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QUINTA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE 2019

SOLICITAR DOCUMENTOS TRABALHISTAS
Empresa necessita solicitar ao prestador de serviço os documentos 
trabalhistas (GFIP, SEFIP, GPS, resumo da folha). Como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO PROCEDER COM O INTERVALO DE AMAMENTAÇÃO, QUANDO 
A FUNCIONÁRIA NÃO ESTÁ MAIS AMAMENTANDO? 

O artigo 396 da CLT não estabelece a necessidade de a amamentação 
ser feita somente através do aleitamento materno. Isso posto, a 
empresa terá que garantir a concessão dos intervalos de 30 minutos 
cada um até a criança completar 6 meses de idade, independente-
mente de ser aleitamento materno ou não.

PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS
Empresa contratou empresa do regime simples nacional, para prestação 
de serviço de transporte de encomendas, deve efetuar a retenção de 
INSS? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA NÃO POSSUI FUNCIONÁRIOS
Empresa não possui funcionários, mas pretende contratar 02 esta-
giários a nível do 3o. grau, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

OCORREU ALGUMA ALTERAÇÃO NA LEI TRABALHISTA SOBRE 
ACIDENTE DE PERCURSO, QUE DEVERÁ SER CONSIDERADO COMO 
ACIDENTE DO TRABALHO?

Esclarecemos que não houve qualquer alteração neste sentido, 
prevalecendo ao art.21 da lei nº8.213/91. Desta forma, o acidente de 
percurso é equiparado a um acidente do trabalho.

DEIXOU DE CUMPRIR A REGRA DA INTRAJORNADA
Empresa deixou de cumprir a regra da intrajornada, pois alguns 
funcionários exerceram a atividade sem respeitar o intervalo de 
11 horas., como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

O ambiente atual de 

negócios transformou 

cada empresa em uma 

empresa de dados.

Em cada etapa, elas 
precisam interconectar 
tudo com tudo para ter 

uma melhor visibilidade dos 
dados. A terceirização de tec-
nologias da informação fi cou 
no passado e agora as organi-
zações precisam resolver seus 
problemas internamente. No 
entanto, hoje, diferentes linhas 
de negócios precisam acessar 
essas ferramentas digitais para 
identificar oportunidades e 
resolver problemas, reduzindo 
custos e se benefi ciando de 
inovações.

Dentro desse cenário, a con-
sultoria de tecnologia Gartner 
salienta que a automação das 
tarefas em ciência de dados 
será 40% maior em 2020. É 
por isso que a produtividade e 
o uso de análises aumentarão 
em termos de perfi l do citizen 
data science, capaz de gerar 
modelos que usam diagnóstico 
avançado ou recursos predi-
tivos e prescritivos, mas cuja 
função principal está fora da 
estatística ou da análise.

Atualmente, tomar decisões 
melhores e imediatas é algo 
que todas as organizações 
desejam, onde todos os seto-
res e áreas da empresa estão 
capacitados a trabalhar com 
dados em tempo real. Para isso, 
é necessário que as empresas 

tenham uma plataforma de 
tecnologia de negócios digitais. 
De acordo com dados da União 
Europeia, o futuro é digital e 
já o vivemos, já que 45% dos 
empregos em 2020 estarão re-
lacionados ao ambiente digital.

Seja na nuvem ou em dispo-
sitivos que funcionam à base 
da Internet das Coisas (IoT), 
é melhor que a plataforma de 
tecnologia de negócios digitais 
seja baseada em tecnologias 
de integração modernas e 
parecidas. Isso permite que a 
plataforma utilize as tecnolo-
gias atuais, incluindo micros-
serviços (permite que serviços 
individuais sejam implemen-
tados e escalonados de forma 
independente), arquiteturas 
sem servidor, arquiteturas ba-
seadas em eventos e machine 
learning, entre outros. Essa 
combinação permite decisões 
baseadas em dados.

Para que a transformação di-
gital seja efi caz são necessários 
hardwares, softwares, pessoas 
e processos, benefi ciando-se 
de tudo o que eles têm para 
oferecer, e não apenas para agir 
de forma inteligente e em tem-
po real, mas para aprender e 
melhorar ao longo do caminho, 
que é o que permite que uma 
empresa se destaque – e com 
as plataformas tecnológicas 
digitais é possível. 

Pronto para construir (ou 
evoluir) sua plataforma de 
negócios digitais? 

(*) - É gerente geral da TIBCO para 
América Latina e Caribe.

