do Ativo 98.257 334.675

Balanços Patrimoniais 2018 2017
Passivo/Circulante 2.129 140.033
Obrigações tributárias 153 126.187
Contas a pagar 1.976 13.846
Não Circulante – –
Patrimônio Líquido 96.128 194.642
Capital social 215.345 215.345
Reserva legal 30.677 30.677
Lucros ou prejuízos acumulados (149.894) (51.380)
Total do Passivo 98.257 334.675

Demonstração do Resultado 2018 2017
Receita operacional líquida – 276.125
Impostos Sobre Serviços – (160.824)
Lucro Bruto – 115.301
Receitas (Despesas) Operacionais
Administrativas (61.844) (166.233)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 4.290 689.133
Resultado operacional antes do resultado
 financeiro líquido (57.554) 638.201
Resultado financeiro líquido (3.352) (5.354)
Resultado operacional antes do IR e CS (60.906) 632.847
(–) IR e CS correntes (1.628) (147.778)
Lucro/Prejuízo do Exercício (62.534) 485.069

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido

Capital 
 Social

Reserva  
de Capital AFAC

Lucros  
Acumu- 

lados Total
Saldos em 2016 2.075.000 1.163.177 164.667 219.229 3.622.073
AFAC 164.667 – (164.667) – –
Reserva capital/
Ágio 1.132.500 (1.132.500) – – –

Lucros acumulados 595.228 – – (595.228) –
(–) Redução de 
capital social (3.752.050) – – – (3.752.050)

Lucros distribuídos – – – (160.450) (160.450)
Lucro (Prejuízo) exercício – – – 485.069 485.069
Saldos em 2017 215.345 30.677 – (51.380) 194.642
Lucros distribuídos – – – (35.980) (35.980)
Lucro (Prejuízo) exercício – – – (62.534) (62.534)
Saldos em 2018 215.345 30.677 – (149.894) 96.128

Demonstração dos Fluxos de Caixa 2018 2017
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (62.534) 485.069
Lucro líquido (prejuízo) ajustado (62.534) 485.069
Aumento de ativos: - Clientes – 77.251
- Estoques – 3.426.055
- Adiantamentos e antecipações 31.380 (31.380)
Aumento de passivos:
- Obrigações sociais e trabalhistas – (211)
- Obrigações tributárias (126.034) 118.464
- Contas a pagar (11.870) 1.163
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades
 operacionais (169.059) 4.076.411
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento – –
Fluxos de Caixa das Atividades Financiamento
Redução/Variação de capital social – (1.859.655)
Reserva de lucros – (595.228)
Integralização de capital – (1.132.500)
AFAC – (164.667)
Pagamento Dividendos (35.980) (160.450)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades
 de financiamento (35.980) (3.912.500)
Aumento (Redução) Líquido nas Atividades
 de Financiamentos (205.039) 163.911
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 211.468 47.557
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 6.429 211.468
Aumento (Redução) Líquido em Caixa e
 Equivalentes de Caixa (205.039) 163.911

Diretoria
Sergio Milano Benclowicz - Diretor

Contador
Carlos Aberto Gomes do Vale - TC-CRC - 1SP 124.354/O-0

9ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1065326-25.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional II - 
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANDERSON CORTEZ MENDES, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) VANUZA NERES ROCHA, CPF 295.383.258-32, que lhe foi proposta uma ação 
de Procedimento Comum por parte de INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO objetivando a 
cobrança de R$ 7.338,84 (Dez/2016), oriundos do contrato de prestação de serviços educacionais, 
firmado entre as partes referente as mensalidades de Fevereiro a Dezembro de 2015, vencidas e 
não pagas. Encontrando-se a requerida 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, a requerida será considerada 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 março de 2019. 

