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SEXTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2019

MEI COMO TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Empresa necessita contratar um Técnico de Segurança do Trabalho, 
pode ser um MEI? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO RECEBE CESTA BÁSICA NA EMPRESA ATUAL, POR 
DETERMINAÇÃO DA CCT, ENTRETANTO FOI TRANSFERIDO DE 
EMPRESA QUE NÃO FORNECE CESTA BÁSICA, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, orienta-se que 
mantenha o benefício uma vez que poderá ser tomado como altera-
ção contratual com prejuízo ao empregado conforme art.468 da CLT, 
inclusive por ser um benefício que atende a família.

APURAÇÃO DAS MÉDIAS
As médias apuradas devem ser incluídas no aviso do 13ª salário e 
férias? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DEVERÁ ALOCAR NO CARGO DE COORDENADOR, FUNCIO-
NÁRIO SEM FORMAÇÃO SUPERIOR COMPLETA, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que não há previsão legal específica expressa, mas enten-
de-se que para os cargos de analista e coordenador se faz necessário 
ter nível superior completo.

NA RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS É NECESSÁRIO FAZER A APLICA-
ÇÃO DO JAM (JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA) NO VALOR DO 
EXTRATO PARA FINS RESCISÓRIOS? 

Esclarecemos que não há uma previsão legal expressa, mas deve a 
empresa sempre considerar o valor presente no extrato. O JAM quem 
utilizará, se for necessário, será a própria Caixa Econômica Federal.

PRODUZIR PROVA DE TRABALHO
Funcionária trabalhou na empresa durante 5 anos sem registro, existe 
alguma forma de comprovar esse período para feito de aposentadoria 
no INSS? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Antes de iniciar um 

negócio é necessário 

avaliar inúmeros 

fatores: investimentos 

em tecnologia, 

fornecedores, custos 

operacionais, processos, 

concorrência, etc. 

O modelo de negócio 
escolhido também 
vai influenciar dire-

tamente nos resultados da 
empresa. No mundo em que 
vivemos (hiperconectado 
e recheado de startups), 
uma série de frases fei-
tas transformam a palavra 
“inovação” em algo batido. 
Não adianta apenas colocar 
mesas de ping-pong e pufes 
no ambiente de trabalho. É 
preciso engajar e envolver 
os colaboradores em torno 
de uma nova filosofia verda-
deiramente inclusiva

Um dos modelos de ne-
gócio mais  revolucionários 
do mundo não nasceu no 
Vale do Silício e não é uma 
startup. É algo centenário 
e que tem na cooperação 
entre pessoas seu princi-
pal pilar. Estou falando do 
cooperativismo, que é con-
sagrado e bem estabelecido 
no Brasil. O movimento foi a 
base para os imigrantes que 
se estabeleceram no país, e 
hoje gera em torno de 398 
mil empregos formais, de 
acordo com a Organização 
das Cooperativas Brasileiras 
(Sistema OCB). 

Mesmo com tantos anos de 
existência, o cooperativismo 
não é nem um pouco desa-
tualizado ou ultrapassado. 
Em 2012, a Organização das 
Nações Unidas denominou 
que seria o “Ano Interna-
cional das Cooperativas”, o 
que só confirma e destaca 
o papel do cooperativismo 
como agente de desenvolvi-
mento econômico e social. O 
diferencial é que, com bases 
fortes, o cooperativismo se 
adapta e transforma a reali-
dade no qual está inserido.

Agora, um novo modelo de 
negócio dentro do coopera-
tivismo vem trazendo ainda 
mais força para o setor, que 
se mantém firme em meio às 

crises.  É a intercooperação, 
uma junção de cooperativas 
que propõe uma atuação 
conjunta e inovadora. Esse 
sistema “ganha-ganha” já é 
praticado por marcas conheci-
das, como Castrolanda, Capal, 
Frísia, Herança Holandesa e 
Alegra, que hoje constituem 
a Unium. 

