
O objetivo principal 

do Banco Central é a 

estabilidade econômica.  

Do ponto de vista dos 
consumidores, a esta-
bilidade econômica é 

fundamental pois, se os preços 
crescem de modo abrupto, há 
perda do poder de compra 
das famílias. Ou seja, como o 
reajuste dos salários acontece 
uma vez por ano, se os preços 
crescerem diariamente e de 
modo rápido, as famílias passa-
rão a comprar menos produtos 
que nos meses anteriores, já 
que o salário não acompanha 
o reajuste mensal dos preços 
mensurados pelos índices de 
infl ação. 

Para as empresas, o aumen-
to dos preços pode reduzir a 
demanda e levar à geração 
de estoques ou queda das 
vendas, acarretando na de-
missão de funcionários. Com 
a recente recessão de 2015 e 
2016, houve aumento do nível 
de desemprego - justamente 
quando a meta de infl ação, que 
era de 4,5% ao ano, alcançou 
10,75% ao ano. Os resultados 
são perceptíveis até os dias 
atuais: desemprego elevado, 
redução do consumo e taxas 
de crescimento econômico 
extremamente baixas. 

A condução de política mo-
netária, à época da crise, não 
foi capaz de controlar a infl ação 
que há anos não chegava na 
casa de dois dígitos. Na ver-
dade, a condução das políticas 
levou à essa situação. Assim, 
se o Banco Central se torna 
refém das políticas econômicas 
adotadas pelo Governo, pode 
deixar de lado o principal 
objetivo, que é a estabilidade 
econômica - e, com isso, gerar 
resultados de alta de infl ação 
e desemprego como nos anos 
recentes. 

Dessa forma, quando se 
debate sobre a independência 
do Banco Central, volta-se à 
discussão sobre a importância 
da instituição na estabilidade 
econômica. Essa discussão 

tem se tornado mais frequen-
te desde a década de 1990, 
principalmente com a criação 
da União Europeia e por parte 
da atuação do Federal Reserve 
(FED). Ela parte da própria 
evolução dos Bancos Centrais, 
como o Banco Central Inglês, 
criado ainda no século XVII. 

Com o tempo, os bancos 
centrais foram deixando de 
atuar como bancos comerciais 
para reduzir o impacto sobre 
a inflação e, também, por 
serem bastante próximos dos 
governos, pois eram utilizados 
principalmente para fi nanciar 
os gastos públicos. Autores 
favoráveis à independência 
mostram que se a política 
monetária é considerada crível 
e há credibilidade do Banco 
Central, há melhora nas ex-
pectativas dos agentes. 

Além disso, há estudos que 
tratam da relação entre a inde-
pendência do Banco Central e 
a taxa de infl ação, que mostram 
que quanto maior a indepen-
dência deste, menores serão as 
taxas de infl ação. Há também 
a análise da rotatividade do 
presidente do Banco Central, 
que resulta na maior indepen-
dência do Banco - embora haja 
indícios de que um presidente 
pode fi car mais tempo no cargo 
para ser subserviente às deci-
sões do governo. 

Dessa forma, o atual projeto 
também estabelece mandatos 
não coincidentes de 4 anos 
com o mandato de presiden-
te, evitando que as decisões 
de política monetária sejam 
infl uenciadas pelo governo.

Há que se esperar as altera-
ções do projeto, se aprovado. 
Mas, ao que tudo indica, pode-
se esperar maior credibilidade 
do Banco Central e menor in-
terferência do governo na sua 
condução, sendo uma medida 
bastante positiva e há muito 
esperada pelo mercado. 
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25/07/2019, às 10:10 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVE-
DORES FIDUCIANTES: VANICE DAS DORES DE LANNA SILVA, 