Interconectar tudo para 
melhorar as decisões 

do negócio
Alejandro Couce (*)

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1061974-27.2014.8.26.0100.-O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Antunes Tavares, na 
forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Coopermetro de São Paulo jCoop Pro-Habit Metroviarios, 
Carlos Filgueira Basquens, Condomínio Edifício Le Corbusier, rep. legal Lara Filgueira 
Barquens, (ou Laura B Cruz, Alexandre Augusto, Carla Lopes Augusto, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ ou sucessores, que WAGNER 
TELES DE LIMA e WILLIAM TELES DE LIMA ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a 
titularidade de domínio do imóvel localizado na Edifício Le Corbusier, 51/A, São Paulo - SP, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação 
dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
apresentem 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. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003685-30.2019.8.26.0008. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Mariana Dalla Bernardina, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANNE BARRETO CRIVELLARI, 
CPF 348.254.848-08, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida 
por AMC Serviços Educacionais Ltda. Encontrando-se a ré 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$ 58.829,36, valor em 31/03/2019, 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. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de agosto de 2019. 

Jaguatirica Empreendimento Imobiliário SPE S.A.
CNPJ/ME nº 14.480.213/0001-72 - NIRE 35.300.414.594

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 9/05/19
Aos 9/05/19, às 10hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alexandre Ferreira de Abreu Pereira e secretariados pelo Sr. Benjamin 
Citron. Deliberações: 1. Consignar a renúncia de José Roberto Salvini, CPF/MF nº 129.538.808-10, do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato a 
findar-se na Assembleia Geral Ordinária da Companhia que examinar as demonstrações contábeis referentes ao exercício social findo em 31/12/18, nos termos da carta de renúncia por ele 
apresentada, na presente data, e arquivada na sede social. 2. Aprovar a alteração (i) do número de membros do Conselho de Administração da Companhia de 3 membros para 4 membros; 
e (ii) do prazo de mandato de 1 ano para 2 anos. Neste sentido, os Artigos 11º e 12º do Estatuto Social da Companhia passam a vigorar com a seguinte redação: Artigo 11°. Os integrantes 
do Conselho de Administração serão selecionados dentre indivíduos experientes e idôneos. Os Conselheiros serão nomeados pelas Acionistas em Assembleia Geral de Acionistas da 
Companhia para mandato unificado de 02 anos, com possibilidade de reeleição. § Único. Os membros do Conselho de Administração permanecerão em seus cargos, com todos os poderes, 
até a posse dos novos Conselheiros que os substituam. Artigo 12°. O Conselho de Administração da Companhia será composto por 04 membros, dentre os quais o Presidente do Conselho 
de Administração, o qual não terá nenhum direito ou prerrogativa adicional em face dos demais membros do Conselho de Administração. 3 Em virtude da nova composição do Conselho de 
Administração da Companhia, conforme previsto no item 2., acima, aprovar a descontinuidade do mandato dos atuais Conselheiros, a encerrar-se na Assembleia Geral Ordinária da 
Companhia que examinar as demonstrações contábeis referentes ao exercício social findo em 31/12/18, quais sejam: (i) Alexandre Ferreira de Abreu Pereira, CPF/MF nº 259.912.388-71; 
e (ii) Sérgio Augusto Malacrida Junior, CPF/MF nº 166.532.868-19. 4 Aprovar a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, para um mandato unificado 
de 2 anos, que se encerrará na data da realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras da Companhia do exercício social findo em 31/12/20: (i) Arthur 
José de Abreu Pereira, CPF/ME nº 203.898.928-1, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii) Alexandre Ferreira de Abreu Pereira, CPF/MF nº 259.912.388-71, 
para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; (iii) Sérgio Augusto Malacrida Junior, CPF/MF nº 166.532.868-19, para ocupar o cargo de membro efetivo do 
Conselho de Administração. A acionista Jaguar Empreendimentos e Desenvolvimento Imobiliário Ltda. não nomeará um quarto membro para compor o Conselho de Administração da 
Companhia, que permanecerá temporariamente vago. Os Conselheiros ora eleitos tomam posse dos seus cargos no Conselho de Administração por meio da assinatura dos Termos de Posse 
no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, que ficarão arquivados na sede social. Os Conselheiros ora eleitos declararam, nos respectivos 
Termos de Posse devidamente arquivados na sede da Companhia, para todos os fins de direito, que não estão impedidos de exercer a administração de sociedades, por lei especial, e nem 