Para esse modelo funcionar 
é necessário que as cooperati-
vas tenham pontos em comum 
para se unirem e lançarem 
uma marca institucional 
que as represente, acompa-
nhando todos os produtos 
em logomarca e agregando 
valor no varejo. Outrossim, 
a intercooperação também 
otimiza processos e reduz 
custos operacionais, além de 
aumentar a força de todos os 
negócios envolvidos e, por 
conseguinte, dos cooperados. 

Ou seja, esse modelo não 
só eleva à maior potência 
os ideais do cooperativismo, 
mas também possibilita um 
crescimento econômico e 
estrutural. Com o trabalho em 
conjunto, o movimento ganha 
mais visibilidade. Além disso, 
as cooperativas participantes 
podem suprir as necessidades 
uma das outras, como co-
nhecimento em novas áreas, 
troca de informações sobre 
marketing, fornecedores de 
insumos, entre outros. 

A união de forças se torna 
estratégica, possibilitando a 
construção de parcerias, a 
conquista de novos mercados, 
oferecimento de serviços 
complementares e maior 
geração de empregos na área 
de atuação. Principalmente, a 
intercooperação abre as por-
tas para a agregação de valor 
reputacional das cooperativas 
como conjunto. 

A intercooperação tem mui-
to do que se fala no mundo 
das startups, como economia 
criativa, peer to peer, geração 
de valor e inovação. Uma 
mostra que o cooperativismo 
continua vivo, moderno e 
necessário. 

(*) - É gerente de marketing da 
Unium.

O valor do cooperativismo 
no mundo hiperconectado

Cracios Consul (*)

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. 

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)

Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A.
C.N.P.J. n° 08.279.191/0001-84 - N.I.R.E.: 35.300.334.311

