
#MeTrateDireito: Para 

Cada Paciente um 

Tratamento.

Imagine o cenário em que, 
após o recebimento do diag-
nóstico precoce de câncer, 

as pessoas sejam orientadas 
em relação aos tipos de tra-
tamentos existentes, etapas 
da jornada e participem da 
decisão da melhor alternativa 
de tratamento. 

Imagine no mesmo cenário 
que todos pacientes recebam 
informações de direitos adqui-
ridos por lei e sejam acolhidos 
com atenção e respeito a sua 
individualidade como ser 
humano quando recebem o 
diagnóstico.

No entanto, não é o que os 
pacientes relatam em 2019 
e o desafi o para tudo isso se 
tornar realidade é imenso.  
Ainda é urgente a pauta de 
tornar o acesso mais rápido 
a uma atenção personalizada 
para cada caso. 

Estamos falando de um uni-
verso de quase 60 mil novos 
casos de câncer, só para este 
ano. Mais da metade dessas 
pessoas receberão seu diag-
nóstico quando a doença já 
estiver em estágio avançado, 
segundo o relatório do Tribunal 
de Contas da União (TCU), 
divulgado em 5 de setembro. 
O tema câncer de mama ganha 
repercussão mundial nesta 
época do ano, por conta do 
Outubro Rosa, ação iniciada 
de forma organizada no Brasil 
desde 2008 pela Federação 
Brasileira de Instituições Fi-
lantrópicas de Apoio à Saúde 
da Mama (FEMAMA). 

Este ano, trazemos como 
mote da campanha #MeTrate-
Direito: Para Cada Paciente um 
Tratamento. A frase carrega 
vários sentidos que precisam 
ser abordados no que diz res-
peito à doença e aos pacientes, 
especialmente na questão 
tratamento, uma vez que assim 
como cada paciente é único, 
cada câncer tem suas especi-
fi cidades e precisa ser tratado 
de forma individualizada.

Para muitos, o tratamento 
do câncer de mama envol-
verá o processo tradicional 
de cirurgia, quimioterapia e 
radioterapia. No entanto, hoje 
sabemos que não há um proto-
colo único para todos os casos. 
Nos últimos anos, os avanços 
na área médica e ciência glo-
bal, com exames genéticos e 
moleculares, oferecem novos 
métodos para o diagnóstico 
individualizado.

Permitindo, assim, um tra-
tamento personalizado e mais 
efi caz de acordo com caracte-
rísticas do tumor e resposta 
a cada terapia adotada. Isso 
causa uma mudança signi-
fi cativa nas perspectivas de 
sucesso do tratamento, bem 
como na qualidade de vida dos 
pacientes em estágio avançado 

da doença.  
Outro fator importante para 

o sucesso do tratamento está 
relacionado à confi rmação do 
diagnóstico em um prazo mais 
rápido do que o atual. Vale des-
tacar que a legislação garante 
acesso a medicamentos orais, 
atendimento multiprofi ssional 
e reconstrução mamária ime-
diata SUS, tratamento fora do 
domicílio (com ajuda de custo, 
e em alguns casos para o acom-
panhante, encaminhamento à 
unidade de saúde localizada 
em outro município ou estado), 
além do prazo de até 60 dias 
para início do tratamento no 
SUS pós-diagnóstico. Todas 
essas questões são reconhe-
cidas e recomendadas pela 
Política Nacional do Câncer 
do Ministério da Saúde.

Para acelerar a jornada do 
paciente a FEMAMA junto 
com vários parceiros, inces-
santemente, há cinco anos 
articula pela aprovação do 
projeto dos 30 dias, que es-
tabelece esse prazo máximo 
para confi rmação do diagnós-
tico. Infelizmente o projeto 
chegou ao Senado, mas não 
há previsão de votação. Essa 
legalização é fundamental para 
aumentarmos as chances de 
cura. Atualmente, segundo o 
TCU, a maioria dos pacientes 
recebe o diagnóstico quando 
a doença já está em estágio 
avançado – em alguns casos, 
essa demora chega ao absurdo 
de 200 dias.

