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Ainda assim, é pouco 
conhecida entre os ci-
dadãos. Justamente por 

isso, amplo processo de cons-
cientização vem sendo promo-
vido por entidades médicas, 
como a Academia Brasileira 
de Neurologia (ABN) perma-
nentemente, com ênfase em 
todo mês de agosto, batizado 
de Agosto Laranja.

A ideia é criar laços entre as 
pessoas afetadas pela Esclerose 
Múltipla e as pessoas envolvi-
das na investigação científi ca e 
social sobre a doença. 

A esclerose múltipla é uma 
enfermidade neurológica au-
toimune e pode afetar diversas 
partes do sistema nervoso cen-
tral (cérebro, cerebelo, tronco 
cerebral e medula).

“Dependendo da área afeta-
da, o paciente pode ter altera-
ção da visão, amortecimento ou 
perda de força em uma parte do 
corpo, entre outros sintomas. 
Estes sinais duram mais de 24 
horas e nós os denominamos 
como surto, que são a carac-
terística da doença”, destaca 

Esclerose múltipla já 
afeta 40 mil brasileiros

A esclerose múltipla afeta 40 mil brasileiros na faixa etária mais ativa da vida – entre 20 e 40 anos são 
afetados pela Esclerose Múltipla (EM)

Metro1

a neurologista Mônica Parolin, 
membro da Academia Brasileira 
de Neurologia (ABN).  

Ela informa  que o diagnós-
tico é de extrema importância 
para dar início ao tratamento 
o mais rápido possível. Atual-
mente existem vários tipos de 
tratamento, no entanto, a indi-
cação de qual deles melhor se 

adequa a determinado paciente 
depende das especifi cidades de 
cada paciente, pois são muitas 
variáveis e a decisão deve ser 
tomada entre o neurologista e 
o enfermo.

“É preciso lembrar que a maio-
ria dos pacientes possui uma vida 
normal ou bem próxima disso. É 
imprescindível conscientização 

da população e da classe médica 
para a doença que ainda não tem 
cura, mas tem tratamento e pode 
ser controlada, principalmente no 
início”, ressalta a neurologista. 
“Hoje as pesquisas são inúmeras 
e eu falo sempre aos meus pacien-
tes que é expressamente proibido 
não ter esperança”, conclui, Mô-
nica Parolin (AI/ABN).

É preciso lembrar que a maioria dos pacientes possui uma vida normal ou bem próxima disso.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2019
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

NOTA 15 - GESTÃO DE RISCOS: Estrutura de Gerenciamento de Riscos e Capital - Os
acionistas e administradores do Conglomerado BMG, do qual a BMG Leasing S.A.é parte integrante,
consideram a gestão de riscos um instrumento essencial para a maximização da eficiência no uso do
capital e para a escolha das oportunidades de negócios, no sentido de obter a melhor relação entre
risco e retorno.
Por isso, com o intuito de obter sinergia no processo de gerenciamento de riscos, a gestão de todas
as Instituições do Conglomerado Financeiro é feita de forma integrada. O Banco BMG destaca a
Diretoria de Riscos que tem por finalidade obter, de modo consolidado, o melhor entendimento e
controle dos riscos inerentes aos seus negócios.
Considerando os benefícios adquiridos por meio de uma efetiva gestão de riscos, principalmente em
melhores decisões e alta performance operacional, a Área de Riscos do Banco BMG, é uma estrutura
que trata de todas as necessidades do gerenciamento de riscos, em toda a organização, de maneira
estruturada e comum, de modo que seja possível medir, agregar e estimar o relacionamento dessas
informações em uma base corporativa.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas
BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil
(“Leasing”) que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2019 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
semestre findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis.
Em nossa opinião as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BMG Leasing S.A. –
Arrendamento Mercantil em 30 de junho de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos
de caixa para o semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos

independentes em relação à Leasing, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal, de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.
Principais Assuntos de Auditoria
Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso
julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do
semestre corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa
auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de
nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não
expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
Nossa auditoria para o semestre findo em 30 de junho de 2019 foi planejada e
executada considerando que as operações da Leasing não apresentaram
modificações significativas em relação ao exercício anterior. Nesse contexto,
os Principais Assuntos de Auditoria, bem como nossa abordagem de auditoria,
mantiveram-se substancialmente alinhados aqueles do ano anterior.