Ata da Reunião do Conselho de Administração
1. Data e Hora: 1/08/2019, às 17:00 horas. 2. Local: Na sede social da Companhia. 3. Presenças: Todos os integrantes - membros efetivos - do 
Conselho de Administração da Companhia. 4. Composição da Mesa: Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo, Presidente; e Sr. Marcelo Luís Santilli, 
Secretário. 5. Convocação: Dispensada a convocação prévia em razão da presença de todos os integrantes do Conselho de Administração da
Companhia. 6. Ordem do Dia: (a) ratificar a renúncia apresentada pelo Sr. Roberto Martin de Souza Rubim ao cargo de Diretor sem designação
específica da Companhia; (b) eleição de integrantes da Diretoria Executiva da Companhia; e (c) distribuição das responsabilidades legais e regulatórias
entre os integrantes da Diretoria Executiva da Companhia. 7. Resumo das Deliberações: O Conselho de Administração, por unanimidade de votos e
sem qualquer objeção, (a) ratificou a renúncia apresentada pelo Sr. Roberto Martin de Souza Rubim ao cargo de Diretor sem designação específica da
Companhia. Nos termos do artigo 151 da Lei das S/A e para tornar-se eficaz em relação a terceiros, o Termo de Renúncia apresentado pelo Roberto 
Martin de Souza Rubim foi registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n° 357.070/19-7 e publicado; (b) aprovou a eleição do Sr. Marcel 
Dorf, brasileiro, solteiro, publicitário, RG n° 10.152.621-8 DIC/RJ, CPF/MF sob o n° 043.418.207-96, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, 
com escritório comercial nesse mesmo município, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 7º e 8º andar, conjuntos 71B e 81, parte,
Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia,
estendendo-se o respectivo mandato até 31/03/2021; (c) consignou que, em decorrência das deliberações acima, a Diretoria Executiva da Companhia 
fica assim composta: (c.1) Diretor Presidente: Alessandro Deodato, com mandato até 31/03/2021; (c.2) Diretor Técnico: Emmanuel Pelege, com 
mandato até 31/03/2021; (c.3) Diretora sem designação específica: Karina Martins Sabino, com mandato até 31/03/2021; e (c.4) Diretor sem 
designação específica: Marcel Dorf, com mandato até 31/03/2021; (d) indicou o Sr. Alessandro Deodato, Diretor Presidente, como (d. 1) responsável 
pelos controles internos, nos termos da Circular SUSEP n° 249, de 20/02/2004; e (d.2) responsável pelos controles internos específicos para prevenção 
contra fraudes, nos termos da Circular SUSEP n° 344, de 21/07/2007; (e) indicou o Sr. Emmanuel Pelege, Diretor Técnico, como (e.1) responsável pelo 
acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade e auditoria independente previstos na regulamentação
em vigor, conforme o disposto na Resolução CNSP n° 321, de 15/07/2015; (e.2) responsável técnico, nos termos da Resolução CNSP n° 321, de 
15/07/2015 e do artigo 1º, inciso M, da Circular SUSEP n° 234, de 28/08/2003; (e.3) responsável administrativo-financeiro, conforme previsto no artigo
1º, inciso II, da Circular SUSEP n° 234, de 28/08/2003; e (e.4) responsável pelo registro de todas as apólices e endossos emitidos e cosseguros aceitos,
nos termos do artigo 2º da Resolução CNSP n° 143 de 2005; (f) indicou o Sr. Marcel Dorf, Diretor sem designação específica, como 
(f.1) responsável pelas relações com a SUSEP, nos termos do artigo 1º, inciso I, da Circular SUSEP n° 234, de 28/08/2003; (f.2) responsável pela 
contratação e supervisão de representantes de seguro e dos serviços por esses prestados, nos termos do artigo 16, da Resolução CNSP n° 297, de
25/10/2013; e (f.3) responsável pela contratação de correspondentes de microsseguro e pelos serviços por eles prestados, nos termos do artigo 11 da
circular SUSEP n° 442 de 27/06/2012; (g) indicou a Sra. Karina Sabino, Diretora sem designação específica, como responsável pelo cumprimento do
disposto na Lei n° 9.613, de 3/03/1998 (alterada pela Lei n° 12.683, de 9/07/2012), na Circular SUSEP n° 445, de 2/07/2012 e nas demais regulamentações 
complementares aplicáveis. Formalizada tais declarações, o integrante da Diretoria Executiva ora eleito toma posse no respectivo cargo, conforme o 
anexo Termo de Posse. 8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, a qual, após ter sido reaberta 
a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada por todos os presentes e assinada pelos Presidente e Secretário da Reunião e pelos integrantes do
Conselho de Administração presentes. Francisco Javier Valenzuela Cornejo - Presidente; Marcelo Luís Santilli - Secretário. Conselheiros: Francisco 
Javier Valenzuela Cornejo (representado pelo procurador Emmanuel Pelege); Alessandro Deodato; Baptiste Paul Bernard Touchard (representado pelo
procurador Emmanuel Pelege). JUCESP nº 500.416/19-9 em 17/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.
CNPJ nº 03.546.261/0001-08 - N.I.R.E.: 35.300.175.051