Ainda são muitos os desafi os 
a serem vencidos, mas não es-
tamos parados: a ampliação do 
acesso ao diagnóstico ágil e aos 
tratamentos mais assertivos no 
sistema público de saúde, bem 
como no privado, é urgente. 
Uma doença tão prevalente, 
com chances de cura se for 
inicial, precisa ser considerada 
como uma questão também no 
sistema de atenção primária 
no Brasil.

Continuaremos 365 dias por 
ano, não apenas no mês de ou-
tubro, levando informação ao 
maior número de pessoas a fi m 
de multiplicar o conhecimento 
sobre a carga do câncer na 
atualidade e apoiar pacientes 
para que possam participar 
ativamente das decisões que 
serão tomadas durante o tra-
tamento. 

Quando o paciente com-
preende a doença, as ações 
propostas pelos médicos e os 
possíveis resultados, ele se 
sente respeitado, acolhido e 
ganha ainda mais forças para 
lutar e vencer durante todo 
o ano.

(*) - É presidente voluntária da 
FEMAMA (Federação Brasileira de 

Instituições Filantrópicas de Apoio à 
Saúde da Mama), Chefe do Serviço de 

Mastologia do Hospital Moinhos de 
Vento e Líder do Comitê Executivo do 

City Cancer Challenge Porto Alegre.

Tratamento adequado e 
com respeito não só no 

mês de outubro
Maira Caleffi  (*)
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EXTRAVIO
A Empresa Paradiso Pizzaria Ltda - ME, com sede na Rua Apeninos, 747, Paraiso, São
Paulo - SP, inscrita no CNPJ 59.186.742/0001-04, vem informar o extravio da impressora
marca: BEMATECH  mod MP-2100 TH FI  nº fabricaçao BE 051172900000031533.

Edital de Citação e Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1013504-17.2017.8.26.0566 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª VC, do Foro de São Carlos, Estado de SP, Dr(a). Milton Coutinho Gordo, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Anderson Bras Ducatti, Brasileiro, CPF 226.696.408-93, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., 
alegando em síntese que o requerido contratou os serviços da autora para que os veículos dele 
obtivessem passagem pelas praças de pedágios sem a necessidade de parada. Nesta contratação, 
não houve o pagamento por parte do requerido de alguns meses, totalizando o valor de R$ 
15.998,59. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação e 
Intimação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia especificada 
na inicial, no valor de R$ 15.998,59, devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários 
advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado 
monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Carlos, aos 01/10/2019.  