Reconhecimento do crédito tributário (Notas explicativas 2.1k, 6 e 14)
O crédito tributário, oriundo substancialmente de diferenças temporárias, prejuízos fiscais e bases
negativas de contribuição social sobre o lucro líquido, é reconhecido na medida que a
Administração considera provável que a Leasing irá gerar lucro tributário futuro. A projeção de
lucro tributário contempla premissas de natureza subjetiva estabelecidas pela Administração e
foram aplicadas nas projeções para os próximos 10 anos. Esse assunto permanece uma área de
foco de auditoria, pois a utilização de diferentes premissas na projeção do lucro tributário poderia
modificar significativamente os prazos previstos para realização dos créditos tributários, com
consequente impacto contábil, bem como no atendimento aos requisitos do Banco Central do Brasil
relativos ao registro e manutenção desses ativos nas demonstrações financeiras.

Nossos procedimentos de auditoria consideraram, entre outros, o entendimento sobre o processo
estabelecido pela administração para apuração e mensuração dos créditos tributários, seu registro
nos termos das normas contábeis e requisitos específicos do Banco Central do Brasil.Analisamos
as principais premissas adotadas pela administração em seu processo de avaliação das
perspectivas de realização desses créditos fundamentada nas projeções de lucros tributários para
a Leasing. Obtivemos o estudo de projeção de lucro tributário aprovado pelo Conselho de
Administração e, com base nessas informações, analisamos a consistência das principais
premissas com as utilizadas em estudos de anos anteriores. Analisamos a razoabilidade das
informações divulgadas nas notas explicativas.Constatamos que a elaboração dos estudos de
realização dos créditos tributários estão alinhados com as metodologias adotadas no exercício
anterior, bem como consideramos que os critérios e premissas adotados pela Administração para a
determinação da realização dos mesmos são razoáveis no contexto das demonstrações financeiras.

Outros assuntos
Demonstração do Valor Adicionado
A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao semestre findo em 30 de junho de 2019,
elaborada sob a responsabilidade da administração da Leasing, cuja apresentação é requerida pela
legislação societária brasileira para companhias abertas e é apresentada como informação
suplementar para fins do Banco Central do Brasil, foi submetida a procedimentos de auditoria
executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Leasing. Para a
formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as
demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo
estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - “Demonstração
do Valor Adicionado”. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi
adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse
Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas
em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório
do auditor
A administração da Leasing é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou,
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado,
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A Administração da Leasing é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Leasing continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações financeiras a não ser que a Administração pretenda liquidar a Leasing ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
operações.
Os responsáveis pela governança da Leasing são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:
· Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
· Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Leasing.
· Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
· Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Leasing. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Leasing a não mais se manterem em
continuidade operacional.
· Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive
as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos
todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança,
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das
demonstrações financeiras do semestre corrente, e que, dessa maneira constituem os principais
assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que
lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias
extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório
porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável,
superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 8 de agosto de 2019

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Edison Arisa Pereira
CRC 2SP000160/O-5 Contador CRC 1SP127241/O-0

Porque é um PAA Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria

Continuação...

O Conglomerado Prudencial BMG, em atendimento às melhores práticas de gerenciamento de
riscos, permanentemente tem desenvolvido políticas, sistemas e controles internos para a mitigação
de possíveis perdas decorrentes da exposição aos riscos, adequando processos e rotinas às
modalidades operacionais. I -  Risco de Crédito – As políticas de gestão de risco de crédito
baseiam-se em critérios de classificação de clientes, análise da evolução da carteira, níveis de
inadimplência e taxas de retorno. Para proteger a Financeira de perdas decorrentes de operações de
crédito, o Banco constitui provisões para perdas de crédito para cada operação, considerando a
classificação do cliente e condição de atraso da operação. II -  Risco de Liquidez – A política de
gestão do risco de liquidez visa a assegurar que os riscos que afetam a realização das estratégias e
de objetivos do banco estejam continuamente avaliados. Estabelece parâmetros mínimos de caixa a
serem observados e mantidos, bem como as ferramentas necessárias para sua gestão em cenários
normais ou de crise. O acompanhamento diário visa a mitigar possíveis descasamentos dos prazos,
permitindo, se necessário, ações corretivas. III - Risco de Mercado – O Conglomerado BMG
emprega uma política conservadora no gerenciamento do risco de mercado, supervisionando e

controlando de forma eficaz cada fator, para identificar e quantificar as volatilidades e correlações
que venham impactar a dinâmica de preços dos seus itens patrimoniais. IV - Risco Operacional – O
Conglomerado BMG adota uma postura crítica para uma gestão de risco operacional independente,
por meio da identificação e revisão dos riscos e monitoramento dos incidentes, implementando
controles que permitam a melhoria contínua dos processos, a maximização da eficiência no uso do
capital e na escolha das oportunidades de negócios.
A integra da descrição da estrutura de gerenciamento de riscos está disponibilizada no site de
Relações com Investidores (http://www.bancobmg.com.br/RI/).