SAMUEL VIEIRA DA SILVA
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TOLEDO FERRARI PATRIMONIAL S.A. CNPJ nº 30.589.935/0001-16 - NIRE nº 35300537181 - Ata da Assembleia Geral
Extraordinária. Data, Hora e Local:10 de junho de 2019, às 10:30 horas, na sede social. Presença: Totalidade do capital
social. Mesa: Presidente: Carlos Eduardo Toledo Ferraz; Secretário: Cid Vinhate Ferrari Filho. Deliberações tomadas por
unanimidade de conformidade com a Ordem do Dia: 1. aprovação da emissão das Debêntures, com as seguintes caracte-
rísticas e condições: (i) Valor Total da Emissão: Até R$ 77.400.378,08 , na data de emissão. (ii) Número de Séries: A emis-
são será realizada em série única. (iii) Quantidade de Debêntures: 766 Debêntures. (iv) Valor Nominal Unitário:
R$ 101.044,88 , na data de emissão . (v) Conversibilidade, Tipo e Forma: As Debêntures serão simples, ou seja, não conver-
síveis em ações de emissão da Companhia. As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão
de cautelas ou certificados. (vi) Espécie: As Debêntures serão da espécie com garantia real. (vii) Garantias: Para assegurar
o cumprimento de todas as obrigações, principais ou acessórias, presentes ou futuras, assumidas ou que venham a ser assu-
midas pela Companhia no âmbito da Escritura de Emissão de Debêntures, as Debêntures contarão com a: (a) alienação
fiduciária da totalidade das quotas de emissão da HBR 1; (b) alienação fiduciária do imóvel objeto da matrícula nº 194.220,
do 4º Oficial de Registro de Imóveis da Cidade de São Paulo/SP ; e (c) cessão fiduciária dos recebíveis decorrentes da
exploração do Imóvel que, nesta data, decorre do Instrumento Particular de Contrato de Locação de Bem Imóvel para Fins
não Residenciais, celebrado em 21 de dezembro de 2018, entre a HBR 1, na qualidade de locadora, e a Wework Serviços
de Escritório Ltda., CNPJ nº 23.301.943/0001-50, na qualidade de locatária. Adicionalmente, a Companhia deverá consti-
tuir, na data de integralização das Debêntures, um fundo de reserva no montante inicial de R$ 898.994,59 , a ser utilizado,
caso necessário, para pagamento das obrigações garantidas no âmbito dos CRI , sendo certo que o Fundo de Reserva
deverá corresponder, a todo e qualquer momento, até o cumprimento integral das obrigações assumidas ou que venham a
ser assumidas pela Companhia no âmbito da Escritura de Emissão de Debêntures, ao montante equivalente ao valor das 2
últimas parcelas vencidas das Debêntures (amortização de principal e remuneração). (viii) Data de Vencimento: As De-
bêntures terão prazo de vencimento de 5.485 dias contados da data emissão, vencendo em 16 de junho de 2034 . (ix)
Colocação: A distribuição das Debêntures será privada, sem a intermediação ou esforço de venda de instituições integran-
tes do sistema de distribuição de valores mobiliários. (x) Atualização Monetária: O Valor Nominal Unitário das Debêntures
ou seu saldo, conforme o caso, será atualizado monetariamente pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo, a partir da data de integralização, conforme fórmula definida na Escritura de Emissão de Debêntures .
(xi) Remuneração: As Debêntures farão jus a uma remuneração que contemplará juros remuneratórios, a contar da data
de sua integralização, correspondentes à taxa de 6,25% ao ano, com base em um ano de 360 dias corridos. A Remunera-
ção será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por dias decorridos, incidente sobre o Valor Nomi-
nal Unitário Atualizado não amortizado das Debêntures desde a data de integralização ou da data de pagamento da Remu-
neração, conforme aplicável, imediatamente anterior, até a data do seu efetivo pagamento, conforme fórmula definida na
Escritura de Emissão de Debêntures. (xii) Periodicidade de Pagamento da Remuneração: Os valores devidos a título de
Remuneração serão pagos em parcelas mensais e sucessivas, de acordo com os valores e datas a serem definidos na
Escritura de Emissão de Debêntures. (xiii) Amortização: O saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures
será amortizado em parcelas mensais e sucessivas, a partir de 16 de julho de 2019, de acordo com as datas a serem defi-
nidas na Escritura de Emissão de Debêntures. (xiv) Operação Estruturada: Os créditos imobiliários decorrentes da emis-
são das Debêntures servirão de lastro para a emissão dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 120ª Série da 4ª
Emissão da Gaia Securitizadora S.A. (“CRI”), sendo certo que os CRI serão objeto de oferta pública de distribuição com
esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009. (xv) Resgate Antecipado
Facultativo e Amortização Extraordinária Facultativa: A Companhia não poderá realizar o resgate antecipado facultativo
total ou a amortização extraordinária facultativa parcial das Debêntures em circulação anteriormente ao decurso do prazo de
18 meses contado da primeira data de integralização das Debêntures. Após o decurso do prazo previsto acima, ou seja, a
partir do 19º mês, inclusive a contar da primeira data de integralização das Debêntures, a Companhia poderá, a seu exclusivo
critério, realizar o resgate antecipado facultativo total ou a amortização extraordinária facultativa parcial das Debêntures em
circulação, na forma a ser definida na Escritura de Emissão de Debêntures, mediante o pagamento de Multa Fixa e de Multa a
Mercado, cujas formas de cálculo e taxas serão definidas na Escritura de Emissão de Debêntures: (xvi) Vencimento Anteci-
pado: As Debêntures terão seu vencimento antecipado declarado nas hipóteses e nos termos previstos na Escritura de Emis-
são de Debêntures. 2. aprovação da outorga e formalização, pela Companhia, da Garantia. Encerramento: Esta ata foi lida,
aprovada e assinada pelos presentes. JUCESP nº 345.192/19-9 em 01.07.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