Ata da Reunião do Conselho de Administração 
1. Data e Hora: 1/08/2019, às 16:00 horas. 2. Local: Na sede social da Companhia. 3. Presenças: Todos os integrantes - membros efetivos - do Conselho de
Administração da Companhia. 4. Composição da Mesa: Sr.  Francisco Javier Valenzuela Cornejo, Presidente; e Sr. Marcelo Luís Santilli, Secretário. 
5. Convocação: Dispensada a convocação prévia em razão da presença de todos os integrantes do Conselho de Administração da Companhia. 
6. Ordem do Dia: (a) ratificar a renúncia apresentada pelo Sr. Roberto Martin de Souza Rubim ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia;
(b) eleição de integrantes da Diretoria Executiva da Companhia; e (c) distribuição das responsabilidades legais e regulatórias entre os integrantes da Diretoria 
Executiva da Companhia. 7. Resumo das Deliberações: O Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem qualquer objeção, (a) ratificou a 
renúncia apresentada pelo Sr. Roberto Martin de Souza Rubim ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia. Nos termos do artigo 151 da Lei 
das S/A e para tornar-se eficaz em relação a terceiros, o Termo de Renúncia apresentado pelo Roberto Martin de Souza Rubim foi registrado na Junta Comercial
do Estado de São Paulo sob o nº 344.900/19-8 e publicado; (b) aprovou a eleição do Sr. Marcel Dorf, brasileiro, solteiro, publicitário, RG nº 10.152.621-8 DIC/RJ,
CPF/MF sob o nº 043.418.207-96, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com escritório comercial nesse mesmo município, na Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 7º e 8o andar, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907,
para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, estendendo-se o respectivo mandato até 31/03/2021; (c) consignou que, em decorrência 
das deliberações acima, a Diretoria Executiva da Companhia fica assim composta: (c.1) Diretor Presidente: Alessandro Deodato, com mandato até 31/03/2021; 
(c.2) Diretor Técnico: Emmanuel Pelege, com mandato até 31/03/2021; (c.3) Diretora sem designação específica: Karina Martins Sabino, com mandato até 
31/03/2021; e (c.4) Diretor sem designação específica: Marcel Dorf, com mandato até 31/03/2021; (d)  indicou o Sr. Alessandro Deodato, 
Diretor Presidente, como (d.1) responsável pelos controles internos, nos termos da Circular SUSEP nº 249, de 20/02/2004; e (d.2) responsável pelos controles 
internos específicos para prevenção contra fraudes, nos termos da Circular SUSEP nº 344, de 21/07/2007; (e) indicou o Sr. Emmanuel Pelege, Diretor Técnico, 
como (e.1) responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade e auditoria independente previstos
na regulamentação em vigor, conforme o disposto na Resolução CNSP nº 321, de 15/07/2015; (e.2) responsável técnico, nos termos da Resolução CNSP nº 321,
de 15/07/2015 e do artigo 1º, inciso II, da Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003; (e.3) responsável administrativo-financeiro, conforme previsto no artigo 1º,
inciso III, da Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003; e (e.4) responsável pelo registro de todas as apólices e endossos emitidos e cosseguros aceitos, nos termos
do artigo 2o da Resolução CNSP nº 143 de 2005; (f) indicou o Sr Marcel Dorf, Diretor sem designação específica, como (f.1) responsável pelas relações com a 
SUSEP, nos termos do artigo 1º, inciso I, da Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003; (f.2) responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguro
e dos serviços por esses prestados, nos termos do artigo 16, da Resolução CNSP nº 297, de 25/10/2013; e (f.3) responsável pela contratação de correspondentes 
de microsseguro e pelos serviços por eles prestados, nos termos do artigo 11 da circular SUSEP nº 442 de 27/06/2012; (g) indicou a Sra. Karina Sabino, Diretora
sem designação específica, como responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 3/03/1998 (alterada pela Lei nº 12.683, de 9/07/2012), na 
Circular SUSEP nº 445, de 2/07/2012 e nas demais regulamentações complementares aplicáveis. Formalizada tais declarações, o integrante da Diretoria 
Executiva ora eleito toma posse no respectivo cargo, conforme o anexo Termo de Posse. 8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os 
trabalhos e lavrada esta Ata, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada por todos os presentes e assinada pelos Presidente e 
Secretário da Reunião e pelos integrantes do Conselho de Administração presentes. Francisco Jabier Valenzuela Cornejo - Presidente (representado pelo
procurador Emmanuel Pelege); Marcelo Luís Santilli - Secretário. Conselheiros: Francisco Jabier Valenzuela Cornejo (representado pelo procurador Emmanuel 
Pelege); Alessandro Deodato; Baptiste Paul Bernard Touchard (representado pelo procurador Emmanuel Pelege). JUCESP nº 500.668/19-0 em 17/09/2019.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

COMPETITIVIDADE LTDA
CNPJ/MF nº 68.313.105/0001-34

Redução do Capital Social
Com sede na Av. Marques de São Vicente, nº 405 - Salas 202 - Bloco 1, Bairro
Várzea da Barra Funda, São Paulo/SP, por seus sócios, tornam público cf.
art.1.084, §1º do Código Civil vigente, que em 02/09/2.019 aprovou a redução
de capital de R$ 10.000.000,00 para R$ 6.000.000,00 reduzindo-o, portanto,
R$ 4.000.000,00 em razão de ser excessivo.