foram condenados, ou estão 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 
propriedade na forma e para fins do artigo 147, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações. 5. Aprovar a alteração do número de membros da Diretoria da Companhia de 3 diretores para 4 
diretores, sendo 2 deles designados Diretores Alpha e os outros 2 designados Diretores Beta. Assim, o Artigo 20º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: 
Artigo 20°. A Diretoria da Companhia será composta por 04 membros, acionistas ou não, residentes no país, com mandato unificado de 03 anos, permitida a reeleição, sendo 2 deles 
designados Diretores Alpha e os outros 2 designados Diretores Beta, inexistindo qualquer relação de subordinação entre os diretores. Os diretores serão eleitos pelo Conselho de 
Administração, observadas as disposições previstas no Acordo de Acionistas da Companhia e serão responsáveis pela condução dos negócios sociais da Companhia, permanecendo no 
exercício de suas funções até o final de seus respectivos mandatos, ou a data em que seus substitutos assumam o cargo. § 1º. Os diretores serão investidos nos seus cargos mediante 
assinatura de termo de posse no livro de Atas das Reuniões de Diretoria. § 2º. Em caso de destituição, renúncia ou qualquer outro evento que resulte na vacância de cargo de diretores, 
deverá ser convocada Reunião do Conselho de Administração da Companhia para indicação do respectivo substituto, que completará o mandato do diretor substituído, observadas as regras 
pertinentes previstas no Acordo de Acionistas da Companhia. § 3º. Os membros da Diretoria estão dispensados de prestar caução para o exercício de suas funções. 5.6 Aprovar a alteração 
da forma de representação da Companhia, a qual passará a ser exercida sempre: (i) por 1 Diretor Alpha em conjunto com 1 Diretor Beta; ou (ii) por 1 procurador nomeado mediante a 
assinatura conjunta de 1 Diretor Alpha com 1 Diretor Beta. Desse modo, os Artigos 22º, 23º e 24º do Estatuto Social da Companhia passam a vigorar com a seguinte redação: Artigo 22°. 
A Companhia, para todos os fins, será sempre representada e se vinculará mediante as assinaturas: (i) de 1 Diretor Alpha em conjunto com 1 Diretor Beta; ou (ii) de 1 Procurador constituído 
conforme o Artigo 24º deste Estatuto, sendo que tal procurador somente poderá agir dentro dos limites estabelecidos na respectiva procuração. Artigo 23°. As procurações outorgadas pela 
Companhia deverão ser assinadas por 1 Diretor Alpha em conjunto com 1 Diretor Beta, especificando expressamente os poderes conferidos, inclusive para a assunção das obrigações, e 
contendo prazo de validade limitado a, no máximo, 01 ano, com exceção daquelas outorgadas a advogados para representação da Companhia em processos judiciais ou administrativos, as 
quais poderão ter prazo de validade indeterminado. Artigo 24°. Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou 
convenientes a este fim. § 1º. A prática, pela Diretoria, dos atos elencados nos Artigos 8º e 17º deste Estatuto dependerá de aprovação prévia e por escrito dos acionistas ou do Conselho de 
Administração, em Assembleia Geral ou Reunião do Conselho de Administração, conforme o caso. § 2º. É vedado aos Diretores e aos procuradores da Companhia obrigá-la em negócios 
estranhos ao objeto social, bem como praticar atos de liberalidade em nome da mesma ou conceder avais, fianças e outras garantias que não sejam necessárias à consecução do objeto 
social. 7. Aprovar a alteração da Câmara de Arbitragem eleita para solucionar qualquer litígio, controvérsia e/ou disputa oriundo ou decorrente do Estatuto Social da Companhia, do Centro 
de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá para a CAMARB - Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial. Assim, o Artigo 30º do Estatuto Social da Companhia 
passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 30°. Todo e qualquer litígio, controvérsia e/ou disputa oriundo ou decorrente do presente Estatuto (“Disputa”), será submetida à jurisdição 
exclusiva e será definitivamente decidida por arbitragem, nos termos da Lei n.º 9.307/96 (“Lei de Arbitragem”), e de acordo com o Regulamento da Câmara (ambos definidos abaixo) e as 
disposições deste Artigo. § 1º. Qualquer Disputa deverá ser submetida a arbitragem perante a CAMARB - Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial (“Câmara”), de acordo com seu 
Regulamento de Arbitragem em vigor à época da apresentação do requerimento para a sua instauração (“Regulamento”), exceto no que este for modificado pelas disposições a seguir ou 
vier a ser alterado por acordo entre as partes anteriormente à assinatura do Termo de Arbitragem. § 2º. A arbitragem deverá ser conduzida no idioma português. A arbitragem terá sede em 