Edital de Citação - Prazo de 30 dias. Processo Nº 4000026-98. 2013.8.26.0510 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Rio Claro, Estado de SP, Dr(a). Joelis Fonseca, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a JGF Comércio de Pisos E Revestimentos Ltda. ME. (atual denominação de JG 
Indústria e Comércio de Moagem Cordeirópolis), CNPJ 08.233.555/0001-95, que lhe foi proposta 
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Credit Brasil Fomento Mercantil S/A, 
CNPJ 08.839.442/0001-38, alegando em síntese: a exequente é credora do executado da 
importância de R$ 117.157,86 (cento e dezessete mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta e seis 
centavos), representado pelo saldo das notas promissórias descritas e caracterizadas na inicial, 
emitidas pelos executados em favor da exequente, que sem qualquer justificativa restaram 
inadimplidas. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, 
por Edital, com o prazo de 30 dias, para pagamento, no prazo de três dias, contados a partir do 
vencimento do consignado neste edital, do débito apresentado e seus acréscimos legais, sob pena 
de penhora em tantos bens quantos bastem para a garantia do débito, podendo, ainda, oferecer 
embargos no prazo de 15 dias contados a partir do vencimento do consignado neste edital, ficando 
fixos os honorários advocatícios em 10% sobre o débito e, em caso de pagamento no prazo 
assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade. No prazo de embargos, reconhecendo o 
crédito do exequente, o executado, comprovando o depósito de 30%do valor em execução,inclusive 
custas e honorários, poderá requerer o pagamento do restante em até seis parcelas mensais, acres 
cidas de correção monetária e juros de 1% ao mês; o não pagamento de qualquer das prestações 
implicará no vencimento das subsequentes e o prosseguimento do processo, imposta ao executado 
a multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas, vedada a oposição de embargos, ficando 
os executados advertidos de que, não interpostos embargos no prazo legal, presumir-se-ão aceitos, 
como verdadeiros, os fatos articulados na inicial, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000340-61. 2018.8.26.0244 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ªVara, do Foro de Iguape, Estado de SP, Dr(a).Fausto Dalmaschio Ferreira, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Joselita Souza Silva,CPF 972.010.068-00,que Momentum Empreendimento 
Imobiliários Ltda, lhe ajuizou ação de Cumprimento de Sentença, alegando em síntese: foi deferida 
a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 36.398,13 (Abril/2019), que 
deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10% (art. 513, §2º, IV, do NCPC), 
podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da 
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Iguape, aos 12 de setembro de 2019. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1022594-92. 2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 11ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Carolina Santa Rosa 
Sayegh, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) coexecutado Jose Justino Zilio, brasileiro, solteiro, 
empresário, inscrito no CPF/MF Nº 874.483.358- 04, que Redfactor Factoring E Fomento Comercial 
S/A ajuizou lhe ação de Execução de Título Extrajudicial do valor de R$ 70.954,89, referente a 
confissão de dívida firmado ao cliente, a qual se comprometeram a saldar o débito e não foi 
cumprido. Fica o Executado citado por meio deste para pagar o débito no prazo de 3 (três) dias ou 
garantir a Execução, sob pena de ser convertido o arresto em Penhora sobre o imóvel objeto da 
matrícula nº 180.243 e 355.040, do 11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo SP, em 
penhora, nos termos do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil. Caso não pague a dívida 
exequenda ou garanta a Execução, fica o Executado intimado por meio deste edital para, em 15 
dias, a fluir após os 20 dias de dilação deste, embargar a Execução, nos termos do art. 915 do CPC. 
Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1046457-23. 2017.8.26.0602 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro de Sorocaba, Estado de SP, Dr(a). Mário Gaiara Neto, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a Valdemir Aparecido de Campos, brasileiro, solteiro, construtor, RG Nº 22.120.605-X, 
CPF Nº 113.299.428-41, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de 
Cobrança no valor de R$ 2.493,02, referente às taxas de conservação e melhoramentos do lote 23, 
da Quadra BF, do Loteamento Ninho Verde II ECO Residence). Estando o réu em lugar ignorado, foi 
deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação 
sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que 
Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da 
lei. Nada Mais.  

1ª VC – Reg. Vl. Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROC. Nº 0005140-42.2010. 
8.26.0009. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São 
Paulo, Dr. Jair de Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MILENE CAROLINA MAUTONE, 
Brasileira, CPF 225.579.778-02, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de AMC - 
Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: ser credora da requerida da quantia de R$ 
24.139,58 (Abril/2010), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as 
partes, vencido e não pago. Estando a requerida em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO 
por EDITAL para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo do Edital, pague o débito, ou embargue 
a ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de 
mandado inicial em título executivo. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada 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 06 de maio de 2019. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007475-27.2014.8.26.0704. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Eduardo Tobias de Aguiar Moeller, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUÍS ANTÔNIO FERREIRA 
VASCONCELLOS, Brasileiro, CPF 899.617.737-72, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de FIEO - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO PARA OSASCO - UNIFIEO, requerendo o 
pagamento do débito relativo ao inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO e INTIMADO(A) 
de todo o conteúdo da petição inicial e da decisão, para que, prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no 
valor de R$ 8.344,39 devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos 
do artigo 701 do CPC, ficando, ainda, ciente que o recibo que acompanha esta carta valerá como 
comprovante que esta citação/intimação se efetivou. O réu será isento do pagamento de custas 
processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos 
não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de 
qualquer formalidade. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de setembro de 2019. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004178-53.2019.8.26.0704 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). 
ALBERTO GIBIN VILLELA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROBSON OLIVEIRA REIS, 
Brasileiro, CPF 117.367.446-23, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por FIEO – Fundação Instituto de Ensino para Osasco - UNIFIEO. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a 
sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, pague a quantia de r$ 12.159,27(valor em 30/06/2019), 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 19 de setembro de 2019. 

