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EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 27/08/2019 às 08h45/2º Público Leilão: 29/08/2019 às 16h30

HENRI ZYLBERSTAJN, leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 1014, com escritório à Av. Engenheiro Luís Carlos Ber-
rini, 105 – 4º Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, autorizado por BANCO 
INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em  1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos termos 
do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, os 
seguintes imóveis urbanos: IMÓVEIS: I - Apartamento nº 154, no 15º andar, Bloco “B” do “EDIFÍCIO RESIDENCIAL 
PRAÇA DE POMPÉIA”, situado na rua Ministro Ferreira Alves nº 1.031 (entrada principal) e rua Desembargador Vale 
nº 1.044 (entrada secundária), no 19º Subdistrito – Perdizes, com a área real privativa de 111,15m², mais a área real 
comum de 52,576m² perfazendo a área real total de 163,726m², correspondendo, no terreno, a uma fração ideal 
de 0,5150%. Contribuinte: 022.050.0020-9/0006-3. Conforme Av. 4 o imóvel objeto da presente matrícula sob o nº 
58.587 está cadastrado, atualmente, na Prefeitura do Município de São Paulo, pelo Contribuinte nº 022.050.0215-5, 

de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP e registrada em 08/07/2011, conforme registro número 06 da 
II – VAGA DE GARAGEM 

PRIVATIVA DUPLA – TIPO “D”, nº 105, localizada no sub-solo do “EDIFÍCIO RESIDENCIAL PRAÇA DE POMPÉIA”, 
situado na Rua Ministro Ferreira Alves, nº 1.031 (entrada principal) e Rua Desembargador Vale nº 1.044 (entrada se-
cundária), no 19º Subdistrito – Perdizes, com a área real privativa de 22,10m², mais a área real comum de 39,388m², 
perfazendo a área real total de 61,488m² correspondendo, no terreno, a uma fração ideal de 0,1294% para a guarda 
e estacionamento de 02 (dois) veículos de passeio de padrão ou porte médio. Contribuinte: 022.050.0020-9/0006-3. 
Conforme AV-4 o imóvel objeto da presente matrícula sob o nº 58.588 está cadastrado, atualmente, na Prefeitura do 
Município de São Paulo, pelo Contribuinte nº 022.050.0215-5, conforme IPTU. Imóvel devidamente matriculado sob 

SP e registrada em 08/07/2011, conforme registro número 06 da matrícula nº 58.588 do 2º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo/SP. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 1.066.218,44 (Hum milhão, sessenta e seis mil, 
duzentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos); 2º PÚBLICO  LEILÃO:  533.109,22 (Quinhentos e 
trinta e três mil, cento e nove reais e vinte e dois centavos), O arrematante pagará à vista, o valor da arrema-
tação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, impostos de transmissão para  lavratura 
e registro de escritura,  e com  todas as despesas que vencerem a partir da data de arrematação. Os imóveis 
serão entregues no estado em que se encontram. Venda ad corpus. Imóveis ocupados, desocupação a cargo 
do arrematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os Fiduciantes GUILHERME JESUS PARMEGIANI, 
CPF nº 524.036.298-04 e CNH 02817009980/DETRAN-SP e MARIA ELIZABETH NOBREGA PARMEGIANI, CPF nº 
075.202.948-70 e CNH nº 02264432504/DETRAN-SP, intimado(s) da data dos leilões pelo presente edital. O(s) de-
vedor(es) fiduciante(s)  será(ão)  comunicado(s)  na forma do parágrafo 2º-A  do art. 27 da  lei 9.514/97, incluído 

-

Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados  já 
tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, 
tomar conhecimento do edital completo através do site www.sold.com.br.

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 27/08/2019 - 08:40h  -  2º LEILÃO 29/08/2019 - 13:30h

EDITAL DE LEILÃO
Henri Zylberstajn, -

Presen-
cial e Online IMÓVEL -

-

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 27/08/2019, às 08:40 
horas, e 2º Leilão dia 29/08/2019, às 13:30 horas. LOCAL: 

. DEVEDORES FIDUCIANTES: MARLI TEREZINHA DOS 
SANTOS, 

JÉSSICA PRETO RAZZO, -

GUILHERME 
KEINER RAZZO

NATHAN DOS SANTOS PRETO, 

CRE-
DOR FIDUCIÁRIO Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01 DO PAGAMENTO

DOS VALO-
RES 1º leilão: R$ 303.994,85 (Trezentos e três mil e novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos); 
2º leilão: R$ 151.997,43 (Cento e cinquenta e um mil e novecentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos), 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: -