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      14.816
Disponibilidades    6.629
Aplicações Interfinanc. Liquidez           502

Aplicações no Mercado Aberto    502
TVM e Instrum. Financ. Derivativos       4.340

Carteira Própria    4.340
Vinculados à Prestação de Garantias      -
Vinculados ao Banco Central    -

Outros Créditos        3.255
Carteira de Câmbio    1.815
Rendas a Receber     202
Negociação e Intermed. de Valores    101
Diversos    1.190
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)   (53)

Outros Valores e Bens             90
Despesas Antecipadas     90

PERMANENTE           982
Imobilizado de Uso           383

Outras Imobilizações de Uso    1.170
(Depreciações Acumuladas)     (787)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível            599
Outros Ativos Intangíveis    894
(Amortização Acumulada)   (295)

TOTAL DO ATIVO      15.798

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO        8.581
Relações Interdependências        1.638

Ordens de Pagamentos em Moedas     1.638
Obrigações por Empréstimos               -

Emprést. no País-outras instituições  -
Outras Obrigações        6.943

Carteira de Câmbio    4.176
Sociais e Estatutárias    129
Fiscais e Previdenciárias     1.054
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas     1.584

PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO        7.217
Capital :        6.687

De Domiciliados no País      7.187
(Capital a Realizar)  (500)
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      375
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    520
Lucros ou Prejuízos Acumulados    (55)
Contas de Resultado         (310)

Receitas Operacionais     3.400
(Despesas Operacionais)     (3.718)
Receitas não Operacionais    -
(Despesas não Operacionais    -
(Imposto de Renda)    4
(Contribuição Social)    4

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido       15.798

BALANCETE PATRIMONIAL Em 31 de Agosto de 2019

LUIZ CARLOS MACHADO  -  Diretor
REINALDO DANTAS  -  Contador CRC - 1SP 110330/O-6

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87

Alphaville Litoral Norte 3 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 17.796.859/0001-51 - NIRE 35.227.396.374

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas de 24.09.2019
Data, hora, local: 24.09.2019, 10hs, na sede, Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, São Paulo/SP. Presen-
ça: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Klausner Henrique Monteiro da Silva; e Secretário: Guilherme de 
Puppi e Silva. Deliberações aprovadas: (i) Redução do capital social, que passa dos atuais R$40.625.882,00, 
para R$31.420.137,00, uma redução de R$9.205.745,00, com o consequente cancelamento de 9.205.745 quotas, 
no valor de R$1,00 cada, restituindo-se às sócias os valores proporcionais às suas participações no capital social. 
(ii) A redução do capital social ocorrerá: a) mediante a absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais an-
teriores, no valor de R$7.145.931,87; e b) pelo capital social ter se tornado excessivo em relação ao objeto da so-
ciedade, em razão de saldo de créditos existentes em 31.08.2019, no valor de R$2.059.813,13. Encerramento: 
Nada mais, lavrou-se ata. São Paulo, 24.09.2019. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. e Alphaville Empreen-
dimentos Imobiliários S.A. ambas por Klausner Henrique Monteiro da Silva - Guilherme de Puppi e Silva.

