
É o contador o grande 

estimulador desses 

caminhos.

Há 18 anos, quando da 
implantação da Certifi -
cação Digital no Brasil, 

a primeira categoria profi ssio-
nal a rapidamente entender a 
relevância daquela novidade 
para o mundo dos negócios foi 
a dos contadores. Isso facilitou 
muito o trabalho de empresas 
como a Serasa Experian, que de 
forma pioneira passou a atuar no 
segmento. 

O contador, que neste domingo 
(22) comemora seu dia, rapi-
damente passou não apenas a 
usar o certifi cado digital em sua 
plenitude como viu uma opor-
tunidade de atuar como nosso 
representante, na venda e re-
novação de certifi cados digitais, 
agregando maior rendimento à 
sua atividade. Esse movimento 
cresceu e hoje sem sombra de 
dúvidas os contadores são os 
nossos melhores parceiros.

A fi gura clássica do contador 
com calculadora, pilhas de papéis 
e arquivos cheios de documentos 
foi, defi nitivamente, deixada no 
passado. Surgiu então um profi s-
sional moderno, que atua junto 
aos seus clientes como uma peça 
estratégica, um consultor que 
ajuda no planejamento tributário 
e na tomada das principais deci-
sões dos gestores. Os contadores 
se tornaram, por isso, os maiores 
incentivadores do uso de novas 
tecnologias, como a da certifi ca-
ção digital.

No início, o certifi cado digital 
tinha a função de apenas permitir 
ao contador sua comunicação 
com o governo. Atualmente, a 
mesma infraestrutura permite, 
por exemplo, fi rmar contratos à 
distância a partir da assinatura 
digital. Com o Certifi cado Digital 
se está há anos eliminando o uso 
de arquivos físicos, de papel, e 
os espaços nas empresas antes 
destinados à guarda de docu-
mentos estão sendo alocados 
para a atividade fi m. Se está 
eliminando a burocracia e a vida 
das empresas está cada vez mais 
fácil e menos custosa.

Ele é o profi ssional que se habi-
tuou a tirar da certifi cação digital 
todo o seu potencial e mostrar 
todos os benefícios que a ferra-
menta pode proporcionar aos 
seus clientes. Por isso merecem 
todas as homenagens nesta data. 
Foram eles que aprenderam que 
o uso do Certifi cado Digital facili-
taria o trabalho na área contábil, 
tornaria mais simples o diálogo 
com as autoridades, que haveria 
para as empresas uma grande 
redução de custos. 

Se deram conta de que isso 
representava, ainda, o maior 
movimento no sentido de elimi-
nar as possibilidades de fraude e 

detectaram que estavam diante 
de um grande movimento de des-
burocratização na relação entre 
a iniciativa privada e o governo, 
algo que nunca parou de crescer. 
Tenho certeza de que sem eles 
a implantação da certifi cação 
digital no Brasil teria sido muito 
mais difícil. 

Estou no segmento da Certi-
fi cação Digital desde o começo 
e me lembro muito bem quando 
íamos nos relacionar com even-
tuais clientes. 

Era um enorme sacrifício 
falar sobre os benefícios que a 
Certifi cação Digital traria, princi-
palmente em termos de redução 
de custos e desburocratização de 
relações. Mais que isso: era muito 
complicado falar que os atos por 
meio de um Certifi cado Digital 
não teriam repúdio de autoria 
e teriam validade jurídica total. 
Afi nal de contas, ainda não havia 
precedentes nesse sentido.

A partir dos contadores, gra-
dativamente, todos passaram a 
entender que se tratava de uma 
nova tecnologia que eliminava 
a necessidade de guarda de 
documentos, que permitia maior 
celeridade nas decisões, que a 
consulta da situação contábil de 
uma empresa era abreviada, que 
tudo isso representava custos 
menores e um sistema muito 
mais confi ável. Mais que isso, 
que tudo teria a mesma validade 
jurídica de um documento em 
papel. Com o apoio da categoria 
dos contadores a indústria da 
certifi cação digital prosperou. 