TOLEDO FERRARI PATRIMONIAL S.A. CNPJ/MF 30.589.935/0001-16 - Ata da Assembleia Geral Extraordinária. Data,
hora e local: 27 de Maio de 2019, às 10 horas, na sede social. Presença:  Totalidade do capital social.  Mesa: Carlos
Eduardo Toledo Ferraz - Presidente; e Cid Vinhate Ferrari Filho - Secretário. Deliberações tomadas por unanimidade de
conformidade com a Ordem do Dia:  (i) foi aprovado o Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Cisão Parcial
celebrado em 27.05.2019, entre a Companhia, na qualidade de incorporadora  e a TF Engenharia Ltda., CNPJ/MF  nº
26.452.410/0001-67,  na qualidade de cindida , que integra a presente Ata como Anexo I, por meio do qual as partes estabe-
lecem o regramento para a cisão parcial Cindida, com a versão parcial do seu patrimônio em favor da Companhia; (ii) foi
aprovado, o Laudo de Avaliação que, rubricado pelos presentes, passa a fazer parte integrante desta Ata como Anexo II, o
qual avaliou o valor da parcela cindida a ser vertido e incorporado pela Companhia, pelo valor total R$ 22.915.000,00 ; (iii)
tendo em vista o resultado da avaliação da Parcela Cindida, no valor de R$ 22.915.000,00 , deliberam os acionistas aprovar
a cisão parcial da Cindida, com a consequente versão da parcela cindida do seu patrimônio líquido para Companhia, confor-
me evidenciado no Protocolo e no Laudo de Avaliação, operação que se torna, assim, efetiva e definitiva, irrevogável e
irretratável. As eventuais variações patrimoniais da Cindida, ocorridas entre 30.04.2019 e a presente data, aproveitarão so-
mente à Incorporadora, na parte que lhe couber, na proporção dos ativos que lhe foram vertidos. Tendo em vista a aprovação
da cisão parcial da Cindida, em substituição aos direitos e prerrogativas dos sócios da Cindida, Carlos Eduardo Toledo
Ferraz, Cid Vinhate Ferrari Filho e Jose Eduardo Toledo Ferraz, que, nos termos do Protocolo, foram extintos por força
da cisão parcial da Cindida, aprovam os acionistas a destinação do montante correspondente a R$ 22.915.000,00  da Parce-
la Cindida, para aumento do capital social da Companhia, mediante a subscrição de R$ 22.915.000,00 novas ações ordiná-
rias nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, devendo as novas ações serem subscritas na mesma proporção
das participações detidas por Carlos Eduardo Toledo Ferraz, Cid Vinhate Ferrari Filho e Jose Eduardo Toledo Ferraz
no capital da Cindida, nos termos do Boletim de Subscrição - Anexo III, IV e V da presente ata.  Foi aprovada a nova redação
do Artigo 5º do Estatuto Social:  “Artigo�5º O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional,
é R$ 22.925.000,00 (vinte e dois milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais), dividido em 22.925.000 (vinte e dois milhões,
novecentas e vinte e cinco mil) ações ordinárias, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma. §�1º�-�Cada ação ordiná-
ria confere, a seu titular, direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais da Companhia. §�2º�-�A propriedade das
ações de emissão da Companhia será comprovada pela devida inscrição do nome do titular no livro de “Registro de Ações
Nominativas”, sendo vedada a emissão de certificados.” Encerramento: Esta Ata foi lida, aprovada e assinada pelos pre-
sentes. JUCESP  nº 311.040/19-6 em 10.06.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº1010338-48.2016 .8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de SP, Dr(a).Adriana Genin Fiore Basso, na for 
ma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Abilio Luiz Ferreira, RG Nº 303.107.SE, CPF Nº 151.165.815-00, que 
Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cob. no valor de R$ 25.424,68 
(agosto/2016). Referente às da taxa de conservação e Melhoramentos do lote 01, da Quadra LU, do 
Loteamento Terras de Sta Cristina II (atualmente denominado Riviera de Sta Cristina II). Estando o 
réu em lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 
dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 04/06/2019.  

Citação Prazo 20 dias. Proc. 0165060-02.2012.8.26.0100. O Dr. Fernando Antonio Tasso, Juiz de 
Direito da 15ºVC do Foro da Capital S/P. Faz Saber a Claudia de Almeida Julio Lemos RG Nº 
72805679, CPF Nº 037.540.519- 46, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-
lhe ação de Cobrança no valor de R$ 3.869,30. referente às da taxa de conservação do lote 09, da 
Quadra GQ, do Empreendimentos Riviera de Sta Cristina - Gleba 13. Estando a ré em lugar 
ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando 
advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 20 de Março de 2019.  

Processo Digital nº:1012590-56.2018.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível – 
Prestação de Serviços Requerente: Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda Requerido: 
Eliseu de Oliveira Ramos. Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1012590-56.2018. 8.26 . 
0100 A MM. Juiza de Direito da 45ª VC, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Glaucia 
Lacerda Mansutti, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Eliseu de Oliveira Ramos, Brasileiro, Casado, 
Comerciante, RG 26.267.846-9, CPF 167.028.668-10, que lhe foi proposta uma Ação de Cobrança, 
requerida por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, constando da inicial que a autora 
administra, implanta e comercializa imóveis (lotes com fim de lazer) e que as partes celebraram 
contrato por meio do qual o réu adquiriu o lote nº 19 da quadra BN do loteamento STA. Bárbara 
Resort Residence-II, obrigando-se conforme os itens "Taxa De Conservação" e "Melhoramentos 
Diversos" do Contrato de Compra e Venda, parte integrante do Instrumento De Cessão de Direitos e 
Obrigações por ele subscrito, e os itens 12 e 13 do Regulamento do Loteamento, ao pagamento de 
taxa de conservação do empreendimento e a participar do rateio referente aos melhoramentos nele 
implementados. Todavia, o réu deixou de pagar referidas taxas, estando em débito no valor de R$ 
2.517,66. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, para 
que no prazo de 15 dias apresente sua defesa. Superado o prazo de 15 (quinze) dias para 
contestação (que fluirá após o decurso do prazo do edital), sem manifestação, oficie -se à 
Defensoria Pública para indicação de curador especial, que ficará automaticamente nomeado e 
deverá se manifestar nos autos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de junho de 2019. 