SP/SP, onde a sentença arbitral deverá ser proferida. O julgador não terá poderes para decidir qualquer Disputa com base em regras de equidade. § 3º. Na Disputa em que a soma das 
pretensões aduzidas tiver valor inferior a R$ 1.000.000,00, conforme estimado no requerimento de instituição da arbitragem e na respectiva resposta ao requerimento, convenciona-se a sua 
solução por árbitro único, a ser indicado conjuntamente pelas partes, ou, na medida que as partes não entrem em consenso com relação a tal indicação conjunta, nos termos do Regulamento. 
§ 4º. Na Disputa em que a soma das pretensões aduzidas tiver valor igual ou superior a R$ 1.000.000,00, conforme estimado no requerimento de instituição da arbitragem e na respectiva 
resposta ao requerimento, convenciona-se a sua solução por tribunal arbitral, composto por 3 árbitros (“Tribunal Arbitral”), sendo um indicado pelo requerente, ou requerentes, conjuntamente; 
e outro, pelo requerido, ou requeridos, conjuntamente. Dentro de 15 dias após a confirmação de seus nomes pela Câmara, os dois árbitros indicados pelo(s) requerente(s) e pelo(s) 
requerido(s), conforme acima, deverão indicar, conjuntamente, o terceiro árbitro, que presidirá o Tribunal Arbitral. Caso qualquer das partes ou os árbitros indicados por elas deixem de 
proceder à indicação, esta será realizada de acordo com o Regulamento. § 5º. Todos os custos e despesas próprios do processo arbitral, no que se incluem taxas, honorários dos árbitros e 
eventuais honorários periciais, serão divididos e pagos equitativamente pelas partes durante o procedimento. A sentença arbitral deverá, ao final, atribuir à parte sucumbente, na proporção 
da sua sucumbência, a responsabilidade por esses custos e despesas, para fins de reembolso. § 6º. Sem prejuízo do compromisso arbitral aqui pactuado, fica eleito o Foro da Comarca de 
SP/SP, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para processar e julgar quaisquer demandas relativas: (i) à instituição da arbitragem (artigo 7º da Lei de Arbitragem); (ii) 
à concessão de medidas de urgência (liminares, cautelares e antecipatórias) anteriormente à nomeação do árbitro único ou a instalação do Tribunal Arbitral; (iii) ao cumprimento da sentença 
arbitral (assegurada, ainda, a prerrogativa de escolha do exequente, nos termos do artigo 516, § Único, do Código de Processo Civil); (iv) à anulação da sentença arbitral (artigo 32 da Lei de 
Arbitragem); (v) à execução de título executivo extrajudicial (assegurada, ainda, a prerrogativa de escolha do exequente, nos termos do artigo 781 do Código de Processo Civil); e (vi) a 
conflitos que, por força da legislação brasileira, não puderem ser submetidos à arbitragem. § 7º. A concessão de qualquer medida de urgência deverá ser imediatamente informada pela parte 
requerente da medida à Câmara e, tão logo nomeado o árbitro único ou instalado o Tribunal Arbitral, deverá ser reapreciada por este, podendo ser confirmada, modificada ou suspensa pelo 
árbitro único ou pelo Tribunal Arbitral. Uma vez devidamente nomeado o árbitro único ou instalado o Tribunal Arbitral, este deterá competência exclusiva para a apreciação e decisão sobre 
quaisquer medidas de urgência. § 8º. A sentença arbitral será final, irrecorrível (ressalvados os pedidos de correção e esclarecimentos do artigo 30 da Lei de Arbitragem) e resolverá 
definitivamente a Disputa entre as partes objeto da arbitragem e, tal como quaisquer ordens ou medidas determinadas pelo árbitro único ou pelo Tribunal Arbitral, vinculará as partes 
envolvidas. § 9º. A arbitragem será confidencial e as partes envolvidas não deverão revelar a nenhum terceiro qualquer informação ou documentação apresentada no processo arbitral que 
não seja de domínio público, qualquer prova ou material produzido no processo arbitral ou qualquer ordem ou sentença emitida na arbitragem, exceto, e apenas na medida em que tal 
revelação: (i) decorra de força de lei; (ii) vise a proteger um direito; (iii) seja necessária para a tomada de alguma medida judicial; ou (iv) seja necessária para a obtenção de aconselhamento 
legal, regulatório, financeiro, contábil ou similares. Todas e quaisquer controvérsias relativas à confidencialidade objeto desta cláusula deverão ser decididas pelo árbitro único ou pelo Tribunal 
Arbitral. 8. Aprovar a reforma integral do Estatuto Social da Companhia, para fins de (i) incorporar as alterações deliberadas acima; (ii) adaptá-lo ao Acordo de Acionistas da Companhia; e 
(iii) aprimorar a estrutura de governança de forma a adaptá-la à nova composição acionária da Companhia, o qual passará a vigorar conforme a versão consolidada. 9. Autorizar os 
administradores a praticarem todos os atos necessários para efetivar as deliberações tomadas na presente Assembleia Geral. Nada mais. São Paulo, 9/05/19. Jucesp nº 321.101/19-4 em 
13/06/2019. Gisela Simema Ceschin - Secretária Geral. 