A data de 22 de setembro foi 
criada para homenagear a cria-
ção do primeiro curso de Ciências 
Contábeis no Brasil, no ano de 
1945, pelo presidente Getúlio 
Vargas. O curso era chamado à 
época de Ciências Contábeis e 
Atuariais. De acordo com dados 
do CFC há no Brasil 352.839 
contadores e 166.994 técnicos, 
formando um universo tenta-
cular de 519.833 profi ssionais.

Por esses números dá para 
qualquer um avaliar a relevância 
e alcance da categoria em todo 
o Brasil. Foi esse universo que 
irradiou para todos os lugares 
a Certifi cação Digital. Dá para 
imaginar a quantidade de atos 
e contatos diários que esse time 
produz? Claro que não, mas é 
possível dizer que o papel do 
contador é fundamental para a 
nossa economia.

Por tudo isso, pela relevância 
da categoria, é que decidimos 
ampliar ainda mais nosso pro-
grama de parcerias e dar des-
taque aos contadores. Sem essa 
retaguarda, fi ca difícil pensar 
como teria sido a evolução das 
demais empresas. Certamente o 
Brasil seria muito menor e menos 
relevante no cenário mundial.

Os contadores impulsionaram 

Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, 
Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - Sammedi

CNPJ/MF nº 11.282.212/0001-25
Convocação de Assembleia Geral Extraordinária 

A SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, MEDICINA PERIOPERATÓRIA, DOR E TERAPIA INTENSIVA S/S LTDA. 
- SAMMEDI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.282.212/0001-25, inscrita no 
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo sob nº 948.144, com sede na Rua Machado Bittencourt, 
361, sala 809, Vila Clementino, São Paulo/SP, convoca todos os sócios para Assembleia Geral Extraordinária, a 
se realizar no dia 03/10/2019, na Rua Machado Bittencourt, 361, auditório 1, São Paulo/SP, em 1ª chamada às 
20h00, em 2ª chamada às 20h30, e em 3ª e última chamada às 21h00, para, nos termos da cláusula 14ª do 
Contrato Social, deliberar em sede de Assembleia Geral Extraordinária sobre a seguinte ordem do dia: (a) reti-
ratificação da exclusão dos sócios HENRIQUE TADASHI KATAYAMA e TARCISIO DA SILVA SOUSA JUNIOR (b) 
demais assuntos de interesse da sociedade. Na data desta convocação a SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, 
MEDICINA PERIOPERATÓRIA, DOR E TERAPIA INTENSIVA S/S LTDA. - SAMMEDI conta com 86 sócios. São 
Paulo, 10/09/2019. Dr. José Maria Correa da Silva - Diretor Presidente.

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 07/10/2019  - 10:05h  -  2º LEILÃO: 08/10/2019  - 10:05h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial e Onli-
ne IMÓVEL: 1) APARTAMENTO nº 172, 
do “Condomínio Edifício Tasty Panamby

2)
Condomínio Edifício Tasty 

Panamby

Obs.:
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 07/10/2019, 

às 10:05 horas, e 2º Leilão dia 08/10/2019, às 10:05 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienó-
polis, São Paulo/SP. DEVEDORES FIDUCIANTES: MÁRCIO TADEU DE SOUZA FERNANDEZ , 

ANA LUCIA MORAN FERNANDEZ

São Paulo/SP.  CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS 
VALORES: 1º leilão: R$ 2.404.801,93 (dois milhões, quatrocentos e quatro mil, oitocentos e um reais e noventa e três 
reais) 2º leilão: R$ 1.810.058,13 (um milhão, oitocentos e dez mil, cinquenta e oito reais e treze centavos), calculados na 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES: O 

 
. 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.