4ª VC – Regional Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1001604-64.2014.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila 
Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Otávio Augusto de Oliveira Franco, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a GISLENE DA SILVA TRINDADE, CPF 316.863.278-38, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando o recebimento de 
R$36.616,13(Jan/2014), referente as mensalidades não pagas oriundas do Contrato de Prestação 
de Serviços Educacionais, bem como do Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida, 
firmado entre as partes. Estando a requerida em lugar ignorado, CITADA fica para que no prazo de 
quinze dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embargue a ação, ficando isenta de 
custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de constituir-se de pleno direito o título 
executivo judicial, sendo nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS 

5ª VC – Regional Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1002695-13.2014.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - 
Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) SIMONE MUNIZ BARRETO SILVA, Brasileiro, CPF 344.882.388-07, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando a quantia de R$ 
14.729,31, decorrente de inadimplemento de prestações de serviços educacionais. Encontrando-se 
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no 
prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito atualizado e honorários advocatícios 
correspondentes a 5% do valor da causa, ficando isento das custas processuais, ou ofereça 
embargos, sob pena de conversão do mandado inicial em mandado executivo (art. 701/702 do 
CPC), presumindo-se como verdadeiros os fatos. 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. 

5ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1032301-89.2014.8.26.0002 O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
BRUNO GARCIA SANTOS, CPF 229.837.988-28, que lhe foi proposta uma ação de Execução de 
Título Extrajudicial por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, da PENHORA realizada 
sobre as quantias bloqueadas pelo Sistema BacenJud, conforme extrato/certidão disponibilizado na 
internet, bem como do prazo de 5 (cinco) dias para, se o caso, apresentar 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 29 de agosto de 2019. 