Jaguatirica Empreendimento Imobiliário SPE S.A. - CNPJ/MF nº 14.480.213/0001-72 - NIRE 35300414594
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 12/04/19.

Aos 12/04/19, às 11 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Publicações: Os documentos previstos no §3º do Artigo 133 da Lei 
nº 6.404/76 foram publicados nos jornais “DOESP” e “Jornal Empresas e Negócios” em 09/04/18, nas páginas 80 e 13, respectivamente, 
nos termos do §4º do referido Artigo 133. Mesa: Presidente: Alexandre Ferreira de Abreu Pereira; e Secretário: Arthur José de Abreu 
Pereira. Documentos Lidos, Autenticados Pela Mesa, e Arquivados Na Sede Social da Companhia: (i) demonstrações financeiras; 
e (ii) parecer dos auditores independentes, todos relativos ao exercício social da Companhia encerrado em 31/12/18 (“Demonstrações 
Financeiras”). Deliberações: 1. Aprovar, conforme manifestação favorável dos membros do Conselho de Administração da Companhia, 
em Reunião do Conselho de Administração realizada em 29/03/19, as Demonstrações Financeiras, nos termos em que foram 
previamente entregues aos acionistas e publicadas; 2. Consignar a apuração de prejuízos pela Companhia no exercício social encerrado 
em 31/12/18, no valor de R$1.953.377,47, restando prejudicada a distribuição de dividendos; 3. Aprovar a reeleição dos seguintes 
membros do Conselho de Administração da Companhia, para mandato de 1 ano, a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária que 
deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/19: (i) Alexandre Ferreira de Abreu Pereira, CPF/
MF nº 259.912.388-71, que será o Presidente do Conselho de Administração, indicado pela acionista Tellus III Holding S.A. Company; (ii) 
Sérgio Augusto Malacrida Junior, CPF/MF nº 166.532.868-19, indicado pela acionista Jaguar Empreendimentos e Desenvolvimento 
Imobiliário Ltda.; e (iii) José Roberto Salvini, CPF/MF nº 129.538.808-10 indicado pela acionista BV Empreendimentos e Participações 
S.A. 4. Os conselheiros ora eleitos renunciam a qualquer remuneração e são empossados em seus cargos mediante assinatura dos 
respectivos Termos de Posse lavrados no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia e 
constantes do Anexo II à presente, declarando, nos termos e para os fins dos §§ 1º e 3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, (i) não estarem 
impedidos, por lei especial, de exercer as atividades empresariais ou a administração de sociedades empresárias; ou condenados por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, 
ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; e (ii) terem reputação ilibada, não ocuparem 
cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado e não terem interesses conflitantes com a Companhia. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 12/04/19. Jucesp nº 347.278/19-0 em 03/07/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Jaguatirica Empreendimento Imobiliário SPE S.A.
CNPJ/ME n° 14.480.213/0001-72 - NIRE 35.300.414.594