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 10/04/2019, às 09h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: convocação dispensada em virtude da presença das
Acionistas representando a totalidade do capital social. Ordem do Dia e Deliberações: as Acionistas decidiram, por unanimidade: (i) aprovar a
renúncia do Sr. Motoo Yamazaki, japonês, casado, bacharel em artes, RNE nº V940740-W, DPF/MJ e CPF/MF nº 236.546.158-13, domiciliado na 
cidade de São Paulo/SP e com escritório na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010, do cargo de Membro 
do Conselho de Administração da Companhia, em razão da carta de renúncia apresentada por ele, datada de 09/04/2019. (ii) nomear os 
membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 01 ano, os quais tomarão posse de seus cargos mediante assinatura 
dos respectivos termos de posse, dentro do prazo de 30 dias, a contar da presente assembleia, nos termos do § 1º do artigo 149 da Lei das S.A., 
José Feres Kfuri Júnior, brasileiro, casado, empresário, RG nº 10.306.388 SSP/SP e CPF/MF nº 035.364.118-94, domiciliado na cidade de São
Paulo/SP, com escritório na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010; Masayuki Nakazawa, japonês,
empresário, casado, portador do passaporte nº TZ1019165, expedido pelas autoridades do Japão, domiciliado em 7-1, Nihonbashi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo; Tadaaki Kurakake, japonês, casado, bacharel em artes, RNE n° G253931-P, expedido pelo CGPI/DIREX/DPF e CPF/MF
n° 238.740.428-98, domiciliado na cidade de São Paulo/SP, com escritório na Avenida Paulista, nº 854, 12º andar, CEP 01310-913. Kazuhiro
Miyauchi, japonês, empresário, casado, portador do passaporte nº TS0754068, expedido pelas autoridades do Japão, domiciliado em 7-1,
Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, designado Presidente do Conselho de Administração; Jun Shiihara, japonês, empresário, casado, 
portador do passaporte nº TK0412544, expedido pelas autoridades do Japão, domiciliado em 7-1, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo; 
Eiji Okamoto, japonês, empresário, casado, portador do passaporte nº TS0537560, expedido pelas autoridades do Japão, domiciliado em 7-1,
Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Mesa: José Feres Kfuri Júnior - 
Presidente e Masayuki Nakazawa - Secretário. Acionistas: Marubeni Corporation p.p. Tadaaki Kurakake e Tadaaki Kurakake. 
JUCESP n° 319.343/19-4 de 12/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1001596-62.2018.8.26.0554 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro de Santo André, Estado de SP, Dr(a). Edmundo Lellis Filho, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o)Emerson dos Santos, Bras, RG 450652282,CPF 311.878.318-40,que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória no valor de R$ 4.627,46 por parte de União Social Camiliana, 
referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi 
cumprido. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinado 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 pub. na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Santo André, 03/04/19  

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: 10/04/2019, às 15h, 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: (i) aprovar a renúncia do Sr. Motoo Yamazaki, japonês, casado, bacharel em
artes, RNE nº V940740-W, DPF/MJ e CPF/MF nº 236.546.158-13, domiciliado na cidade de São Paulo/SP com escritório na Rua Álvaro Anes,
nº 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010, ao cargo de “Diretor de Operações” da Companhia, em razão da carta de
renúncia apresentada por ele, datada de 09/04/2019; (ii) aprovar a renúncia do Sr. Takeshi Shimoyama, japonês, casado, bacharel em 
artes, RNE nº V456081-8, expedido pelo DELEMIG/SR/SP e CPF/MF nº 238.655.228-40, domiciliado na cidade de São Paulo/SP, com 
escritório na Rua Álvaro Anes, nº 56, 3º andar, conjuntos 31 e 32, Pinheiros, CEP 05421-010, ao cargo de “Diretor de Controladoria” da 
Companhia, em razão da carta de renúncia apresentada por ele, datada de 26/03/2019; (iii) reeleger os seguintes Membros para compor
a Diretoria da Companhia: José Feres Kfuri Júnior, brasileiro, casado, empresário, RG nº 10.306.388/SSP/SP e CPF/MF nº 035.364.118-94,
domiciliado na cidade de São Paulo/SP, com escritório na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010,
designado “Diretor Presidente”; Marcos Elias Simantob, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 18.160.325-1 SSP/SP e 
CPF/MF nº 105.600.108-93, domiciliado na cidade de São Paulo/SP, com escritório na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52,
Pinheiros, CEP 05421-010, designado “Diretor Comercial”; Miki Kim, coreana, casada, bacharel em economia, RNE nº G366763-T
DELEMIG/SR/SP e CPF/MF nº 239.801.778-82, domiciliado na cidade de São Paulo/SP, na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos 51 e
52, Pinheiros, CEP 05421-010, designada “Diretora de Administração e Financeiro”; Os Diretores eleitos tomaram posse dos respectivos 
cargos, mediante assinatura dos termos de posse, lavrados em livro próprio e declararam para os fins de direito que não se encontram
impedidos; (iv) a indicação do Sr. Shota Shimizu, japonês, solteiro, bacharel em economia, RNE nº G085957-U, expedido pelo DELEMIG/
SR/SP e CPF/MF nº 013.364.059-02 e do Sr. Sosuke Kobayashi, japonês, casado, bacharel em artes em comércio, RNE nº G342877-9,
expedido pelo DELEMIG/SR/SP e CPF/MF nº 800.225.509-76, para os cargos de Diretor da Companhia, ressaltando-se que a posse aos 
referidos cargos encontra-se condicionada à obtenção da autorização emitida pelo Coordenação-Geral de Imigração. A presente ata é 
publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Mesa: Kazuhiro Miyauchi - Presidente e José Feres Kfuri Júnior - Secretário.
Membros do Conselho de Administração: Kazuhiro Miyauchi; Masayuki Nakazawa; José Feres Kfuri Júnior; Tadaaki Kurakake;
Jun Shiihara e Eiji Okamoto. JUCESP nº 319.341/19-7 de 12/06/2019. Gisela Simiema Ceschin. Secretária Geral.