BMG SEGUROS S.A.
CNPJ 19.486.258/0001-78 - NIRE 35300501080

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 13 de Junho de 2019
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos treze dias do mês de junho de 2019, às 10 horas, na sede social da BMG 
Seguros S.A., na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 52, Bloco 2, 5° andar, CEP 04543-000, Vila 
Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. Convocação e Presenças: Dis-
pensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15 de de-
zembro de 1976 (“Lei das S.A.”), em virtude da presença do único acionista representando a totalidade do capital so-
cial da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Os trabalhos foram 
presididos pelo Sr. Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna e secretariados pelo Sr. Denis Jorge Namur Rangel. 4. 
Ordem do Dia: Exame e discussão sobre as seguintes matérias: 4.1. renúncia do Sr. Bernard Camille Paul Men-
cier ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, cuja carta de renúncia foi entregue à Com-
panhia em 23 de abril de 2019 e se encontra arquivada na sede da Companhia; 4.2. renúncia do Sr. Marcelo Mazie-
ro ao cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia, cuja carta de renúncia foi entregue à Compa-
nhia em 17 de maio de 2019 e se encontra arquivada na sede da Companhia; 4.3. eleição do Sr. Ricardo Annes Gui-
marães como Presidente do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unifi cado até 8 de dezembro 
de 2020, permanecendo no exercício de seu cargo até a investidura dos novos eleitos; e 4.4. eleição do Sr. Marcio 
Alaor de Araujo como membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unifi cado até 8 de de-
zembro de 2020, permanecendo no exercício de seu cargo até a investidura dos novos eleitos. 5. Deliberações: O 
único acionista da Companhia apreciou as matérias constantes da ordem do dia e deliberou, sem quaisquer restrições 
ou reservas, o que segue: 5.1. Aceitar a renúncia do Sr. Bernard Camille Paul Mencier ao cargo de Presidente do 
Conselho de Administração da Companhia, nos termos da carta de renúncia apresentada em 23 de abril de 2019 e ar-
quivada na sede da Companhia. Fica consignado que, para fi ns de atendimento ao disposto no artigo 2º da Circular Su-
sep nº 526, de 25 de fevereiro de 2016 (“Circular 526/16”), a Companhia comunicou a referida renúncia à Superinten-
dência de Seguros Privados (“SUSEP”) em 29 de abril de 2019. 5.2. Aceitar a renúncia do Sr. Marcelo Maziero ao 
cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia, nos termos da carta de renúncia apresentada em 17 
de maio de 2019 e arquivada na sede da Companhia. Fica consignado que, para fi ns de atendimento ao disposto no 
artigo 2º da Circular 526/16, a Companhia comunicou a referida renúncia à SUSEP em 24 de maio de 2019. 5.3. Apro-
var a eleição do Sr. Ricardo Annes Guimarães, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula 
de Identidade n° M-1.339.026 SSP/MG, inscrito no CPF sob o n° 421.402.186-04, residente e domiciliado na cidade de 
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua João Antônio Azeredo, 454, apartamento 2001, Belvedere, CEP 30320-
160 para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unifi cado até 8 de dezem-
bro de 2020, permanecendo no exercício de seu cargo até a investidura dos novos eleitos. Fica consignado que a Com-
panhia realizou pedido de consulta prévia, junto à SUSEP para a eleição do Sr. Ricardo Annes Guimarães, nos ter-
mos do disposto na Circular 526/16 e na Resolução CNSP nº 330, de 9 de dezembro de 2015 (“Resolução 330/15”), o 
qual foi deferido em 12 de junho de 2019. 5.4. Aprovar a eleição do Sr. Marcio Alaor de Araujo, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº M-1.168.085 SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 
299.046.336-49, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua São Paulo, 2315, 
Apartamento 1700, Bairro Lourdes, CEP 30.170-132, para o cargo de Membro do Conselho de Administração da Com-
panhia, com mandato unifi cado até 8 de dezembro de 2020, permanecendo no exercício de seu cargo até a investidu-
ra dos novos eleitos. Fica consignada a dispensa do pedido de consulta prévia para a eleição do Sr. Marcio Alaor de 
Araujo, nos termos do artigo 1º, §2º do Anexo II à Resolução 330/15, tendo em vista que Sr. Marcio Alaor de Arau-
jo já ocupa cargo em órgão estatutário de outra sociedade seguradora. 5.5. Tendo em vista as deliberações acima, o 
Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto da seguinte forma: (i) Ricardo Annes Guimarães, 
na qualidade de Presidente do Conselho de Administração; (ii) Marcio Alaor de Araujo, na qualidade de Membro 
do Conselho de Administração; (iii) Marco Antonio Antunes, na qualidade de Membro do Conselho de Administra-
ção; e (iv) Leonardo André Paixão, na qualidade de Membro do Conselho de Administração, todos com mandato 
unifi cado até 8 de dezembro de 2020, permanecendo no exercício de seus cargos até a investidura dos novos eleitos. 
5.6. Os Srs. Ricardo Annes Guimarães e Marcio Alaor de Araujo, ora eleitos, declaram sob as penas da lei que 
não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial ou em virtude de condenação criminal, 
ou por se encontrarem sob os efeitos dela que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos e que não 
foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consu-
mo, fé pública, ou a propriedade, e apresentou os documentos comprobatórios de atendimento das condições prévias 
de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei das Sociedades por Ações e na regulamentação vigente, em es-
pecial na Circular 526/16, na Resolução 330/15 e nas declarações de desimpedimento, todas arquivadas na sede social 
da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a pre-
sente ata, a qual lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 13 de junho de 
2019. 7. Assinaturas: Mesa: Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna - Presidente; e Denis Jorge Namur Rangel 
- Secretário. Acionista Presente: BMG Participações em Negócios Ltda. (por Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna e 
Eduardo Mazon). Conselheiros eleitos: Ricardo Annes Guimarães e Marcio Alaor de Araujo. Confere com a original 
lavrada em livro próprio. Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna - Presidente; Denis Jorge Namur Rangel - Secre-
tário. JUCESP nº 531.936/19-3 em 07.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Logística Ambiental de São Paulo S.A. - LOGA 
CNPJ/MF n° 07.032.886/0001-02 - NIRE n° 35.300.318.005