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1001673-43. 2016.8.26.0586 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC, do Foro de Sorocaba, Estado de SP, Dr(a). Pedro Luiz Alves de Carvalho, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Antonio Timoteo de Lima, CPF 946.174.228-20 e Fernando Zivolo Júnior, 
CPF 296.933. 538-70, e que lhes foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte 
de Concessionaria de Rodovias do Oeste de SP Viaoeste S/A, alegando em síntese: que os réus, 
em virtude de acidente ocorrido, causaram-lhe danos patrimoniais. Requerem, portanto, indenização 
no valor de R$ 3.779,12. Encontrando-se os réus 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, apresentem resposta. Não sendo contestada a 
ação, os réus serão considerados revéis, 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 20 dias. Proc. 1040075-71.2016.8.26.0562   O Dr. Rodrigo Garcia 
Martinez, Juiz de Direito da 9º VC do Foro da Comarca de Santos – S/P. Faz Saber a Marcia 
Aparecida Leitão RG Nº brasileira, solteira, comerciante, RG Nº 11.280.023, CPF Nº 035.488.948-
60 que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de 
R$ 3.666,45  referente  às  da taxa de conservação e melhoramentos do lote 13, da Quadra EL, do 
Loteamento Thermas de Santa Bárbara – Gleba I (atualmente denominado (Santa Barbará Resort 
Residence)   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. Santos, 16 de Abril de 2019 

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1032898-21. 2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 15ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Celina Dietrich E Trigueiros Teixeira 
Pinto, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Nayra Lucia da Silva Marreiros, Brasileiro, Solteira, RG 
28.128.388-6, CPF 246.624.758-56, com endereço à Rua Tasso da Silveira, 15, Vila Guarani (z 
Sul), CEP 04316-080, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória, no valor de R$ 
7.417,16, por parte de União Social Camiliana, alegando em síntese: Referente ao contrato de 
prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi 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 15 de julho de 2019. 

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 15/10/2019 às 08h55/2º Público Leilão: 17/10/2019 às 12h00

HENRI ZYLBERSTAJN, leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 1014, com escritório à Av. Engenheiro Luís 
Carlos Berrini, 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, o seguinte imóvel urbano: O Apartamento n° 251, localizado 
no 25° andar do  Edifício Torre da Vinci, a  Rua Fabia, n° 94, no 14° Subdistrito, Lapa, com a área 
total de 317,230m², sendo 238,007m² de área útil, na qual se inclui a correspondente a um depo-
sito localizado na garagem e 79,223m² de área comum, cabendo-lhe a fração ideal de 1,43444% 
no terreno descrito na matrícula 51,721 deste cartório, na qual sob n° 7 foi registrada a especi-
ficação de condomínio do referido edifício. (Contribuinte 023.059.0283 -2). Imóvel devidamente 
matriculado sob n° 62.630 do 10° Cartório do Registro de Imóveis de São Paulo/SP. 1º PÚBLICO 
LEILÃO - VALOR: R$ 1.580.575,48 (Um Milhão, Quinhentos e Oitenta Mil, Quinhentos e Setenta 
e Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos); 2º PÚBLICO LEILÃO: R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil 
Reais). O arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 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. O imóvel será entregue no estado em 
que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desoc upaç ão a cargo do arrematante, nos 
termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os Fiduciantes RICARDO BEGLIOMINI, CPF nº 895.363.638-
87, Carteira de identidade n° 5185332-SSP/SP e MARIA DEL   CARMEN CORTES  BEGLIOMINI, CPF 
nº 805.101.598-34, Carteira de identidade n° 8228908-SSP/SP, intimado(s) da data dos leilões pelo 
presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do 
art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais da realização dos lei-
lões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao 
endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) readquirir(em) o imóvel entregue em garantia fiduciária, 
sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da 
dívida, acrescida dos encargos, despesas e comissão de 5% do 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 conhe-
cimento  do edital  completo  através do site www.sold.com.br.

Nec Soluções de Segurança Cibernética Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 00.417.120/0001-99 - NIRE nº 35.300.483.138