DIRETORIA

CONTADORA RESPONSÁVEL
DAMIANA ABREU DA SILVA

CRC - 1SP251315/O-1

Cardif do Brasil Seguros e Garantias S/A
C.N.P.J. nº 08.279.191/0001-84

Carta de Renúncia
Eu, Roberto Martin de Souza Rubim, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 18.367.626 SSP/SP,
inscrito no C.P.F. sob o nº 114.270.988-40, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial nesse mesmo
município, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Cor-
porate Towers, CEP 04543-907, por meio da presente, renuncio, nesta data, de forma unilateral, irrevogável e irretratável, ao cargo de Diretor sem de-
signação específica da Cardif do Brasil Seguros e Garantias S/A, sociedade anônima de capital fechado, seguradora, sediada na Cidade de São Pau-
lo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio
São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 08.279.191/0001-84 (a “Companhia”), sendo que tal renúncia gera e opera
efeitos imediatos. São Paulo, 18 de junho de 2019. Roberto Martin de Souza Rubim. Recebida pela Companhia em 18 de junho de 2019. Nome:
Alessandro Deodato - Cargo: Chief Executive  Officer. Emmanuel Pelege - Diretor Financeiro e Atuarial. JUCESP nº 357.070/19-7 em 04/07/2019. 
Gisela Simiema Ceschin -  Secretária  Geral.

Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A
C.N.P.J. nº 03.546.261/0001-08

Carta de Renúncia
Eu, Roberto Martin de Souza Rubim, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 18.367.626
SSP/SP, inscrito no C.P.F. sob o nº  114.270.988-40, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço
comercial nesse mesmo município, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 8º  andar, conjunto 81, parte, Vila Nova 
Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, por meio da presente, renuncio, nesta data, de forma unilateral,
irrevogável e irretratável, ao cargo de Diretor sem designação específica da Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A, sociedade anônima de 
capital fechado, seguradora, sediada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre 
Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, inscrita no C.N.P.J. sob o 
nº 03.546.261/0001-08 (a “Companhia”), sendo que tal renúncia gera e opera efeitos imediatos. São Paulo, 18 de junho de 2019. Roberto 
Martin de Souza Rubim. Recebida pela Companhia em 18 de junho de 2019. Nome: Alessandro Deodoro - Cargo: Chief Executive Officer; 
Emmanuel Pelege - Diretor Financeiro e Atuarial. JUCESP nº 344.900/19-8 em 01/07/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

NCVP Participações Societárias S/A
C.N.P.J. nº 07.278.168/0001-02

Carta de Renúncia
Eu, Roberto Martin de Souza Rubim, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 18.367.626
SSP/SP, inscrito no C.P.F. sob o nº 114.270.988-40, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço 
comercial nesse mesmo município, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova
Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, por meio da presente, renuncio, nesta data, de forma unilateral, 
irrevogável e irretratável, ao cargo de Diretor sem designação específica da NCVP Participações Societárias S/A, sociedade anônima de
capital fechado, sediada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul,
8º  andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, inscrita no C.N.P.J. sob o
nº 07.278.168/0001-02 (a “Companhia”), sendo que tal renúncia gera e opera efeitos imediatos. São Paulo, 18 de junho de 2019. Roberto 
Martin de Souza Rubim. Recebida pela Companhia em 18 de junho de 2019. Nome: Alessandro Deodato - Cargo: Chief Executive Officer. 
Emmanuel Pelege - Diretor Financeiro e Atuarial. JUCESP nº 344.920/19-7 em 01/07/2019. Gisela Simiema Ceschin -  Secretária Geral.
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SEXTA-FEIRA, 09 DE AGOSTO DE 2019

PRÊMIO POR DESEMPENHO
Empresa que efetua pagamento a título de “premiação” em holerite 
tem incidência de encargos, reflete nas férias, 13º salário, horas extras e 
rescisão? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE FALTAR 01 DIA NA SEMANA A EMPRESA PODE 
DESCONTAR 02 DIAS?  

O procedimento de descontar o RSR (totalizando 2 dias) será possível 
se previsto expressamente em contrato de trabalho, ou se a empresa 
já possui o hábito do desconto, conforme artigo 468 da CLT.