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01.10.2019
Data, Hora e Local: Realizada às 09h30 do dia 01.10.2019, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo/
SP, na Avenida Marechal Mário Guedes, nº 221, Jaguaré, CEP 05348-010. Convocação e Presenças: Dispensada a con-
vocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76, em virtude da presença de acionistas representando a totalida-
de do capital social, conforme assinaturas lançadas no “Livro de Presença de Acionistas” da Companhia. Composição 
da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Anrafel Vargas Pereira da Silva e secretariados por Frederico Guimarães 
da Silva. Ordem do Dia: Análise, deliberação e aprovação da renovação da fi ança bancária junto ao Banco Santander 
S/A, instrumentalizada no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Fiança Nº 180366217, no valor de R$ 5.291.676,90, 
com validade até 20/12/2021, referente ao contrato de fi nanciamento celebrado com o BNDES nº 10.2.0053-1.  Delibe-
rações: Preliminarmente, foi aprovada a lavratura da presenta ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, § 1°, da 
Lei nº 6.404/76, e considerada regular a Assembleia na forma do artigo 124, § 4º, da mesma lei. Passou-se, então, à análi-
se da ordem do dia, e por unanimidade de votos, deliberada a aprovação da renovação da fi ança bancária junto ao Ban-
co Santander S/A, instrumentalizada no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Fiança Nº 180366217, no valor de 
R$ 5.291.676,90, com validade até 20/12/2021, referente ao contrato de fi nanciamento celebrado com o BNDES nº 
10.2.0053-1, podendo ser renovada ou prorrogada, sempre que necessário por igual ou diferente período e valor, restan-
do a Diretoria da Companhia autorizada a tomar as providências necessárias ao integral cumprimento da presente delibe-
ração. Encerramento: Nada mais a ser tratado, o Presidente encerrou os trabalhos da presente assembleia, da qual la-
vrou-se a presente ata, que tendo sido lida por todos e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Confere 
com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 01.10.2019. Mesa: Anrafel Vargas Pereira da Silva - Presi-
dente; Frederico Guimarães da Silva - Secretário. Acionistas: Vega Valorização de Resíduos S.A. - VVR - An-
rafel Vargas Pereira da Silva - Carlos Alberto Nunes Bezerra; Latte Coleta Holding S.A. - Ricardo Pelucio 
- Antonio Correia Da Silva Filho; Latte Saneamento e Participações S.A. - Ricardo Pelucio - Antonio Cor-
reia Da Silva Filho. JUCESP nº 533.221/19-5 em 09.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Cerca de 13 milhões de 
pessoas foram convoca-
das às urnas ontem (15) 

para a eleição geral em Moçam-
bique, que acontece dois meses 
após a assinatura de um acordo 
de paz entre o presidente Filipe 
Nyusi e o líder da oposição, Os-
sufo Momade. Nyusi, 60 anos, 
está no poder desde 2015 e 
representa a socialista Frente 
de Libertação de Moçambique 
(Frelimo), força política que 
governa o país africano desde 
sua independência, em 1975. 

Momade, seu principal adver-
sário, tem 58 anos e é o líder da 
Resistência Nacional Moçam-
bicana (Renamo). Os outros 
candidatos a presidente são 
Daviz Simango, do Movimento 
Democrático de Moçambique 
(MDM), e Mário Albino, do 
partido Ação do Movimento 
Unido para Salvação Integral 
(Amusi), uma dissidência do 
MDM surgida em 2015.

Frelimo e Renamo foram rivais 
na guerra civil que assolou o país 
entre 1977 e 1992, quando um 
acordo de paz assinado em Roma 
paralisou o confl ito. As hostili-
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Filipe Nyusi é o líder da Frelimo, que está no poder há mais de 40 anos.