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ (MF) n° 60.884.756/0001-72 - NIRE 35.300.028.180

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30.04.2019
Local, Data e Hora - Na sede da Companhia, na Avenida Paulista, 854, 12° andar, Bela Vista, São Paulo - SP, em 30 de abril de
2019, às 15h00min. Presenças - Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas lançadas no Livro 
de Presença dos Acionistas. Convocação - Dispensada a publicação dos Editais de convocação e aviso aos acionistas, nos termos
do artigo 124, parágrafo 4°, e do artigo 133, parágrafo 4°, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”). Composição da Mesa - Presidente
- Sr. Tadaaki Kurakake, Diretor Presidente da Companhia - Secretário - Sr. Tatsuya Taguchi. Ordem do dia: Deliberar sobre
as seguintes matérias: 1) o relatório da Diretoria, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018; 2) a destinação do lucro líquido do referido exercício; 3) a eleição da diretoria para o próximo
triênio, e a fixação da remuneração global da Diretoria; 4) a análise dos pedidos de renúncia de diretores; e 5) Outros assuntos de
interesse social. Deliberações: Tomadas pela unanimidade dos Acionistas presentes, restou aprovado, sem ressalvas: 1) o rela-
tório da diretoria, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2018, devidamente publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na edição de 26 de abril de 2019, página 3, e no Jornal
Empresas & Negócios, na edição de 26 de abril de 2019, página 5; 2) do lucro líquido verificado no exercício findo em 31 de 
dezembro de 2018, no montante total de R$ 14.823.722,91 (catorze milhões, oitocentos e vinte e três mil, setecentos e vinte e dois 
reais e noventa e um centavos): 2.1. a ratificação do pagamento aos Acionistas dos Juros sobre o Capital Próprio, no montante total 
de R$ 5.553.886,33 (cinco milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos), 
reconhecidos no exercício de 2018, conforme previamente autorizado por meio da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17
de dezembro de 2018, ressaltando-se que referidos valores foram imputados ao valor dos dividendos mínimos obrigatórios, conforme 
previsto no §3° do artigo 347 do Decreto n° 3.000 de 26 de março de 1999; 2.2. a destinação do montante de R$ 463.491,83 
(quatrocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos) à conta de reserva legal; e 2.3. a 
destinação do saldo do referido lucro, no montante de R$ 8.806.344,75 (oito milhões, oitocentos e seis mil, trezentos e quarenta e
quatro reais e setenta e cinco centavos) à conta de Reserva para a Retenção de Lucros da Companhia. 3) a nomeação do novo 
membro da Diretoria, o Senhor: (a) Yasuhiro Tanno, japonês, casado, do comércio, portador da cédula de identidade para
estrangeiros RNM N° F0990929 e CPF/MF 242.646.328-70, residente no Brasil com domicilio na Av. Paulista, 854, 12° andar, Bela 
Vista, CEP 01310-913, acatando-se a indicação realizada em 15 de janeiro de 2019, ao cargo de Diretor atuando na área adminis-
trativa da empresa, junto à matriz em São Paulo; e a reeleição dos atuais membros da diretoria, os Senhores: (a) Tadaaki Kurakake,
japonês, casado, do comércio, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNM N° G253931P e CPF/MF - 238.740.428-98
ao cargo de Diretor-Presidente, com as funções gerais e especiais inerentes ao seu cargo; (b) Tatsuya Taguchi, japonês, casado, 
do comércio, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNM N° F032441-7 e CPF/MF 242.121.918-30, residente no
Brasil, com domicilio na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n° 854, 12° andar, CEP 01310-913, ao
cargo de Diretor atuando nas áreas administrativa, financeira e contábil, junto à matriz em São Paulo e nas filiais do Rio de Janeiro
- RJ, Salvador - BA e Betim-MG; (c) Yoshitomo Homma, japonês, casado, do comercio, portador da cédula de identidade para
estrangeiros RNM N° V184612G e CPF/MF 213.815.738-51, residente no Brasil, com domicilio na cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Avenida Paulista, n° 854, 12° andar, CEP 01310-913, ao cargo de Diretor, atuando na área comercial junto a matriz 
em São Paulo - SP; (d) Tomohito Matsumoto, japonês, casado, do comercio, portador da cédula de identidade para estrangeiros 
RNE N° G380763-A e CPF/MF 239.970.038-40, residente no Brasil, com domicilio na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida Paulista, n° 854, 12° andar, CEP 01310-913, ao cargo de Diretor, que atuando nas áreas administrativa, financeira e 