ALTERAÇÃO DO BENEFÍCIO DO VT
Empresa pretende alterar o vale-transporte com vale-combustível, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO RETORNOU AO TRABALHO
Funcionário recluso foi libertado por meio de recurso, como proceder 
para o retorno ao trabalho, podemos efetuar a rescisão? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE REDUZIR 20 HORAS SEMANAIS, A PEDIDO DO 
FUNCIONÁRIO, PARA TRABALHAR EM OUTRO LUGAR?  

Esclarecemos que qualquer alteração contratual é possível com a 
anuência das partes e desde que não resulte em prejuízo ao empre-
gado. Desta forma, a redução da jornada de trabalho é permitida, 
mas não poderá haver redução salarial, salvo com a anuência do 
sindicato. Base Legal – Art.468 da CLT e Art.7, VI da CF.

ALTERAR A MODALIDADE DE CONTRATO
Empresa possui funcionário na modalidade de contrato intermitente, 
entretanto deseja alterar para contrato indeterminado, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DO PRODUTOR RURAL
Quais os percentuais de INSS incidentes sobre a folha de pagamento do pro-
dutor rural pessoa física? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

O Ministério Público do 
Estado de São Paulo (MP-SP) 
pediu o arquivamento, por 
falta de provas, do inquérito 
sobre as acusações de estupro 
e agressão feitas pela mo-
delo Najila de Souza contra 
o jogador Neymar Júnior. O 
arquivamento da investigação 
agora depende de uma decisão 
judicial da Vara de Violência 
Doméstica, que deve ser to-
mada em cinco dias. 

“Decidimos pelo arquiva-
mento do processo por não 
haver provas sufi cientes do 
que foi alegado pela vítima 
protegida. É importante dei-
xar claro que o arquivamento 
do inquérito policial não 
implica em absolvição do 
acusado. Isso porque, com 
o arquivamento por falta de 
provas, o inquérito policial 
pode ser reaberto a qualquer 
momento, desde que surjam 
novas provas”, disse a promo-
tora de Justiça Flávia Merlini, 
da área de Enfrentamento de 
Violência Doméstica.

De acordo com o MP-SP, os 
exames feitos pelo Instituto 
Médico Legado (IML) não 
apontaram nenhum tipo de 
lesão em Najila, com exceção 
de um ferimento no dedo. “O 

MP pede arquivamento de 
inquérito contra Neymar

MP entendeu que a agressão 
narrada pela vítima fazia parte 
de um contexto. Das provas 
analisadas, não se apurou o 
que seria um crime [de agres-
são] a ser apurado à parte. 
Mesmo porque todos os laudos 
ofi ciais feitos pelo IML não 
constataram nenhuma lesão 
corporal na vítima, a não ser no 
dedo”, explicou a promotora.

Flávia Merlini ressaltou que 
a denúncia da modelo foi en-
fraquecida em razão de Najila 
não ter entregue à Justiça o 
aparelho celular no qual ela 
dizia ter provas do estupro. 
“Ela mencionou o tempo todo 
que as provas que tinha dos 
fatos que noticiou estavam 
nessas fi lmagens do celular 
dela, só que esse celular ela 
se negou a entregar em um 
primeiro momento e, num 
segundo momento, ela disse 
que tinha desaparecido”. 

No último dia 29, a delegada 
Juliana Lopes Bussacos, titu-
lar da 6ª Delegacia de Defesa 
da Mulher, encerrou as inves-
tigações sobre as acusações de 
estupro e agressão feitas pela 
modelo Najila de Souza con-
tra Neymar Júnior. A polícia 
decidiu não indiciar o jogador 
pelos supostos crimes(ABr).

HMKY Empreendimentos 
Participações Administração S/A

CNPJ/MF nº 01.095.204/0001-16
Aviso aos Acionistas

Estão à disposição dos senhores acionistas, na sede 
social da empresa, situada na Alameda Ribeirão Preto 
nº 401, sala 3, Bela Vista, São Paulo, cópia das demons-
trações financeiras relativas ao exercício social findo em 
31/12/2018, nos termos do artigo 133 da Lei nº 6.404/76. 
São Paulo, 08 de agosto de 2019. Henry Maksoud Neto 
– Diretor Presidente. (09, 10 e 13/08/2019)