Eleição em Moçambique 
coloca à prova acordo de paz

Momade, seu principal adversário, tem 58 anos e é o líder da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo)

dades, no entanto, retornaram 
em 2013 e só foram encerradas 
formalmente em agosto passa-
do, com a assinatura do tratado 
entre Nyusi e Momade.

O país recebeu recentemente 

a visita do papa Francisco, que 
elogiou os esforços dos moçam-
bicanos em busca da paz, mas 
observadores internacionais 
veem a eleição desta terça como 
uma oportunidade de avaliar o 

compromisso da Frelimo com 
a democracia. A votação tam-
bém defi nirá os 250 membros 
da Assembleia da República e 
os governadores e legisladores 
das províncias do país (ANSA).

A BRG Brasil promove 
no próximo dia 29, das 9h 
às 11h, em sua sede, à Av. 
Ibirapuera, 2315, mais um 
encontro de negócios em 
formato de café da manhã 
com palestra e debate, para 
facilitar a troca de conheci-
mento e networking entre 
seus especialistas e convi-
dados abordando temas es-
colhidos pelos participantes 
de eventos anteriores. 

A 5ª Edição do BRG Break-
fast abordará uma questão 
relevante para os profi ssio-
nais da área de Construção 
e projetos de capital, escla-
recendo conceitos técnicos 
e táticos a respeito do tema: 

“Dissolução de Impasses 
Contratuais - Como Agilizar 
a Resolução de Confl itos 
em Projetos Industriais e 
de Infraestrutura: ‘Dispute 
Board’, Arbitragem e Media-
ção”. Sem fugir da seriedade 
do tema, a proposta do even-
to é a troca de experiências 
em clima leve e aberto à 
participação.

Para maiores informa-
ções ou para se inscrever 
no evento, os associados 
da Câmara do Comércio e 
Indústria Brasil-Alemanha 
podem enviar e-mail para 
(adias@thinkbrg.com). As 
vagas são limitadas! Garanta 
a sua.

Área de Construção e 
projetos de capital

EDIFÍCIO RIO CLARO
CNPJ- 03.266.902/0001-62

Rua Quirino de Andrade, 217, 219, 227- CEP: 01049-010 - São Paulo, S.P.
Convocação Assembléia Ordinária e Extraordinária dos Condóminos do Edifício "Rio Claro"
Ficam convocados os senhores condôminos dos andares ou titulares de direito à aquisição de unidades autônomas do Edifício 
Rio Claro, a se reunirem em Assembléia Geral: Data: dia 29 (vinte e nove) de outubro de 2019. Horário: I l:30h (onze horas e 
trinta minutos) Local: (da administração) Rua Henrique Monteiro, 90, 7° andar, em primeira e única convocação, deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: Ordem do Dia: a) Examinar e Aprovar as contas da administração do Edifício, do biênio 
2017/2019 b) Eleição do Sindico c) Eleição do Conselho Consultivo d) Autorizar o protesto e a cobrança judicial contra os con-
dôminos inadimplentes e) Outros assuntos de interesse geral. Quorum de deliberação: Condôminos quites com as contribui-
ções representando pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do condomínio. Procuradores: Será permitida a representação 
por procurador nomeado por procuração com poderes específicos para Assembléia Geral designada. Para a aprovação das 
matérias de reforma a serem custeadas pelos proprietários fica afastado o voto dos ocupantes ou locatários não proprietários. 

São Paulo, 11 de outubro de 2019. Daniel Neaime - Sindico. FAVI EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ 43.225.663/0001-17 - NIRE: 35.221.792.839

Convocação
Ficam convocados os senhores sócios para Assembleia de Sócios, conforme Capitulo
VI do Contrato Social, a ser realizada no dia 28 de outubro de 2019, ás 17:00 horas
na Rua Boa Vista, 254, 10º andar - Centro, São Paulo/SP - CEP 01010-010, com a
seguinte ordem do dia: a) Alteração de Endereço; b) Exclusão de Sócios; e c) Assuntos
Diversos. São Paulo, 15 de outubro de 2019 - Administração.                 (16, 17 e 18)
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