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05/08/2019
Data/Hora/Local: 05/08/2019, às 9hs, na sede social São Paulo/SP. Mesa: Presidente-Masazumi Taka-
ta; Secretário-Roberto Felipe Klos. Presença: Totalidade. Convocação: Dispensada. Decisões Aprovadas 
por Unanimidade: I. Balanço Intermediário levantado em 31/03/2019, publicado em 25/07/2019 no DO-
ESP, e Jornal Gazeta/SP, em conformidade com o disposto no §4° do artigo 23 do Estatuto Social da Compa-
nhia (conforme AGE de 26/02/2018), e levantado conforme deliberação do Conselho de Administração da 
Companhia., II. a lavratura desta Ata de AGE e seu registro perante os órgãos competentes, com o sumário 
dos fatos ocorridos e a transcrição das deliberações tomadas. Encerramento: A Ata foi lida, aprovada e as-
sinada pelos presentes no livro social aplicável. Acionistas Presentes na Reunião: NEC Latin America S.A. 
(por: Masazumi Takata e Ana Maria F.A.Ravaglia Duarte), e Masazumi Takata. SP, 05/08/2019. Roberto Fe-
lipe Klos-Secretário. JUCESP nº 468.626/19-0 em 02/09/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

Data/Hora/Local: 05/08/2019, às 9hs, na sede social, São Paulo/SP. Convocações: Dispensadas. Presença: Totalida-
de. Mesa Diretora: Presidente- Masazumi Takata, Conselheiro de Administração, Secretária-Ana Maria F. A. Ravaglia 
Duarte. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (i) retificação das Contas da Administração e as Demonstrações 
Financeiras pertencentes ao ano fiscal de 2018, revisadas para cumprir com os princípios contábeis do IFRS 9/CPC 48. A 
versão revisada foi devidamente publicada no DOESP e Jornal Valor Econômico em 19/07/2019; (ii) aceitar a renúncia do 
Conselheiro de Administração, Yukio Hioki, e eleger para substituí-lo Takuya Tsukimura, para um mandato válido até a AGO 
a tomar curso no 1º quadrimestre do ano de 2020 ou até a investidura de um novo conselheiro. Após a eleição, o Conselho 
de Administração passa a ser composto dos seguintes membros: Toshiya Matsuki, Toshiyuki Otake e Takuya Tsukimura, e 
pelo Masazumi Takata, elegendo-se Toshiya Matsuki para o cargo de Presidente do Conselho de Administração e Masazu-
mi Takata para o cargo de Substituto do Presidente do Conselho de Administração. O administrador eleito declara por meio 
desta que não está envolvido em qualquer crime que o impeça de exercer atividades comerciais. Encerramento: A Ata foi 
lida e achada conforme, foi assinada por todos os acionistas presentes e pelos membros da Mesa Diretora. SP, 05/08/2019. 
(a.a.) Masazumi Takata-Presidente, Ana Maria F. A. Ravaglia Duarte-Secretária, Acionistas: NEC Corporation - p.p. Masa-
zumi Takata e Masazumi Takata. JUCESP nº 458.971/19-4 em 27/08/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

NEC LATIN AMERICA S.A.
CNPJ nº 49.074.412/0001-65 - NIRE 35300091604

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 05/08/2019

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, 17 DE SETEMBRO DE 2019

FORNECER ALIMENTAÇÃO EM REFEITÓRIO
Empresa que contrata serviço de mão de obra terceirizada é obrigada 
a fornecer alimentação no refeitório na empresa para a contratada? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ESTAGIÁRIO APRESENTOU ATESTADO DE 13 DIAS, A EMPRESA É 
OBRIGADA A ABONAR?  

Esclarecemos que a lei nº11.788/08 é omissa quanto a faltas e atrasos do 
estagiário, desta forma, contudo, preventivamente, pelo fato do estagi-
ário receber bolsa auxílio e não salário, orientamos que seja abonado.

CÁLCULO DOS ADICIONAIS
Os adicionais de insalubridade, periculosidade, adicional noturno 
compõem a base de cálculo das horas extras, inclusive do adicional 
noturno? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

BATER O PONTO NO ALMOÇO
O registro do ponto do horário de refeição é obrigatório? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE EFETUOU ACORDO COM A EMPRESA PODE 
SER RECONTRATADO?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa específica, mas tendo 
em vista que haverá o saque do FGTS, preventivamente, orienta-se 
que a empresa aguarde o prazo de 90 dias para readmissão deste 
empregado para que não caracterize fraude ao FGTS. Base Legal – 
Portaria Mtb nº384/92.