Terras Alpha SPE Senador Canedo Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 19.371.449/0001-94 - NIRE 35.228.035.065

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas de 24.09.2019
Data, Hora, Local: 24.09.2019, às 10hs, na sede, Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, São Paulo/SP. Convocação: 
Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Klausner Henrique Monteiro da Silva; Secretário: 
Guilherme de Puppi e Silva. Deliberações Aprovadas: (i) a redução do capital social, que passa dos atuais R$50.320.635,00, 
para R$42.495.281,00, uma redução, no valor total de R$7.825.354,00, com o consequente cancelamento de 7.825.354 quo-
tas, no valor nominal de R$1,00 cada uma, restituindo-se às sócias os valores proporcionais às suas participações no capital so-
cial. (ii) A redução do capital social ocorrerá em razão do capital social ter se tornado excessivo em relação ao objeto da socie-
dade, por conta de saldo de créditos existentes em 31.08.2019, no valor de R$7.825.354,00. Encerramento: Nada mais. São 
Paulo, 24.09.2019. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. - Klausner Henrique Monteiro da Silva - Guilherme de Puppi e Sil-
va; Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. - Klausner Henrique Monteiro da Silva - Guilherme de Puppi e Silva

Alphaville Paraíba Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 16.874.459/0001-54 - NIRE 35.226.916.951

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas de 24.09.2019
Data, Hora, Local: 24.09.2019, às 14hs, na sede, Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº8.501, 3º andar, São Paulo/SP. Con-
vocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Klausner Henrique Monteiro da 
Silva; Secretário: Guilherme de Puppi e Silva. Deliberações Aprovadas: (i) Redução do capital social, que passa 
dos atuais R$43.719.898,00, para R$36.531.177,00, uma redução de R$7.188.721,00, com o consequente cancela-
mento de 7.188.721 quotas, com valor nominal de R$1,00 cada uma, todas da sócia Alphaville Urbanismo S.A. (ii) 
A redução do capital social será: a) mediante a absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, no 
valor de R$6.064.243,25. b) pelo capital social ter se tornado excessivo em relação ao objeto, em razão de saldo de 
créditos existentes em 31.08.2019, no valor de R$1.124.477,75. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 24.09.2019. 
Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. - Klausner Henrique Monteiro da Silva - Guilherme de Puppi e Silva; Alpha-
ville Empreendimentos Imobiliários S.A. - Klausner Henrique Monteiro da Silva - Guilherme de Puppi e Silva.

Terras Alphaville SPE Campina Grande Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF: 19.371.500/0001-68 - NIRE: 35.228.035.049

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas de 24.09.2019
Data, Hora, Local: 24.09.2019, às 10 horas, na sede, Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, São Paulo/SP. 
Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Klausner Henrique Monteiro da Silva; Secretário: 
Guilherme de Puppi e Silva. Deliberações Aprovadas: (i) a redução do capital social, que passa dos atuais 
R$27.206.000,00, para R$19.532.808,00, uma redução, no valor total de R$7.673.192,00, com o consequente 
cancelamento de 7.673.192 quotas, no valor nominal de R$1,00 cada, restituindo-se às sócias os valores proporcionais às 
suas participações no capital social. (ii) A redução do capital social ocorrerá: a) mediante a absorção de prejuízos acumulados 
dos exercícios sociais anteriores, no valor de  R$5.552.925,41; e b) pelo capital social ter se tornado excessivo em relação 
ao objeto da sociedade, em razão de saldo de créditos existentes em 31.08.2019, no valor de R$2.120.266,59. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 24.09.2019. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. e Alphaville 
Empreendimentos Imobiliários S.A. ambas por Klausner Henrique Monteiro da Silva - Guilherme de Puppi e Silva

Alphaville Ribeirão Preto Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 07.862.801/0001-05 - NIRE 35.220.085.900