contábil, junto à matriz em São Paulo, e nas filiais do Rio de Janeiro - RJ, Salvador - BA e Betim-MG; (e) Yuta Mori, japonês, 
casado, do comercio, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE N° G152095-A e CPF/MF 238.061.488-13, residente
no Brasil, com domicilio na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n° 854, 12° andar, CEP 01310-913, ao
cargo de Diretor, atuando na área administrativa da empresa junto a matriz em São Paulo-SP; (f) Taro Matsugasako, japonês, 
casado, do comercio, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE N° G413323-L e CPF/MF 240.480.658-07, residente 
no Brasil, com domicilio na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n° 854, 12° andar, CEP 01310-913, ao
cargo de Diretor, atuando na área comercial junto a matriz em São Paulo - SP; (g) Akiko Yogo, japonesa, solteira, do comercio, 
portadora da cédula de identidade para estrangeiros RNE N° G364887-L e CPF/MF 239.773.558-05, residente no Brasil, com
domicilio na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n° 854, 12° andar, CEP 01310-913, ao cargo de
Diretora, atuando na área administrativa junto a matriz em São Paulo - SP; (h) Hiroshi Tsuji, japonês, casado, do comercio, 
portador da cédula de identidade para estrangeiros RNM N° V121472K e CPF 062.365.117-30, residente no Brasil, com domicilio 
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n° 228, 11° andar, sala 1109, setor B, Bairro Botafogo, 
CEP 22250-040, ao cargo de Diretor, atuando nas áreas administrativa, financeira, contábil e comercial junto à filial do Rio de
Janeiro - RJ, Salvador - BA e Betim - MG e na área comercial junto a matriz em São Paulo-SP; e (i) Yuka Imura, japonesa, casada,
do comercio, portadora da cédula de identidade para estrangeiros RNE N° G149677-X e CPF/MF 063.291.207-30, residente no 
Brasil, com domicilio na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n° 228, 11° andar, sala 1109, 
setor B, Bairro Botafogo, CEP 22250-040, ao cargo de Diretora, atuando na área comercial junto à Filial do Rio de Janeiro - RJ; (j) 
Yuji Furukawa, japonês, solteiro, do comercio, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE N° G384212-R e CPF 
064.422.087-29, residente no Brasil, com domicilio na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo,
n° 228, 11° andar, sala 1109, setor B, Bairro Botafogo, CEP 22250-040, ao cargo de Diretor, atuando na área comercial junto à 
filial do Rio de Janeiro - RJ e nas áreas comercial, administrativa, financeira e contábil junto a filial de Betim-MG e (k), Ayako 
Nisawa japonesa, casada, do comercio, portadora da cédula de identidade para estrangeiros RNE N° G344938-5 e CPF/MF
703.834.376-95, residente no Brasil, com domicilio na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo,
n° 228, 11° andar, sala 1109, setor B, Bairro Botafogo, CEP 22250-040, ao cargo de Diretora, atuando na área comercial junto à 
Filial do Rio de Janeiro - RJ e também na área comercial junto a filial de Salvador - BA. 3.1. Os Diretores ora eleitos e reeleitos
terão prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício a encerrar em 31 de dezembro de 2021,
ou outra que venha a substitui-la, e exercerão suas respectivas funções conforme os poderes atribuídos no Estatuto Social da 
Companhia. Os Diretores eleitos e reeleitos declararam que não se encontram impedidos de exercer atividades mercantis, por lei
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporaria-
mente, 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, 
fé pública, ou a propriedade, conforme declarações devidamente assinadas por cada um deles e arquivadas na sede da Companhia, 
e tomarão posse de seus cargos após a assinatura dos respectivos termos de posse a serem lavrados em livro próprio. 3.2. a
fixação, para o exercício do ano de 2019, da remuneração dos Diretores no valor global de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatro-
centos mil reais) mensais, que será distribuída entre os seus membros, conforme a responsabilidade de cada um perante a Compa-
nhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia; e 4) acatar as renúncias dos diretores, Kazuo Yamamoto e Shingo
Nakamura que se desligaram respectivamente em 29/03/2019 e 03/04/2019. Encerramento - Nada mais havendo a tratar, foram
suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual foi lida, aprovada, e assinada 
por todos os presentes. Mesa: Tadaaki Kurakake - Presidente; Tatsuya Taguchi - Secretário. Acionistas: Marubeni Cor-
poration - p/p Tadaaki Kurakake; Tadaaki Kurakake. JUCESP sob n° 297.082/19-0 em sessão de 05/06/2019.