ACIDENTE DURANTE A EXPERIÊNCIA
Funcionário durante o contrato de experiência sofreu acidente de 
trabalho com afastamento de 15 dias, terá direito a estabilidade, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO DE PCD
Quais os procedimentos para a empresa de deseja efetuar a contratação de Pes-
soa com Deficiência-PCD? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

Nec Soluções de Segurança Cibernética Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 00.417.120/0001-99 - NIRE nº 35.300.483.138

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 30/04/2019
Data/Hora/Local: 30/04/2019; às 10hs, na sede social, São Paulo/SP. Mesa: Presidente: Masazumi Takata, Secre-
tário-Roberto Felipe Klos. Presença: Totalidade. Convocação e Publicações: Dispensados nos termos do artigo 
124, § 4º e artigo 133, § 4º da Lei 6.404/76. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: AGO: As Contas da 
Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2018, publicadas no 
DOESP e no Jornal Gazeta/SP em 25/04/2019; AGE: (A)  A mudança do endereço da sede social, efetiva a partir 
de 26/07/2019 da Avenida Ibirapuera, nº 2332, sala 52-parte, Indianópolis, CEP 04.028-002, São Paulo/SP, para 
Avenida Angélica, 2.197, Mezanino, Bairro da Consolação, CEP 0127-200, São Paulo/SP. Em vista das alterações 
acima, alterar o artigo 2º do Estatuto Social passará a redigir-se como segue: Artigo 2º-A sede da Companhia 
está localizada em São Paulo/SP, na Avenida Angélica, nº 2197, Mezanino, bairro Consolação, CEP 0127-200; (B) 
Ratificar os pedidos de renúncia formulados pelos membros do Conselho de Administração da Companhia: Mar-
celo Barcellos de Campos Moreira, RG 424.251, CPF/MF 843.850.737-91, Eiji Seki, RNE G354432-V, CPF/MF 
239.651.138-60. Eleger, em substituição, como membros do Conselho de Administração: Yasushi Tanabe, CPF/
MF 241.933.298-95, (SISMIGRA) da Polícia Federal RNM nº F035249L e Hiroshi Obuchi, RNE V020952-0, CPF/
MF 103.116.958-09, para 1 mandato válido até 01/10/2020 ou até a investidura de novos membros. Os Conselhei-
ros eleitos aceitam sua nomeação, formalizando suas posses mediante a assinatura dos respectivos termos de 
posse que constam no Anexo a esta ata. Após a eleição os membros do Conselho de Administração passam a ser 
Masazumi Takata-Presidente do Conselho, Hiroshi Obuchi, Kenjiro Maetani e Yasushi Tanabe; (C) Alterar a forma 
de representação da Companhia, de modo que a redação do Artigo 18 do Estatuto Social passe a vigorar com a 
seguinte redação: Artigo 18-Deveres dos Membros da Diretoria e Poderes de Representação. Os Diretores 
possuem poderes para nomear procuradores e legalmente assumir obrigações em nome da Companhia perante 
quaisquer órgãos ou entidades, sejam públicas ou privadas, incluindo instituições financeiras, sempre de acordo 
com os interesses sociais. §1º-Os Diretores, em conjunto de 2, têm poderes para, nomear Procuradores e vali-
damente obrigar a sociedade perante quaisquer órgãos e entidades públicos e privados e instituições financeiras 
sempre dentro dos interesses sociais. A Sociedade obriga-se, também, quando representada da seguinte forma: 
(a) por 1 Diretor, em conjunto com 1 Procurador, quando assim for estabelecido no respectivo instrumento de 
mandato e de acordo com os poderes que nele se contiverem; (b) pelo conjunto de 2 Procuradores, nas mesmas 
condições da alínea “a” precedente; (c) exceto no caso de outorga com poderes da cláusula “ad judicia”, todas as 
demais procurações devem ter prazo de validade não superior a 1 ano. Encerramento: A Ata foi lida, aprovada e 
assinada pelos presentes no livro social aplicável. SP, 30/04/2019. Mesa: Masazumi Takata-Presidente; Rober-
to Felipe Klos-Secretário. JUCESP nº 343.216/19-0 em 28/06/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

Em mais um caso de racis-
mo no futebol italiano, 
um jornalista esportivo 

do país europeu foi demitido da 
emissora “TeleLombardia”, por 
ter realizado um comentário 
racista sobre o atacante belga 
Romelu Lukaku, da Inter de Mi-
lão. Durante sua participação 
no programa “Top Calcio 24”, 
o jornalista Luciano Passirani 
afi rmou que a única forma de 
parar o novo jogador da Inter-
nazionale é dar-lhe “10 bananas 
para comer”.