DO LEILÃO ONLINE: 
-
-

-

-
OBSERVAÇÕES: -

-

-

arrematante. 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. -

-

-

-

COMPANHIA MASCOTE DE EMPREENDIMENTOS - CNPJ/MF. nº 54.849.047/0001-53 - NIRE 353.0010858-2 - Ata da Assembleia 
Geral Ordinária realizada em 12/04/2019 - Data, Hora e Local: 12/04/2019, às 09h, na sede social na avenida Paulista, 352, 11º an-
dar, sala 112, nesta Capital. Convocação: edital publicado no DOESP e no jornal Empresas & Negócios dos dias 14, 15 e 16/03/2019. 
Presença: acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto. Composição da Mesa: Presidente: Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembleia deliberou, por unanimidade, lavrar a 
ata na forma sumária do artigo 130, § 1º da Lei 6.404/76. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os 
legalmente impedidos, deliberaram: 1. aprovar o relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.18, 
publicados no DOESP e no jornal Empresas & Negócios do dia 29/03/2019, tendo os acionistas sido avisados de que referidos docu-
mentos se encontravam à disposição através de publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 14, 15 e 16/03/2019;- e, 2. fixar em 
R$ 0,00 o valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês; Encerramen-
to: nada mais havendo a tratar, o sr.Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São 
Paulo, 12/04/2019. (aa.) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, Secretário.- Acionistas: 
Helofredo Participações Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Rolenir Sociedade de Partici-
pações Ltda., p. Lenira Pereira de Oliveira Giorgi Pagliari; Roberto Azevedo Soares Giorgi; Begônias Participações Ltda., p. Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Goivos Participações Ltda., pp. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Waldir 
Wagner de Souza; Glicínea Empreendimentos e Participações Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares 
Giorgi; Jiva Participações e Empreendimentos Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Limantos 
Participações Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; e Refinaria Nacional de Sal S.A., p. Gui-
lherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 12/04/2019. Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi - Presidente da Mesa, Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP 287.807/19-8 em 30/05/2019.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1062167-74. 20 1 6.8.26.0002 Edital de Citação 
Prazo 20 dias. Proc. 1062167-74.2016.8.26.0002. O Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho, Juiz de Direito 
da 5º VC do Foro Regional de Santo Amaro S/P, Faz Saber a Adonias Pereira Tiburcio RG Nº 
17.997.715, CPF Nº 073.831.488-94, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-
lhe ação de Cobrança no valor de R$ 3.840,79. referente às da taxa de conservação do lote 09, da 
Quadra FL, do Loteamento Terras de Sta Cristina V. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido 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 lei..  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1017358-22.2014.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 8ªVC, do Foro de Campinas, Estado de SP, Dr(a).Thais Migliorança Munhoz, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a  Rita de Cassia Carvalho Transporte Me, CNPJ Nº12.476.082/0001-24, na pes 
soa da sócia Rita de Cássia Carvalho que lhes foi proposta ação de Monitória requerida por por  
CGMP- Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o receb. da quantia de  
R$ 8.715 ,40, referente a fatura de nº 25081150, com vencimento em 11/06/2012, e Fatura de nº 
86768675, com vencimento em 10/07/2012, vencidas e não pagas. Considerando que a requerente, 
encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para os termos e 
atos da ação proposta ficando advertido de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia 
reclamada ou oferecer embargos, tudo nos termos do artigo 701 do Código de Processo Civil. 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 Campinas, aos 25 de junho de 2019.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1023296-23. 2017.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC, do Foro Regional VII-Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Daniela Cleodon Medeiros, brasileira, solteira, vendedora, RG 29.542.025-X CPF  
270.303.568-37, que lhe foi proposta uma ação de Cobrança por parte de Momentum Empre e n 
dimentos Imobiliários Ltda, referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 08, da 
Quadra AP, do Loteamento Ninho Verde I - Eco Residence). 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 20 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.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1107613-34. 2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Alessandra Laperuta 
Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) José Marinho da Conceição, 
Brasileiro, Casado, RG 7593000, CPF 623.363.808-97, 43, Jardim Internacional, CEP 04756-079, 
São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 62.249,24. 
referente às da taxa de conservação do lote 34, da Quadra HW, do Loteamento 6 da Riviera de 
Santa Cristina II. Estando o réu 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.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0008298-14. 2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 6ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Luiz Raphael Nardy 
Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Roland Carneiro Molina, CPF 165.168.258-58, 
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social 
Camiliana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do 
CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 17.148,81 (em 
março/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, 
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1015971-36. 2016.8.26.0361 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVara da Família e das Sucessões, do Foro de Mogi das Cruzes, Estado de SP, Dr(a). 
Eduardo Calvert, na forma da Lei, etc. Faz Saber a S. P. Soares Valério ME, CNPJ Nº 14.742. 400/ 
0001-87 representado por Mav Industria e Comércio de Lubrificantes Ltda, CNPJ/MF Nº 11.647. 
680/0001-56 e Andre Luiz Chagas RG Nº 17595208-5 , CPF/MF Nº 078.152.158-07 que SP1 
Fomento Mercantil Eireli ajuizou lhe ação de Execução de Título Extrajudicial do valor de R$ 286. 
086,33, referente à confissão de divida não quitada. Fica o Executado citado por meio deste edital 
para pagar o débito no prazo de 3 (três) dias ou garantir a Execução, sob pena de ser penhorados 
tantos bens bastem para satisfação da divida, nos termos do art. 830, § 3°, do Código de Processo 
Civil. No caso integral do pagamento de 3 dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 
827 do CPC), No prazo para embargos, o executado, reconhecendo o crédito do exequente e 
comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e 
honorários de Advogado, poderá requerer seja-lhe admitido pagar o restante em até 06 parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art.916. do CPC). 
Será o edital publicado na forma da lei. Nada Mais. Mogi das Cruzes, 19 de Julho de 2019. 