AGROPECUÁRIA ORIENTE S.A. CNPJ 54.828.736/0001-81 
- NIRE 353.0010863-9 - Ata da Assembleia Geral Ordinária, 
realizada em 17/04/2019 - Data, Hora e Local: 17/04/2019, às 
09h, na sede social na avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 
113, nesta Capital. Convocação: edital publicado no DOESP e 
no jornal Empresas & Negócios dos dias 19, 20 e 21/03/2019. 
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. Delibe-
rações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os 
legalmente impedidos, deliberaram: 1. aprovar o relatório da admi-
nistração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.18, 
publicados no DOESP e no jornal Empresas & Negócios do dia 
03/04/2019, tendo os acionistas sido avisados de que referidos 
documentos se encontravam à disposição através de publicações 
insertas nos mesmos jornais, nos dias 19, 20 e 21/03/2019; 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. 
Encerramento: nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente de-
clarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em 
forma sumária. São Paulo, 17/04/2019. (aa.) Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, 
Secretário. Acionistas: Helofredo Participações Ltda., p. Guilher-
me Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; 
Rolenir Sociedade de Participações Ltda., p. Lenira Pereira de 
Oliveira Giorgi Pagliari; Roberto Azevedo Soares Giorgi; Begônias 
Participações Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rober-
to Azevedo Soares Giorgi; Goivos Participações Ltda., pp. Guilher-
me Azevedo Soares Giorgi e Waldir Wagner de Souza; Glicínea 
Empreendimentos e Participações Ltda., p. Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Limantos Partici-
pações Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Aze-
vedo Soares Giorgi; Refinaria Nacional de Sal S.A., p. Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; e, Yajna 
Participações e Empreendimentos Ltda., p. Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi. A presente é 
cópia fiel da original. São Paulo, 17/04/2019. Guilherme Aze-
vedo Soares Giorgi - Presidente da Mesa, Antonio Carlos de 
Sant’Anna - Secretário. JUCESP 320.799/19-0 em 13/06/2019.

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20/07/2019
Data e horário: às 14 hs do dia 20/07/2019. Local: sede social, São Paulo/SP, Avenida das Nações Unidas, no 14.171, 11º andar,
conjuntos 1102 e 1103, Brooklin Novo, CEP 04794-000. Mesa: Presidente: Sr. Ryo Miyajima; e Secretária: Sra. Gabriela de Magalhães
Gabriel Doubek. Presença: Mitsui & Co. Ltd. (“Mitsui&Co”) e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda. (“MGEB”), acionistas representando a
totalidade do capital social da Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A. (“Companhia”). Convocação: dispensada. Ordem do dia:
deliberar sobre: (i) a reeleição do Sr. Taira Nozaki para o cargo de membro do Conselho de Administração; Deliberações Tomadas
por Unanimidade: (i) a reeleição do Sr. Taira Nozaki, (RNE) n° V189384-F DELEMIG/RJ e CPF/MF nº 004.627.509-65, para o cargo
de membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 3 anos a contar da presente data. O conselheiro ora reeleito
declara, sob pena da lei, que não está impedido por lei especial, nem condenado ou sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, a fé pública ou a propriedade, e assina o respectivos Termo de Posse no devido livro societário. O membro do Conselho de
Administração aqui reeleito, renuncia ao direito de ser remunerado, pois já é remunerado por outras empresas do grupo; Lavratura e
Leitura da Ata: foi a ata lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada, em três vias de igual forma e teor, para
um só efeito. São Paulo, 20/07/2019. (aa) Ryo Miyajima - Presidente da Mesa; Sra. Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek - Secretária de
Mesa; Acionistas Presentes: Mitsui & CO., Ltd, por seu procurador, Sr. Ryo Miyajima e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda, por seus
Diretores Sr. Hiroki Toko, Diretor Presidente e, Sr. Hiroshi Fujikawa, Diretor Financeiro. Ryo Miyajima - Presidente da Mesa; Gabriela
de Magalhães Gabriel Doubek - Secretária. JUCESP n° 422.781/19-8 em 05/08/2019, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

YP II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ/MF 13.727.348/0001-27 - NIRE 35.225.442.409

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 08 de Agosto de 2019.
Data, Hora e Local: 08/08/2019, 10h, sede, São Paulo/SP, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4° andar, conjunto 
41, CEP 04543-000. Convocação: Dispensada. Presença: 100% do capital social da Sociedade. Mesa: Presidente: Abrão 
Muszkat , Secretário: David Rubinsohn. Ordem do Dia e Deliberações por Unanimidade, reduzir proporcionalmente às quo-
tas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 12.500.000,00, o capital social atual da empresa é de R$ 110.000.000,00 
e após a redução será R$ 97.250.000,00. Encerramento: Nada mais. SP, 08/08/2019. Mesa: Abrão Muszka - Presidente; 
David Rubinsohn - Secretário. Sócios: You Inc Incorporadora e Participações S.A. Abrão Muszkat-Diretor Presidente; 
David Rubinsohn-Diretor; Paladin YI Homes Investors (Brazil) II, LLC (p.p) Ricardo José da Silva Raoul - Procurador.
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