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas de 24.09.2019
Data, Hora, Local: 24.09.2019, às 10 horas, na sede, Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, São Paulo/SP. 
Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Klausner Henrique Monteiro da Silva; Secretário: 
Guilherme de Puppi e Silva. Deliberações Aprovadas: (i) a redução do capital social, que passa dos atuais 
R$25.771.782,00, para R$13.902.162,00, uma redução, no valor total de R$11.869.620,00, com o consequente 
cancelamento de 11.869.620  quotas, no valor nominal de R$1,00 cada, restituindo-se às sócias os valores proporcionais às 
suas participações no capital social. (ii) A redução do capital social ocorrerá: a) mediante a absorção de prejuízos acumulados 
dos exercícios sociais anteriores, no valor de  R$6.275.528,17; e b) pelo capital social ter se tornado excessivo em relação 
ao objeto da sociedade, em razão de saldo de créditos existentes em 31.08.2019, no valor de R$5.594.091,83. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 24.09.2019. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. e Alphaville 
Empreendimentos Imobiliários S.A. ambas por: Klausner Henrique Monteiro da Silva - Guilherme de Puppi e Silva

Alphaville SPE Palmas Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF: 19.356.842/0001-09 - NIRE: 35.228.034.701

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas de 24.09.2019
Data, hora, local: 24.09.2019, 10hs, na sede, Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, São Paulo/SP. Presen-
ça: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Klausner Henrique Monteiro da Silva; e Secretário: Guilherme de 
Puppi e Silva. Deliberações Aprovadas: (i) redução do capital social, que passa dos atuais R$51.863.807,00, para 
R$23.731.897,00, uma redução, de R$28.131.910,00, com o consequente cancelamento de 28.131.910 quotas, no 
valor nominal de R$1,00 cada uma, restituindo-se às sócias os valores proporcionais às suas participações no capital 
social. (ii) A redução do capital social ocorrerá: a) mediante a absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais 
anteriores, no valor de R$22.055.105,90; e b) pelo capital social ter se tornado excessivo em relação ao objeto da so-
ciedade, em razão de saldo de créditos existentes em 31.08.2019, no valor de R$6.076.804,10. Encerramento: 
Nada mais.  São Paulo, 24.09.2019. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A., Alphaville Empreendimentos Imobi-
liários S.A., Klausner Henrique Monteiro da Silva - Guilherme de Puppi e Silva.

Alphaville Juiz de Fora Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 07.739.161/0001-40  - NIRE 35.220.085.896

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas de 24.09.2019
Data, Hora, Local: 24.09.2019, às 10 horas, na sede, Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, São Paulo/SP. 
Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Klausner Henrique Monteiro da Silva; Secretário: 
Guilherme de Puppi e Silva. Deliberações Aprovadas: (i) a redução do capital social, que passa dos atuais R$ 
37.801.049,00, para R$10.437.669,00, uma redução, no valor total de R$ 27.363.380,00, com o consequente 
cancelamento de 27.363.380 quotas, no valor nominal de R$1,00 cada, restituindo-se às sócias os valores proporcionais 
às suas participações no capital social. (ii) A redução do capital social ocorrerá: a) mediante a absorção de prejuízos 
acumulados dos exercícios sociais anteriores, no valor de R$ 21.019.423,15; e b) pelo capital social ter se tornado 
excessivo em relação ao objeto, em razão de saldo de créditos existentes em 31.08.2019, no valor de 6.343.956,85. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 24.09.2019. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. e Alphaville 
Empreendimentos Imobiliários S.A. ambas por: Klausner Henrique Monteiro da Silva - Guilherme de Puppi e Silva