Lucio Brazil Real Estate S/A - CNPJ/MF n° 08.529.061/0001-52 - NIRE n° 35300342151
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 22.04.2019

Data, hora, local: 22.04.2019, 15hs, na sede social. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Sr. Wilson 
Pinto Rodrigues, Secretário: Sr. Miguel Maia Mickelberg. Deliberações aprovadas: a) distribuir nesta data a título de di-
videndos, a quantia de R$ 13.000.000,00 aos acionistas de acordo com a participação de cada um no capital social; Encer-
ramento: Nada mais, lavrou-se a ata. Acionistas: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações: 
Miguel Maia Mickelberg - Diretor, Paulo Eduardo Gonçalves. Diretor, Lucio Empreendimentos e Participações Ltda. - 
Wilson Pinto Rodrigues - Administrador. JUCESP nº 411.212/19-9 em 29.07.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Lucio Brazil Real Estate S/A
CNPJ/MF n° 08.529.061/0001-52 - NIRE n° 35300342151

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária de 06.05.2019
Data, Hora, Local: 06.05.2019, às 15 hs, na sede social, Rua do Rocio, 350 -14º andar, São Paulo, SP. Presença: 
Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Wilson Pinto Rodrigues, Secretário: Miguel Maia Mickelberg. 
Deliberações Aprovadas: a) O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício 
de 2017, publicados no DOESP e Jornal Empresas & Negócios, em 03.05.2019; b) A compensação do prejuízo do 
exercício de 2017, no valor de R$ 1.056.185,90, sendo absorvido parte do saldo da conta de lucros acumulados até o 
exercício de 2016, no valor de R$ 1.056.185,90 na seguinte ordem: b.1.) Manter R$ 4.000.000,00 para a Reserva 
Legal; b.3.) manter em reservas de lucros acumulados até 31.12.2017 o valor de R$  10.262.839,32. Encerramento: 
Nada mais. Acionistas: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações. Miguel Maia Mickelberg 
- Diretor, Paulo Eduardo Gonçalves - Diretor. Lucio Empreendimentos e Participações Ltda. - Wilson Pinto 
Rodrigues - Administrador. JUCESP 409.977/19-6 em 29.07.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Pado S/A Industrial, Comercial e Importadora

CNPJ/MF: 61.144.150/0001-63 - NIRE: 35.300.063.422
Extrato da Ata de AGO/E realizada em 19/06/2019