Ata de RCA realizada em 9/05/19
Aos 9/05/19, às 11hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Arthur José de Abreu Pereira; e Secretário: Sergio 
Augusto Malacrida Junior. Deliberações: 1. Aprovar a descontinuidade do mandato dos atuais Diretores da Companhia, a findar-se na 
Reunião do Conselho de Administração subsequente à Assembleia Geral Ordinária da Companhia que examinar as demonstrações 
contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, quais sejam: (i) Arthur José de Abreu Pereira, CPF/ME nº 
203.898.928-15; (ii) Benjamin Citron, CPF/MF n° 223.264.948-22; e (iii) André Ferreira de Abreu Pereira, CPF/MF nº 283.724.328-05, 
operando-se as destituições dos respectivos cargos. 2. Aprovar a eleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, para 
mandato unificado de 3 anos, que vigorará a partir desta data até a posse dos diretores eleitos na Reunião do Conselho de Administração 
subsequente à Assembleia Geral Ordinária da Companhia que examinar as demonstrações contábeis referentes ao exercício social 
findo em 31/12/22: (i) Arthur José de Abreu Pereira, acima qualificado, para ocupar o cargo de Diretor Alpha; (ii) André Ferreira de 
Abreu Pereira, acima qualificado, para ocupar o cargo de Diretor Alpha; (iii) Benjamin Citron, acima qualificado, para ocupar o cargo 
de Diretor Beta; Permanecerá temporariamente vago o cargo de segundo Diretor Beta, a ser oportunamente definido pelo Conselho 
de Administração. Os Diretores ora eleitos tomam posse dos seus cargos na Diretoria por meio da assinatura dos respectivos Termos de 
Posse no Livro de Registro de Atas de Reunião de Diretoria da Companhia, que ficarão arquivados na sede social. Os Diretores ora eleitos 
declararam, nos respectivos Termos de Posse devidamente arquivados na sede da Companhia, para todos os fins de direito, que não estão 
impedidos de exercer a administração de sociedades, por lei especial, e nem foram condenados, ou estão 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 normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade na forma e para fins do artigo 147, § 1°, da Lei das Sociedades por Ações. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 9/05/19. Jucesp nº 321.102/19-8 em 13/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Jaguatirica Empreendimento Imobiliário SPE S.A.
CNPJ/MF nº 14.480.213/0001-72 - NIRE 35300414594

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 29/03/19.
Aos 29/03/19, às 10 hs, na sede, com a totalidade dos Conselheiros. Mesa. Presidente - Alexandre Ferreira de Abreu Pereira; 
Secretário - Arthur José de Abreu Pereira. Documentos lidos, autenticados pela mesa, arquivados na sede social da Companhia: 
(i) demonstrações financeiras; e (ii) parecer dos auditores independentes, todos relativos ao exercício social da companhia encerrado 
em 31/12/18. Deliberações. 1. Manifestar-se favoravelmente à aprovação das demonstrações financeiras e do parecer dos auditores 
independentes da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31/12/18, os quais permanecerão arquivados na sede da 
Companhia e serão submetidos à aprovação da Assembleia Geral da Companhia. 2. Consignar que, nos termos das demonstrações 
financeiras ora aprovadas, a Companhia apurou prejuízo no exercício social encerrado em 31/12/18, de forma que as ações de emissão 
da Companhia não farão jus a quaisquer dividendos e/ou juros sobre capital próprio. 3. Autorizar a administração da Companhia a 
convocar Assembleia Geral Ordinária para deliberar sobre: (i) a tomada das contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social findo em 31/12/18, os quais, desde logo, 
se autoriza sejam publicados e entregues aos acionistas previamente à data de realização da assembleia; (ii) a destinação do resultado 
apurado no exercício social encerrado em 31/12/18; e (iii) a reeleição dos membros do conselho de administração da Companhia.  
Encerramento. Nada mais. São Paulo, 29/03/19. Jucesp nº 347.277/19-6 em 03/07/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Meribaspe Empreendimentos Imobiliários SPE S/A
CNPJ/MF 22.348.203/0001-06 - NIRE 35.300.48629-3

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06/05/19
Aos 06/05/19, às 10 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Arthur José de Abreu Pereira - Presidente; André 
Ferreira de Abreu Pereira - Secretário. Deliberações: 1. Autorizam a ceder fiduciariamente as ações da Companhia para 
garantir a contratação de empréstimo através de Crédito Imobiliário - Plano Empresário junto ao Banco Itaú Unibanco S/A 
referente a obra do Condomínio River One localizada à Rua Gerivatiba nº 207, no bairro do Butantã, em SP/SP no valor de 
R$80.000.000,00. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 06/05/19. Jucesp nº 294.671/19-5 em 30/05/2019.