UNIÃO BRASILEIRA DE VIDROS S.A.
C.N.P.J/M.F. n° 60.837.689/0001-35 - NIRE 35300033205

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 7 DE JUNHO DE 2019 
Data, Hora e Local: Realizada no dia 7 de junho de 2019, às 10:00 horas, na sede social da União 
Brasileira de Vidros S.A. (“companhia”), localizada na Avenida Senador Teotônio Vilela, s/n, Km. 
30, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Odenir 
Antonio Valério; Secretário: Sr. Marcos Antonio da Silva. Convocação e Publicação: O Edital de 
Convocação foi publicado nas edições dos dias 28, 29 e 30 de maio de 2019 dos jornais “Diário 
Oficial do Estado de São Paulo” e “Empresas & Negócios”. Presença: Acionista representando 
99,41% do capital social, conforme assinaturas constantes do respectivo Livro de Presença de 
Acionistas, e o Diretor-Presidente, Sr. Odenir Antonio Valério. Deliberações: Deliberações tomadas 
por unanimidade de votos dos acionistas presentes: 1) Aprovação do Relatório da Diretoria e das 
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; 2) Por 
força do artigo 189 da Lei n° 6.404/1976, aprovação da destinação do prejuízo do exercício, no valor 
de R$ 47.100.653,49 (quarenta e sete milhões, cem mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta 
e nove centavos), que será absorvido pela conta de reserva de lucros, no valor de R$ 20.588.426,40 
(vinte milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos) 
e pela conta de reserva legal, no valor de R$ 3.415.497,86 (três milhões, quatrocentos e quinze 
mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos), devendo o saldo restante, no 
valor de R$ 23.096.729,23 (vinte e três milhões, noventa e seis mil, setecentos e vinte e nove reais 
e vinte e três centavos) ser destinado à conta de prejuízos acumulados; 3) Eleição e posse dos 
seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia e fixação da respectiva remuneração: Sr. 
Odenir Antonio Valério, brasileiro, casado, contador e administrador de empresas, portador da Cédula 
de Identidade R.G. n° 5.366.679-3 SSP/SP e inscrito no C.P.F./M.F. n° 589.881.818-91, residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Jerônimo da Veiga, 
n° 45, 15° andar, conjuntos 151 e 152, para o cargo de Diretor-Presidente, e o Sr. Marcos Antonio 
da Silva, brasileiro casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade R.G. n° 25.432.762-
X SSP/SP e inscrito no C.P.F./M.F. n° 187.433.098-01, residente e domiciliado na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.601, conjunto 
101, para o cargo de Diretor sem designação específica. Os diretores ora eleitos tomarão posse 
mediante assinatura do competente termo no Livro de Registro de Atas da Diretoria da companhia 
e exercerão os cargos até a Assembleia Geral Ordinária de 2020 e declaram, sob as penas da 
lei, não estarem incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a 
atividade mercantil, valendo a presente como declaração de desimpedimento perante o Registro do 
Comércio. A remuneração anual global da Diretoria da companhia foi fixada em até R$ 2.000.000,00 
(dois milhões de reais). Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, 
após lida e achada conforme, foi assinada pela unanimidade dos presentes. Acionista representando 
99,41% do capital social votante: SV Holding Industrial Ltda.; Presidente da Mesa: Odenir Antonio 
Valério; Secretário: Marcos Antonio da Silva. Certifico que a presente é cópia fiel da ata original 
lavrada em livro próprio. São Paulo, 7 de junho de 2019. Mesa: Odenir Antonio Valério - Presidente; 
Marcos Antonio da Silva - Secretário; Acionista presente: SV Holding Industrial Ltda. Dario Ferreira 
Guarita Filho/Odenir Antonio Valério. Registrada na JUCESP sob n° 347.707/19-1 em 03.07.2019.

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1121684-75.2014.8.26.0100 (USUC 1513) A Doutora Aline Aparecida 
de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da 
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) 
Henrique Manograsso, Enrico Manograsso, João Pedro, Luciane MC Kula Ortega, Luane MC 
Kula Ortega, Rodolpho de Andrade Augusto, Neide Donadão Augusto, Isaias Navarro Parra, 
José Luiz da Silva, Claudio Marcio Rodrigues Alfonsi, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, 
que Vera Lucia Miguel Brancaglioni, Inocêncio Brancaglioni, Marcelo Miguel, Soraia 
Aparecida Osti Miguel, Maria do Carmo Steffen Miguel, Erika Steffen Miguel da Silva, Leandro 
Steffen Miguel e Daniel Steffen Miguel, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração 
de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Felix Lattuada, nº 23 Alto da Mooca - São Paulo SP, 
com área de 110,00 m², contribuinte nº 052.298.0026-7, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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. 

32ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1132677-12.2016. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 32ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Priscilla Bittar Neves Netto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CAIO CAMARGO LOECK, 
Brasileiro, RG 460346581, CPF 370.192.928-95, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de Instituto Presbiteriano Mackenzie, objetivando o recebimento de R$ 14.488,32 (Dez/2016), 
oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes relativo as 
mensalidades não pagas do segundo semestre de 2013. 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, pague o débito, ou 
embargue a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de 
conversão de mandato inicial em título executivo, sendo advertido de que será nomeado curador 
especial em caso de revelia (art. 257, III do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

4ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROC. Nº 1026249-69.2017. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central Cível/SP, Dr(a). Sidney da 
Silva Braga, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RAPHAELA SCHNEIDER, CPF. 421.782.708-32, 
que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de AMC Serviços Educacionais LTDA, 
objetivando o recebimento de R$ 15.521,56 (Março/2017), oriundos das mensalidades não pagas 
dos meses 04 a 10 e 12, do ano de 2012 do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, 
firmado entre as partes. Estando a requerida em lugar ignorado, CITADA fica para que no prazo de 
15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embargue a ação, ficando isenta de custas e 
honorários em caso de pagamento, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 
judicial, sendo advertida de 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 04 de junho de 2019. 

9ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1032229-
34.2016.8.26.0002. 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) 
FERNANDO TOQUERO TOMÉ, CPF 165.866.518-08, 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$ 30.734,16 (Jun/2016), 
oriundos do contrato de prestação de serviços educacionais, firmado entre as partes referente as 
mensalidades de Janeiro a Dezembro de 2015, 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 06 de maio de 2019. 