Data, Horário e Local: 19/06/2019, às 10 hs, na sede, Avenida Alcântara Machado, 906 e 910, CEP 03.102-902,
SP/SP. Mesa: Andrea Nora Felicitas Gardemann - Presidente e José de Souza Júnior - Secretário. Convocação:
Dispensada. Presença: Totalidade. Deliberações por Unanimidade de votos: (i) Aprovado por unanimidade o
Relatório da Diretoria, bem como o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício
social encerrado em 31/12/2018. (ii) Autorizar a prestação pela Companhia de quaisquer tipos de garantia, inclusi-
ve alienação fiduciária dos imóveis de sua propriedade e cessão fiduciária de títulos e/ou de direitos creditórios, a
favor do Banco Original do Agronegócio S/A e/ou Banco Original S/A ambos com sede social na Rua General Fur-
tado do Nascimento, n° 66, Lote I, CEP 05.465-070, CNPJ/MF n° 92.894.922/0001-08, para assegurar quaisquer
negócios, empréstimos, financiamentos e/ou créditos concedidos à Devedora e/ou à própria Companhia, sem limi-
te de valor e incluindo, sem limitação operações de crédito e/ou empréstimo já celebradas e/ou que venham a ser
celebradas após esta data. (iii) Adicionalmente, autorizaram os Diretores da companhia a tomar todas as medidas
necessárias à consecução de todos os atos necessários à constituição das garantias acima mencionadas, poden-
do celebrar todos os instrumentos de constituição, públicos ou particulares, escrituras e cédulas de crédito ban-
cário. (iv) Por fim, ratificam todos os atos e contratos relativos às garantias acima descritas que tenham sido pra-
ticados anteriormente pelos Direitos da Companhia a favor do Banco Original do Agronegocio S/A e/ou do Banco
Original S/A. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 19/06/2019. Andrea Nora Felicitas Gardemann - Presidente;
José de Souza Júnior - Secretário. Acionistas presentes: Engenho, Administração, Empreendimentos, Tecno-
logia e Participações Ltda. P/ Andrea Nora Felicitas Gardemann; Village Participações e Eventos Ltda. P/ Andrea
Nora Felicitas Gardemann. JUCESP n° 411.036/19-1 em 30/07/2019, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

2º Vara Cível do Fórum de São Miguel Paulista - Comarca da Capital - São Paulo
Edital de Leilão Judicial Online. Fábio Zukerman - Leiloeiro Oficial - JUCESP 719. 4ª Vara Cível 
do Fórum de São Miguel Paulista. Processo: nº 1021189-17.2014.8.26.0005. Executado: Pedro 
Gomes de Oliveira. terreno c/ 292,50m² em Itanhaém - 60% do valor de avaliação. 1ª Praça 
começa em 10/09/2019, às 11h15min, e termina em 13/09/2019, às 11h15min e; 2ª Praça começa 
em 13/09/2019, às 11h16min, e termina em 03/10/2019, às 11h15min. Lote de terreno o n° 34 da 
quadra “C” Cidade Jardim Coronel, Gleba de nº 28 , no Município e Comarca de Itanhaém/
SP., ao qual mede 9,00ms de frente para a avenida Walda , por 32,50ms da frente aos fundos 
de ambos os lados ao qual nos fundos tem a mesma medida da frente onde encerra a área 
com o total de 292,50m². Descrição completa na Matrícula nº 197.881 da CRI de Itanhaém/SP. 
Cadastro Municipal nº 041.003.034.0000.040736. Fica o executado: Pedro Gomes de Oliveira, 
bem como seu cônjuge Sueleni Rodrigues de Oliveira, e demais interessados, INTIMADOS das 
designações supra caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da 
penhora realizada em 03/05/2017. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 10.153,68 - Lance mínimo 
na 2ª praça: R$ 6.092,20 (sujeitos à atualização).

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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TERÇA-FEIRA, 06 DE AGOSTO DE 2019

ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR EM HOME OFFICE
Empresa pode contratar estagiário para trabalhar em home office, 
inclusive em outro estado, qual o limite de estagiários? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPREGADOR REGISTRADO NA MATRÍCULA CEI COM FUNCIONÁRIO 
REGISTRADO É OBRIGATÓRIO POSSUIR O PCMSO E PPRA? 

Esclarecemos conforme NR 7 e NR 9 que todos os empregadores estão 
obrigados ao PCMSO e PPRA. Desta forma, o empregador pessoa física 
também está obrigado a possuir o PCMSO e PPRA.

FUNCIONÁRIO PRESTA SERVIÇO PARALELO
Empresa possui funcionário que presta serviço paralelo distinto da sua 
função e recebe por meio de RPA, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DISPENSADA DE AUTENTICAR OS LIVROS
Empresa que entrega o Sped Contábil-ECD do Lucro Presumido, é 
obrigada o manter o registro dos livros digitais na junta comercial, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA POSSUI QUANTOS DIAS PARA PAGAR A RESCISÃO DE 
TÉRMINO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO?  

Esclarecemos que o pagamento dos valores constantes do instrumento 
de rescisão ou recibo de quitação deverão ser efetuados até dez dias con-
tados a partir do término do contrato. Base Legal – Art.477, §6º da CLT.