Tellus III Holding S/A Company - CNPJ/ME: 14.119.418/0001-27 - NIRE 35.300.443.993
Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Aos 8/05/19, às 9 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Arthur José de Abreu Pereira; 
e Secretário: André Ferreira de Abreu Pereira. Deliberações: a) em atendimento ao disposto no §2º do Artigo 11 do 
Estatuto Social da Companhia, aprovar a outorga, pela Companhia, de procuração em favor da BV Empreendimentos e 
Participações S.A. (CNPJ/MF nº 08.959.996/0001-79), para atuação isolada, com prazo de vigência superio a 12 meses, 
conforme minuta anexa. b) autorizar a Diretoria da Companhia a realizar todos os atos complementares necessários ao 
cumprimento do que ora ficou resolvido e do que mais seja determinado pelas leis que regem a matéria. Encerramento: 
Nada mais. São Paulo, 8/05/19. Jucesp nº 294.166/19-1 em 30/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Tellus IV Participações S.A.  - CNPJ/MF nº. 23.160.321/0001-59 - NIRE 3530048506-8
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06/05/19

Aos 06/05/19, às 9hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Arthur José de Abreu Pereira; Se-
cretário: André Ferreira de Abreu Pereira. Deliberações: A Companhia está autorizada a ceder fiduciariamente as ações 
que a mesma detêm da empresa Meribaspe Empreendimento Imobiliários SPE S/A, CNP/MF sob nº 22.348.203/0001-06 
para garantir a contratação de empréstimo através de Crédito Imobiliário - Plano Empresário junto ao Banco Itaú Unibanco 
S/A referente a obra do Condomínio River One localizada à Rua Gerivatiba nº 207, no bairro do Butantã, em SP/SP 
no valor de R$80.000.000,00. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 06/05/19. Jucesp nº 287.582/19-0 em 30/05/2019.

ATIVO R$
Circulante 3.258.922,03
Disponibilidades 1.974.102,76
Caixa  340.622,92
Bancos conta Movimento  663.498,40
Disponib. em moeda estrangeira  969.981,44
Outros Créditos 1.206.608,46
Carteira de Câmbio 1.007.650,41
Câmbio Comprado a liquidar 446.093,46
Direitos s/vendas de câmbio  974.591,49
(-) Adto. em moeda nacional

 recebidos (413.034,54)
Diversos 198.958,05
Adto. e Antecip. Salariais 2,00
Adto. p/ pagtos. p/ nossa conta 833,33
Impostos e Contrib. a Compensar 112.367,73
Pagamentos a Ressarcir 8.022,00
Devedores Diversos - País 77.732,99
Outros Valores e Bens 78.210,81
Despesas Antecipadas 78.210,81
Não Circulante 39.860,54
Permanente 39.860,54
Imobilizado de Uso 39.860,54
Imobilizações em Curso 26.217,59
Instalações 4.000,00
Móveis e Equipamentos de Uso 21.840,00
Sist. de Comunicação-Equipam. 9.800,00
Sistema de Processam. Dados 15.745,80
Sistema de Segurança  5.020,00
(-) Depreciação Acumulada  (42.762,85)
Outros Ativos Intangíveis -
Gastos de Organiz. Expansão 2.506,00
(-) Amortização Acumulada (2.506,00)
TOTAL DO ATIVO 3.298.782,57

PASSIVO R$
Circulante 2.236.120,46
Relações Interdependências  229.170,60
Recursos transito de terceiros 229.170,60
Outras Obrigações 2.006.949,86
Cobrança e Arrec. Tributos(IOF) 44.282,79
Carteira de Câmbio 1.419.258,55
Câmbio Vendido a Liquidar 973.165,09
Obrig. por compra de Câmbio 446.093,46
Fiscais e Previdenciárias 48.130,32
Impostos e Contr. a Recolher 48.130,32
Diversos 495.278,20
Prov. p/Pagtos. a Efetuar 371.554,30
Credores Diversos - País 123.723,90

Não Circulante

Patrimônio Líquido 1.062.662,11
Capital Social 1.036.381,00

Domiciliados no País 1.036.381,00
Reservas de Lucros 26.196,47

Reservas de Lucros Especiais 26.196,47
Lucros ou Prej. Acumulados (125.419,16)

Prejuízo - 1º Semestre (125.419,16)

Contas de Resultado 125.503,80
Receitas Operacionais 1.087.159,22
Despesas Operacionais (963.552,67)
Receitas não Operacionais 2.078,53
(-) Despesas não Operacionais (145,00)
Imp. de Renda e Contr. Social (36,28)

TOTAL PASSIVO E PATR. LÍQUIDO 3.298.782,57

SAGITUR  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 61.444.949/0001-75