3º Vara Cível do Fórum da Penhade França – Comarca da Capital – SP.
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Fabio Zukerman – Leiloeiro Oficial - JUCESP 
719. 3ª Vara Cível do Foro Regional de Penha de França/SP. Processo: nº 0833365-
53.2007.8.26.0006. Executados: ALVARO JOSÉ DE LIMA, seu cônjuge, ELISABETE BATISTA 
DA SILVA. Apartamento c/ área útil de 49.330m ² em Penha de França. – 60% do valor de 
avaliação. 1ª Praça: 26/06/19 às 15h45. 2ª Praça: 16/07/19 às 15h45. Apartamento nº 31, 
localizado no 3º ou 4º pavimento do Edifício Orquídia, do Condomínio Parque Residencial 
Penha de França, com a entrada pela Rua São Florêncio, 1.500, 41º Subdistrito CANGAIBA, 
com a área útil de 49.330m², e área total de 61,898m², cabendo-lhe uma vaga indeterminada 
descoberta no estacionamento externo do Edifício. Contribuinte: 060.242.0239-3. Ficam os 
requeridos ALVARO JOSÉ DE LIMA, seu cônjuge ELISABETE BATISTA DA SILVA, o credor 
hipotecário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e demais interessados INTIMADOS das 
designações supra, bem como da penhora realizada em data de 05/04/2016. Lance mínimo na 
1ª praça: R$ 225.360,22 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 112.680,11 (sujeitos à atualização).

Enercasa Energia Caiuá S.A.
CNPJ/MF 09.217.210/0001-00 - NIRE: 35.300.349.261

Ata da AssembleIa Geral Extraordinária de 20 de Setembro de 2018
Data, hora e local: 20 de setembro de 2018, às 16h, na Alameda Araguaia, 3571, Conjunto 2030, Centro Empresarial 
Tamboré, Barueri/SP. Presença: Totalidade dos Acionistas. Convocação: Dispensada a publicação de editais, conforme 
o disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, e alterações posteriores, por estarem presentes acionistas representando 
a totalidade do capital social da Companhia. Mesa: José Antunes Sobrinho – Presidente e Alisson Martins Rodrigues 
– Secretário. Ordem do dia: (1) Recondução de Membros do Conselho de Administração. Deliberação: A Assembleia 
Geral, por unanimidade, decidiu reconduzir os atuais membros do Conselho de Administração, para um novo mandato 
unificado, com duração de 01 (um) ano, tendo sido reeleitos: Ênio Emílio Schneider, brasileiro, casado, engenheiro, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 2.781.832 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 067.574.640-04, com endereço 
comercial na Rod. Admar Gonzaga, 440, Bloco B, 7º andar, Itacorubi, Florianópolis/SC; Yoshiaki Fujimori, brasileiro, 
casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.558.728-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.711.308-65; e, 
Ronaldo da Silva Ferreira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 02.399.173-0 SSP/RJ, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 356.186.637-91, estes últimos com endereço comercial na Alameda Araguaia, 3571, Centro 
Empresarial Tamboré, Barueri/SP, CEP: 06455-000; Os conselheiros renunciaram a qualquer remuneração pelo exercício 
da função, e ainda, prestaram o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os 
fins de direito, conforme termos de posse e declaração de desimpedimento, arquivados na sede da Companhia, que não 
se encontravam incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impedisse de exercer atividades empresárias, 
sendo certo que a eles foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável. Por fim declarou o senhor presidente da 
mesa, a seguir, que os mesmos estavam desde já empossados em seus respectivos cargos; Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, o senhor presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, 
declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta, que após lida e aprovada, foi assinada pelos 
membros da mesa que presidiu e, ato contínuo, transcrita, rubricada e assinada pela totalidade dos acionistas. (a) José 
Antunes Sobrinho - Presidente e Alisson Martins Rodrigues - Secretário; (aa) p/ Fundo de Investimento em Participações 
CEVIX (Guilherme Guaitoli Fiori Neaime). A presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia. Barueri/SP, 20 
de setembro de 2018. Alisson Martins Rodrigues - Secretário. Jucesp nº 295.660/19-3 em 31/05/2019. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