“Lukaku é um dos jogado-
res mais fortes, eu gosto dele 
porque ele tem força. É o 
alter ego de [Duvan] Zapata, 
da Atalanta. Eles têm algo a 
mais que os outros, não há o 
que fazer. Eles marcam gols e 
levam seus times adiante. Se 
você for no um contra um, ele 
vai te matar. Para pará-lo, você 
tem que jogar 10 bananas para 
ele comer”, disse Passirani.

O infeliz comentário do jor-
nalista de 80 anos foi repreen-
dido pelo apresentador do pro-

Jornalista é demitido após 
comentário racista sobre Lukaku

grama e Passirani se defendeu 
dizendo que “foi uma piada”. 
Com a repercussão negativa 
da análise do comentarista, 
o italiano pediu desculpas ao 
público. O diretor do progra-
ma, Fabio Ravezzani, anunciou 
horas depois o desligamento de 
Passirani da emissora.

A partida entre Milan e Hellas 
Verona, que terminou 1 a 0 para 
o time rossonero, também foi 
marcada por agressões racistas 
contra o meio-campista Franck 
Kessié. De acordo com algumas 
testemunhas e diversos jornais 
locais, a torcida do Verona 
vaiava e fazia sons de macaco 
toda vez que o marfi nense 
tocava na bola. No entanto, o 
perfi l do clube Gialloblù negou 
a versão com um mensagem 
em suas redes sociais.

“Nós vaiamos Kessié? Insul-
tamos Donnarumma? Talvez 
alguém tenha ficado ator-
doado com os decibéis dos 
torcedores Gialloblù. As vaias, 
inevitavelmente, foram para as 
decisões da arbitragem, que 

Jornalista disse que, para frear Lukaku, é necessário dar 10 bananas. 

ainda nos deixam perplexos. 
Em seguida, vários aplausos 
para os nossos ‘gladiadores’ 
no fi m do jogo. Nós não nos 

encaixamos nesses estereóti-
pos. Respeitem o Verona e o 
povo de Verona”, escreveu o 
clube italiano (ANSA).

Um vaso sanitário de ouro 
18 quilates foi roubado de um 
palácio no Reino Unido, onde 
estava exposto como parte de 
uma mostra de arte.

A peça, intitulada América, 
foi criada pelo artista satírico 
Maurizio Cattelan, da Itália. 
O vaso sanitário funcional 
entrou em exibição na quin-
ta-feira (12) no Palácio Ble-
nheim, perto de Oxfordshire, 
no sul do Reino Unido.

Funcionários do palácio 
anunciaram no sábado (14) 
que o vaso sanitário de ouro 
havia sido roubado. A po-

Vaso sanitário de ouro é roubado de palácio no Reino Unido
Guerra Mundial, Winston 
Churchill. Os funcionários es-
tão clamando pela devolução 
da obra de arte.

Um museu em Nova Iorque 
exibiu o vaso sanitário de ouro 
há 3 anos e permitiu que os 
visitantes usassem a peça. 
No ano passado, o jornal Wa-
shington Post publicou que o 
presidente americano Donald 
Trump pediu que o museu 
emprestasse uma pintura de 
Van Gogh para seu quarto na 
Casa Branca, mas que, em vez 
disso, o vaso sanitário de ouro 
foi oferecido (NHK/ABr).

lícia prendeu um suspeito 
de 66 anos, mas ainda não 
encontrou a peça. O Palácio 

O vaso fazia parte de uma exposição de arte no Palácio Blenheim. 

Blenheim é Patrimônio da 
Humanidade e o local de nas-
cimento do líder da Segunda 
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