BALANCETE PATRIMONIAL - 31 de Agosto de 2019

ANA MARIA COELHO DA MATA
Sócia-Administradora

ELIANA CASTRO DOS SANTOS BONDEZAN
Contadora   -   CRC: 1SP 141.225/O-6

EXTRAVIO
A Empresa Bebe Fortuna Modas Infante Juvenil LTDA - ME, com sede na Av. do Café,
41 / 49 - Vl. Guarani - São Paulo - SP, inscrita no CNPJ 68.335.041/0001-72, IE:
105.377.520.110, vem informar o extravio da impressora fiscal, Marca SWEDA,
Modelo ECF MR 2571 , Número de Série 00012820 Caixa Tipo ECF informe boletim de
ocorrência registro nº 24/2019. E não se responsabiliza por terceiros.   (26, 27 e 28)

Em 59,7%, ela é comanda-
da por uma mulher de cor 
branca. Por outro lado, 

em 16 das 27 unidades federati-
vas, a titularidade da secretaria 
responsável pela educação é 
exercida por homem. Em três 
estados, a política educacional 
não é executada por uma pasta 
específi ca: em Goiás, Tocantins 
e Acre, as secretarias que cui-
dam do tema acumulam ainda 
a gestão de outras áreas como 
cultura, esporte e juventude.

Dados sobre gênero na ges-
tão educacional do país foram 
divulgados ontem (25) pelo 
IBGE. Além de educação, há 
informações sobre recursos hu-
manos, gestão, cultura, saúde, 
assistência social, segurança 
alimentar, política para mu-
lheres, migração e outros. “Em 
mais de 90% dos municípios, 
há uma secretaria municipal 
para a educação, ainda que 
em conjunto com outra área”, 
observa a gerente da pequisa 
Vânia Maria Pacheco. 

O IBGE também constatou 
que os gestores municipais 
estão formalmente mais quali-
fi cados. No ano passado, 69,6% 
deles traziam no currículo 
cursos de pós-graduação. Em 
2014, esse percentual subiu 
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Mulheres dominam gestão 
da educação em municípios

Em 70,1% dos municípios brasileiros, a gestão da educação está sob a responsabilidade de uma mulher. 

Em 70,1% dos municípios, a gestão da educação está sob a responsabilidade de uma mulher.

para 65,2%. Nos estados, 
apenas quatro secretários não 
possuem pós-graduação. O le-
vantamento revelou ainda uma 
leve queda na indicação política 
de diretores de escolas da rede 
municipal. Isso ocorreu em 
69,5% dos municípios no ano 
de 2018, menos que os 74,4% 
constatados há quatro anos.

Na avaliação estadual, Ro-
raima e Maranhão adotaram 
exclusivamente indicação polí-
tica para a escolha de diretores 
das escola da rede estadual. 
São Paulo, por outro lado, foi 

a única unidade da federação 
que recorreu apenas a concurso 
público para selecionar direto-
res. Rio Grande do Norte, Bahia, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
Mato Grosso do Sul, Goiás e 
Distrito Federal realizaram 
eleições.

Em relação à saúde, a pesqui-
sa revelou que 3.013 estabele-
cimentos de saúde vinculados 
aos municípios brasileiros, o 
que representa 13,2% do total, 
tinham no ano passado adminis-
tração terceirizada. As organi-
zações sociais respondem pela 

gestão de 58,3% desses 3.013 
estabelecimentos. Outros 15% 
estão sob responsabilidade de 
empresas privadas, 11% de 
consórcios públicos e 9,4% de 
fundações.

Em 60,7% dos municípios, 
usuários da atenção básica são 
encaminhados a outras cidades 
caso necessitem de internação. 
Em 55,3%, o encaminhamento 
também é necessário para re-
alização de exames. Por outro 
lado, 91,9% dos municípios in-
formam oferecer atendimento 
de emergência (ABr).

Cresceu o 
índice de 

confi ança do 
empresário 
do comércio
O Índice de Confiança 

do Empresário do Comér-
cio (Icec) cresceu 1,3% 
na passagem de agosto 
para setembro. Segundo 
os dados divulgados hoje 
(25) pela Confederação 
Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), o Icec cresceu 
12,3% na comparação com 
setembro do ano passado.

Na comparação com agos-
to, a confiança no momento 
atual teve crescimento 
de 1,8%, enquanto a per-
cepção sobre o futuro 
cresceu 0,5%. A intenção 
de investimentos teve alta 
de 1,6%. Na comparação 
com setembro do ano pas-
sado, a avaliação sobre as 
condições atuais cresceu 
23,7%. As expectativas 
cresceram 8,2% e as in-
tenções de investimento 
avançaram 9,5% (ABr).
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