LCJ S.A.
CNPJ(MF) nº 02.225.165/0001-97 - NIRE 35.300.151.151

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada
Data/Hora/Local: 30/04/2019, às 10:30hs, na sede social, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do Capital Social Léo 
Wallace Cochrane Júnior, Lenah Barrionuevo Cochrane Cutait e Liana Cochrane Miele. Convocação e Publicação: 
Dispensada. Mesa Dirigente: Presidente - Léo Wallace Cochrane Júnior, Secretária - Lenah Barrionuevo Cochrane 
Cutait. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: I. A Ata da última Assembleia Geral Ordinária de 26/04/2018, 
arquivada e registrada na JUCESP sob nº 255.890/18-7 em 30/05/2018, II. O Balanço Geral e as demais Demons-
trações Financeiras relativo ao exercício encerrado em 31/12/2018; III. Em razão da Companhia não ter auferido 
Lucro no exercício de 2018, não houve distribuição de dividendos e constituição de reserva legal. IV. Não houve 
outros assuntos a serem deliberados pelos Acionistas presentes. Encerramento: A Ata foi lida, aprovada e assinada 
por todos os presentes. SP, 30/04/2019. Léo Wallace Cochrane Júnior - Presidente; Lenah Barrionuevo Cochra-SP, 30/04/2019. Léo Wallace Cochrane Júnior - Presidente; Lenah Barrionuevo Cochra-Léo Wallace Cochrane Júnior - Presidente; Lenah Barrionuevo Cochra-
ne Cutait - Secretária. JUCESP nº 501.575/19-4 em 19/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Essa é a realidade de 
91,7% dos municípios 
de acordo com o IBGE. 

Além disso, em 90,3% das ci-
dades do país não há nenhum 
tipo de serviço especializado 
no atendimento à vítima de 
violência sexual.

“As delegacias especializa-
das de atendimento à mulher 
são equipamentos estaduais. 
Nós investigamos, em cada 
município, se havia alguma 
Deam. Verifi camos que os es-
tados só implantaram Deams 
em apenas 8,3% das cidades. 
Não signifi ca que não tenha, 
nessas cidades, outro tipo de 
delegacia que atenda deman-
das das mulheres”, esclarece 
a gerente da pesquisa Vânia 
Maria Pacheco.

O número de municípios 
que possuem casas-abrigo 
para mulheres em situação de 
violência se manteve estável e 
continua reduzido. Oscilou de 
2,5% em 2013 para 2,4% em 
2018. Entre as 3,8 mil cidades 
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Em 91,7% das cidades, não há 
delegacia de atendimento à mulher
Na maioria das cidades brasileiras, não existe nenhuma delegacia especializada no atendimento à mulher (Deam)

Casa da Mulher em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 

que possuem até 20 mil habi-
tantes, apenas nove possuem 
este tipo de estrutura. Por 
outro lado, elas existem em 
58,7% dos municípios com 
mais de 500 mil habitantes. 
As casas-abrigo propiciaram, 
em 2018, atendimento a 1.221 
mulheres e 1.103 crianças. A 
principal atividade ofertada 
foi o atendimento psicológico 

individual. 
Dependen-
do da unida-
de, também 
há oferta de 
atendimen-
to jurídico e 
creche.

O levanta-
mento mos-
t r a  a i n d a 

que o número de prefeituras 
que possuem algum órgão 
voltado para a execução de 
políticas para mulheres está 
em queda. Em 2013, 27,5% 
dos municípios tinham algum 
tipo de estrutura com essa fi -
nalidade. No ano passado, esse 
percentual caiu para 19,9%. 
Os dados apontam que houve 
um retrocesso de nove anos: 
a situação de 2018 é similar 
à observado no ano de 2009.

Quando existem, a maioria 
dos órgãos municipais estão 
vinculados a alguma secretaria 
com atribuições mais amplas. 
Entre as prefeituras que pos-
suem estruturas com tal fi m, 
apenas 12,8% tem secretarias 
exclusivas para a execução de 
políticas para mulheres. Por 

outro lado, houve um aumento 
no número de municípios que 
possuem um Plano Municipal 
de Políticas para Mulheres. Em 
2013, o documento era adotado 
por 4,5% das prefeituras do 
país. No ano passado, esse 
percentual saltou para 5,3%.

“Vem crescendo, ainda 
que bem devagar, o número 
de municípios que oferecem 
pelo menos um ou outro 
instrumento de gestão para 
tratar a política voltada para 
as mulheres. Se hoje ainda 
está baixo, era muito menos lá 
atrás. Pelo menos em termos 
de estrutura, os municípios 
parecem estar tentando aten-
der um pouco mais essa faixa 
da população”, observa Vânia 
(ABr).
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