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Físico nº: 0016265-42.2012.8.26.0007 Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Cobrança de Aluguéis -
Sem despejo. Requerente: Hasan Ibrahim Saleh. Requerido: Ernando Madeiro de Oliveira e outro Prioridade Idoso
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0016265-42.2012.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
1ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a (o) RENATA CARINELY ALEXANDRE DE LIMA MADEIRO, Brasileiro, RG 43.795.179, CPF
338.362.268-12, com endereço à Rua Rio Laranjais, 95257Q, Vila Prudente, CEP 03152-230, São Paulo - SP, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Hasan Ibrahim Saleh, alegando em síntese: Que em 31 de
agosto de 2010 as partes celebram contrato de locação de imóvel situado à Rua Virgínia Ferni, 1888, salão Baixo, Conjunto
José Bonifácio, Itaquera, São Paulo-SP, ocorre que os réus deixaram de adimplir os alugueres dos meses de junho/2011 a
agosto/2011, e demais encargos totalizando a importância de R$10.070,09.000,00. 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 publi-
cado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de julho de 2019.

ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS 
E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF nº 33.817.677/0001-76 - NIRE 35.300.183.291
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

REALIZADA EM 2 DE JANEIRO DE 2019
DATA, HORA E LOCAL: 2 de janeiro de 2019, às 11h30min, na sede social da Sociedade, na Avenida 
Cidade Jardim, 803, 2º andar - São Paulo, Capital. QUORUM: Acionistas representando a totalidade do 
capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presenças. CONVOCAÇÃO: Dispensada a 
publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. 
PRESENÇA: A totalidade dos acionistas da Sociedade. MESA: Presidente da Assembleia: Sr. Tito 
Enrique da Silva Neto. Secretário: Sr. Sergio Ricardo Borejo. ORDEM DO DIA: a) reforma estatutária; b) 
renúncia de Diretor; e c) eleição de novos Diretores. DELIBERAÇÕES: Os Acionistas, por unanimidade, 
deliberaram: (1) Examinar proposta da Diretoria para reforma parcial do Estatuto Social com o objetivo de 
alterar o caput do artigo 11 do Estatuto Social, que trata da composição da Diretoria, para aumentar o 
número de Diretores Vice-Presidentes e diminuir o número de Diretores Executivos. (1.1) Em virtude da 
deliberação de alteração parcial do Estatuto Social da Sociedade, fica definida nova redação do “caput” do 
artigo 11 conforme a seguir: “Artigo 11: A Diretoria será constituída por 3 (três) a 15 (quinze) Diretores, 
acionistas ou não, residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral, sendo um deles Diretor-Presidente, 
de 1 (um) até 6 (seis) Diretores Vice-Presidentes, até 4 (cinco) Diretores Executivos e até 4 (quatro) 
Diretores sem designação”. (2) Registrar a renúncia do Sr. GUSTAVO ARANTES LANHOSO, brasileiro, 
solteiro, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, 
803, 2º andar, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 8.884.021, expedida pela SSP/SP, e inscrito no 
CPF/MF sob nº 075.611.538-80 ao cargo de Diretor Vice-Presidente, para o qual foi eleito em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30/04/2018. (2.1) Os Acionistas externam seus 
agradecimentos pelos serviços prestados à Sociedade. (3) Eleger novos membros da Diretoria, com 
mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2020, a saber: 
ANTONIO JOSÉ NICOLINI, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, domiciliado na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, 803, 2º andar, portador da Cédula de 
Identidade R.G. nº 18.613.174, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 155.990.838-61 e 
ANTONIO SANCHEZ JUNIOR, brasileiro, divorciado, economista, domiciliado na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva nº 204, 13º andar, portador da Cédula de 
Identidade R.G. nº 07495959-4 expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 004.281.067-14 para os 
cargos de Diretores Vice-Presidentes. Os nomes dos Diretores eleitos serão levados à aprovação do Banco 
Central do Brasil, após o que tomarão posse em seus cargos. Os Diretores eleitos declararam, sob as penas 
da lei, inexistir quaisquer impedimentos ao exercício dos cargos, sendo que cópias das referidas 
declarações encontram-se arquivadas na sede da Sociedade. Os acionistas declaram que os eleitos 
preenchem as condições previstas na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.122, de 02/08/2012. 
Em consequência, a Diretoria da Sociedade terá a seguinte composição: Diretor Presidente: ANIS 
CHACUR NETO; Diretores Vice-Presidentes: ANTONIO JOSÉ NICOLINI, ANTONIO SANCHEZ 
JUNIOR, JOSÉ EDUARDO CINTRA LALONI, RENATO PASQUALIN SOBRINHO, SERGIO LULIA 
JACOB e SERGIO RICARDO BOREJO. Após, foram fixadas as remunerações mensais dos membros da 
Diretoria em até 15 (quinze) vezes o valor fixado como limite de isenção da tabela de desconto do imposto 
de renda na fonte. ENCERRAMENTO:  Nada mais havendo a tratar, determinou o Sr. Presidente da 
Assembleia que fosse lavrada esta ata, de forma sumária, a qual após ter sido lida, foi achada conforme e 
assinada pelos presentes. São Paulo, 2 de janeiro de 2019. Assinaturas: Tito Enrique da Silva Neto - 
Presidente da Assembleia, Sergio Ricardo Borejo - Secretário. BANCO ABC BRASIL S.A. - p.p. Sergio 
Ricardo Borejo e José Eduardo Cintra Laloni e Tito Enrique da Silva Neto. Confere com original lavrado 
em livro próprio. Tito Enrique da Silva Neto - Presidente; Sergio Ricardo Borejo - Secretário. Visto: Regina 
Tkatch - OAB/SP nº 250.703. JUCESP nº 181.052/19-2 em 28/03/2019. Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral. 

ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS 
E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF nº 33.817.677/0001-76 - NIRE 35.300.183.291
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

REALIZADA EM 8 DE ABRIL DE 2019
DATA, HORA E LOCAL: 8 de abril de 2019, às 11h30, na sede social da Sociedade, na Avenida Cidade 
Jardim, 803, 2º andar - São Paulo, Capital. QUORUM: Acionistas representando a totalidade do capital 
social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presenças. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação 
de editais de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. PRESENÇA: A 
totalidade dos acionistas da Sociedade. MESA: Presidente da Assembleia: Sr. Tito Enrique da Silva Neto. 
Secretário: Sr. Sergio Ricardo Borejo. ORDEM DO DIA: Rerratificação da ata da Assembleia Geral 
Extraordinária de 02/01/2019, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 28/03/2019 sob 
nº 181.052/19-2, que deliberou sobre a renúncia do Sr. Gustavo Arantes Lanhoso ao cargo de Diretor Vice-
Presidente. DELIBERAÇÕES: Os Acionistas, por unanimidade, deliberaram: Retificar a ata da Assembleia 
Geral Extraordinária de 02/01/2019 para corrigir o texto da deliberação 2 onde se lê: “Registrar a renúncia 
do Sr. GUSTAVO ARANTES LANHOSO”, leia-se: “Registrar a destituição do Sr. GUSTAVO ARANTES 
LANHOSO”. Ratificar as demais deliberações não alteradas nesta ata. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, determinou o Sr. Presidente da Assembleia que fosse lavrada esta ata, de forma sumária, 
a qual após ter sido lida, foi achada conforme e assinada pelos presentes. São Paulo, 8 de abril de 2019. 
Assinaturas: - Tito Enrique da Silva Neto - Presidente da Assembleia, Sergio Ricardo Borejo - Secretário, 
BANCO ABC BRASIL S.A. - p.p. Sergio Ricardo Borejo e José Eduardo Cintra Laloni e Tito Enrique 
da Silva Neto. Confere com original lavrado em livro próprio. Tito Enrique da Silva Neto - Presidente; Sergio 
Ricardo Borejo - Secretário. Visto: Regina Tkatch - OAB/SP nº 250.703.  JUCESP nº 225.484/19-5 em 
24/04/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS 
E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF nº 33.817.677/0001-76 - NIRE 35.300.183.291
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019
DATA, HORA E LOCAL: 30 de abril de 2019, às 11:00 horas, na sede social da Sociedade, na Avenida 
Cidade Jardim, 803, 2º andar - São Paulo, Capital. QUORUM: Acionistas representando a totalidade do 
capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presenças. CONVOCAÇÃO: Dispensada a 
publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. 
PRESENÇA: A totalidade dos acionistas da Sociedade. MESA: Presidente da Assembleia: Sr. Tito 
Enrique da Silva Neto. Secretário: Sr. Sergio Ricardo Borejo. ORDEM DO DIA: Deliberações sobre os 
seguintes temas: (1) Aprovação das Contas, do Relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras 
do exercício findo em 31.12.2018; e (2) Destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2018. 
DELIBERAÇÕES: Analisadas, discutidas e votadas as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas 
presentes à Assembleia, com abstenção dos legalmente impedidos, deliberaram as matérias listadas na 
ordem do dia, aprovadas por unanimidade e sem restrições: (1) As Contas, o Relatório da Administração 
e as Demonstrações Financeiras da Sociedade, relativos ao exercício encerrado em 31.12.2018, 
documentos esses publicados no Jornal Empresas e Negócios e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, 
na forma do artigo 133, § 4º da Lei nº 6.404/76. (2) Destinar o lucro líquido do exercício encerrado em 
31.12.2018, no valor total de R$ 3.130.852,91 (três milhões, cento e trinta mil, oitocentos e cinquenta e dois 
Reais e noventa e um centavos) na forma abaixo: (i) R$ 156.542,65 (cento e cinquenta e seis mil, quinhentos 
e quarenta e dois Reais e sessenta e cinco centavos) para a conta de reserva legal; e (ii) R$ 2.974.310,26 
(dois milhões, novecentos e setenta e quatro mil, trezentos e dez Reais e vinte e seis centavos) destinados 
à Reserva de Lucros para Equalização de Dividendos. As publicações referidas na deliberação  
(1) foram registradas na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 22/03/19 sob o nº 167.265/19-2 e 
nº 167.266/19-6, respectivamente. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, determinou o 
Sr. Presidente da Assembleia que fosse lavrada esta ata, de forma sumária, a qual após ter sido lida, foi 
achada conforme e assinada pelos presentes. São Paulo, 30 de abril de 2019. Assinaturas: - Tito Enrique 
da Silva Neto - Presidente da Assembleia, Sergio Ricardo Borejo - Secretário, BANCO ABC BRASIL 
S.A. - p.p. Sergio Ricardo Borejo e Antonio José Nicolini e Tito Enrique da Silva Neto. Confere com 
original lavrado em livro próprio. Tito Enrique da Silva Neto - Presidente; Sergio Ricardo Borejo - Secretário. 
Visto: Regina Tkatch - OAB/SP nº 250.703. JUCESP nº 295.163/19-7 em 31/05/2019. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.
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