Enercasa Energia Caiuá S.A.
CNPJ/MF: 09.217.210/0001-00 - NIRE: 35.300.349.261

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 01º de Janeiro de 2019
Data, hora e local. 01º de janeiro de 2019, às 10h, na Alameda Araguaia, 3571, Centro Empresarial Tamboré, Conjunto 2030, Barueri/
SP. Presença. Yoshiaki Fujimori, Ronaldo da Silva Ferreira e Ênio Emílio Schneider. Convocação. Dispensada a convocação nos termos 
do parágrafo 4º, artigo 124, da Lei 6.404/76 e alterações posteriores. Mesa. Yoshiaki Fujimori - Presidente e Alisson Martins Rodrigues 
– Secretário. Ordem do dia: (1) Recondução de membros da Diretoria. Tomando a palavra o senhor presidente informou aos presentes 
que estava em discussão a seguinte Deliberação: (1) Recondução de membros da Diretoria. Foi aceita por unanimidade de votos a 
proposta de recondução, para um novo mandato de 02 (dois) anos, isto é, até 01º de janeiro de 2021, dos atuais membros da Diretoria da 
Companhia, a saber: José Antunes Sobrinho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.275.592-4 - SSP/
SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 157.512.289-87 e Filipe Koefender, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador do RG nº 4.556.978 SSP/
SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 036.346.909-50, para os cargos de Diretor Presidente e Diretor, respectivamente, ambos com endereço 
comercial na Alameda Araguaia, 3571, Centro Empresarial Tamboré, Barueri/SP. CEP: 06455-000, prestaram o compromisso de bem 
exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os fins de direito, conforme termos de posse e declaração de desimpedimen-
to, arquivados na sede da Companhia, que não se encontravam incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impedissem 
de exercer atividades empresárias, sendo certo que a eles, foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável. Por fim declarou o 
senhor presidente da mesa, a seguir, que os mesmos estavam desde já empossados em seus respectivos cargos. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, o senhor presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, declarou 
suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta, que após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa que 
presidiu e, ato contínuo, transcrita no respectivo livro da sociedade, rubricada e assinada pela totalidade dos presentes. (a) Yoshiaki 
Fujimori - Presidente e Alisson Martins Rodrigues - Secretário; (aa) Yoshiaki Fujimori, Ronaldo da Silva Ferreira e Ênio Emílio Schneider. A 
presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia. Barueri/SP, 01º de janeiro de 2019. Yoshiaki Fujimori - Presidente; Alisson 
Martins Rodrigues - Secretário. Jucesp nº 295.661/19-7 em 31/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Presidente do Irã, Hassan Rohani, visita instalação nuclear em Teerã. 

O anúncio foi feito pela 
Agência Iraniana de 
Energia Atômica, um 

mês depois de Teerã ter sus-
pendido algumas obrigações do 
pacto fi rmado com Alemanha, 
China, Estados Unidos, França, 
Reino Unido e Rússia.

As regras suspensas dizem 
respeito ao limite de armazena-
mento de urânio enriquecido e 
água pesada, elementos essen-
ciais para a produção nuclear. 
O excesso desses itens era 
exportado, mas essa atividade 
foi inviabilizada pelo restabele-
cimento de sanções pelos EUA.

Em maio passado, Teerã já ha-
via quadruplicado sua produção 
de urânio de baixo enriquecimen-
to (até 3,67%) - o acordo de 2015 
limita em 202,8 quilos o estoque 
desse material no Irã, além de 130 
toneladas de água pesada.

O país também fala em au-
mentar o enriquecimento de 
urânio para até 20% para fi ns 
de “pesquisa científi ca”. Objetivo 
do Irã é pressionar as potências 
mundiais a renegociarem o 
acordo, rompido pelos Estados 
Unidos há pouco mais de um 

Irã superará limite de urânio 
enriquecido em 10 dias

O governo do Irã anunciou ontem (17) que dentro de 10 dias superará o limite de reservas de urânio 
com baixo enriquecimento fi xado pelo acordo nuclear de 2015

ano. “A União Europeia tem 
prazo limitado para cumprir suas 
obrigações no quadro do acordo 
nuclear, e é melhor que assuma 
sua responsabilidade, ou o com-
promisso terminará”, disse o 
presidente Hassan Rohani, após 
uma reunião com o embaixador 
francês Philippe Thiébaud.

Já o chefe do Estado Maior 
das Forças Armadas, general 
Mohammad Bagheri, ameaçou 
bloquear a exportação de pe-
tróleo do Golfo Pérsico, região 
palco de tensões nas últimas 
semanas por causa de explo-
sões suspeitas em petroleiros. 
Segundo a imprensa americana, 

o presidente dos EUA, Donald 
Trump, estuda reforçar as tro-
pas do país no Oriente Médio 
por causa da tensão com o 
Irã. O Reino Unido, por sua 
vez, afi rmou estar disposto a 
examinar “todas as opções” 
caso Teerã abandone o acordo 
nuclear (ANSA).
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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua agência 
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