FUNCIONÁRIO NÃO APTO PARA O TRABALHO
Previdência cessou o benefício do funcionário, entretanto o médico do 
trabalho não considera o funcionário apto para o trabalho, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ENTREGA DA EFD SEM MOVIMENTO
Como a empresa sem movimento deve com a entrega da EFD Reinf, 
entregamos em janeiro e abril/2019, devemos continuar entregando, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

EP
AO governo da Índia revogou 

ontem (5) o status especial do 
estado da Caxemira, palco de 
um confl ito histórico com o 
Paquistão. O anúncio foi feito 
pelo ministro do Interior da 
Índia, Amith Shah, que leu 
no Parlamento um decreto 
assinado pelo presidente do 
país que altera o estatuto es-
pecial do Estado de Jammu e 
Caxemira.

O status era garantido na 
Constituição indiana de 1947 
pelo artigo 370 e garantia au-
tonomia administrativa à Ca-
xemira, que possuía até hoje 
uma Constituição própria, 
uma bandeira e a liberdade de 
tratar de vários assuntos de 
maneira independentes, com 
exceção dos temas de defesa, 
comunicação e relações inter-
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O presidente da InvestSP, 
Wilson Mello, e o presi-
dente do Bank of China 

no Brasil, Zhang Guanghua, 
assinaram na manhã de ontem 
(5), um acordo de cooperação 
para promover os investimentos 
e as relações econômicas entre o 
Estado de São Paulo e a China. O 
documento foi fi rmado na sede 
mundial do banco chinês, em 
Pequim, durante o primeiro dia 
da missão comercial que visita a 
China até o próximo sábado e é 
composta pelo governador João 
Doria, 5 secretários de Estados 
e 31 empresas.

A missão é liderada e foi orga-
nizada pela InvestSP, a agência 
de promoção de exportações 
e investimentos do Estado de 
São Paulo. “A ideia é que tanto 
a InvestSP quanto o Bank of 
China identifi quem empresas 
com potencial para geração de 
negócios e investimentos na 
China e em território paulista, 
permitindo uma conexão entre 
elas. A inauguração do escritó-
rio da InvestSP em Xangai que 
ocorrerá na próxima sexta-feira 
é uma das primeiras medidas 
práticas desse acordo”, afi rma 
o presidente da InvestSP.

O acordo prevê ainda a tro-
ca de informações, dados e 

InvestSP e Bank of China 
assinam acordo de cooperação

O documento foi fi rmado na sede mundial do banco chinês, em Pequim, durante o primeiro dia da 
missão comercial que visita a China

Documento assinado em Pequim por Wilson Mello e Zhang Guanghua objetiva 

estimular investimentos e relações econômicas entre São Paulo e China.

tendências sobre São Paulo e 
China, permitindo que as em-
presas dos dois lados tenham 
acesso de forma mais simples 
sobre o ambiente de negócios 
nas duas regiões. O documento 
ainda determina o apoio e as-
sistência a missões comerciais 

que sejam realizadas no futuro 
tanto pela InvestSP quando 
pelo Bank of China.

Além de estimular a geração 
de negócios para as principais 
cadeias produtivas do Estado, a 
Missão China 2019 está levando 
para empresas e investidores 

chineses as oportunidades de 
investimentos disponíveis em 
São Paulo. São 21 projetos dispo-
níveis, sendo 16 de concessões e 
5 de Parcerias Público Privadas, 
que totalizam R$ 37,6 bilhões em 
receitas que podem chegar aos 
cofres de São Paulo (InvestSP).

Índia revoga status especial da Caxemira e Paquistão reage
nacionais.

A Caxemira é uma região no 
norte da Índia disputada com 
o Paquistão. Os dois países já 
protagonizaram três guerras 
desde 1947 pelo controle do 
território. A população da 
Caxemira é de maioria muçul-
mana, ao contrário da Índia, 
que é majoritariamente hindu. 
O Paquistão, um país muçul-
mano, reivindica o território. 
O anúncio da Índia foi recebido 
com cautela e preocupação 
pelos especialistas locais e 
pelo Paquistão, que já criticou 
a atitude. 

“A decisão da Índia de 
revogar o status especial da 
Caxemira viola a resolução 
das Nações Unidas”, afi rmou 
o ministro das Relações Ex-
teriores do Paquistão, Shah 

Mahmood Qureshi. “A decisão 
unilateral do governo indiano 
de descartar o artigo 370 é 
ilegal e inconstitucional, o 

que tornará a Índia uma força 
ocupacional”, disse a x-minis-
tra-chefe do estado Mehbooba 
Mufti (ANSA).

Paquistaneses protestam contra decisão da Índia 

de remover status especial da Caxemira.
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