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Um artigo recente 

revelou os resultados 

de uma pesquisa que 

concluiu que 80% 

dos altos executivos 

de grandes empresas 

têm difi culdades em 

entender as demandas 

digitais.

A pesquisa abrangeu 
25 diferentes países, 
com a participação de 

cerca de 30 mil profissionais, 
onde executivos de tecnolo-
gia colaboraram amplamente 
no resultado. Adicionalmen-
te, a pesquisa constata que as 
empresas estão substituindo 
os executivos e, às vezes, 
equipes inteiras que não se 
mostram capazes de atender 
às atuais expectativas dessas 
demandas.

Além de atualizações tec-
nológicas,  as demandas 
digitais estão exigindo ade-
quações operacionais. Mais 
do que acelerar o ritmo, se 
faz necessário parar e ouvir 
sobre como obter a eficiência 
operacional necessária para 
atender essas demandas. In-
vestimentos em estratégias, 
soluções e produtos em um 
ambiente sem a eficiência 
operacional adequada e que 
não leva em conta os cami-
nhos necessários pelas de-
mandas digitais, sem dúvida 
são um desperdício! 

Até porque, os custos de 
tecnologia atuais podem ser 
bastante acessíveis, desde 
que analisados sob a ótica 
correta. Isto é mais sobre 
como pensar de maneira 
eficiente do que seguir ten-
dências e teorias. É fazer 
com que extrair o máximo 
das tecnologias já existente. 
É proporcionar uma nova 
experiência de performan-
ce e alta disponibilidade no 
ambiente de TI. 

Promover os líderes de 
TI a evoluir, passo a passo, 
rumo a eficiência opera-

cional e computacional e 
deixá-la pronta para novos 
desafios do negócio. É bus-
ca, evolução e inteligência 
em TI. A grande questão é 
por que tantas organizações 
e indivíduos não levam esses 
fatos em consideração e, con-
sequentemente, estão fi cando 
para trás? Simples resistência 
à mudança? Parece contraditó-
rio quando a única certeza que 
temos, principalmente na área 
de TI, é que mudanças sempre 
ocorrem!

Muitas vezes, esperamos 
que a mudança chegue pela 
porta da frente, já estruturada 
e pronta para uso. A verdade 
é que na maioria das vezes 
ela entra pela janela, sem 
que percebamos, de maneira 
desconcertante e muitas vezes 
constrangedora. Podemos até 
tentar atrasá-la ou sermos sá-
bios o sufi ciente para decidir-
mos crescer com ela, dando a 
oportunidade de entendermos 
o que ela signifi ca.

Ultimamente, se repete in-
cansavelmente que “nunca na 
história da humanidade houve 
tanto avanço tecnológico”. Em 
que se pese a frase valer para 
quaisquer épocas em que a 
evolução do conhecimento e 
o uso prático da tecnologia 
ocorreu, a verdade é que esse 
avanço ocorre mais sobre a for-
ma de se pensar no cotidiano 
do que pelo uso da tecnologia 
em si.

A buzzword do momento é 
“exponencial”. Aprendizado, 
conhecimento, tecnologia, 
vida etc., tudo isso elevado 
ao quadrado, ao cubo ou ao 
expoente que você quiser. 
Só não vale esquecer que as 
mudanças seguem o mesmo 
ritmo, exponencial.

 
(*) - É diretor de vendas da Vortex TI 

(www.vortexti.com.br).

Efi ciência operacional e 
computacional diante das 

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

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 29/10/2019  - 11:05h  -  2º LEILÃO: 31/10/2019  - 11:05h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial 
e Online IMÓVEL: Apartamento nº 1502

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: 
dia 29/10/2019, às 11:05 horas, e 2º Leilão dia 31/10/2019, às 11:05 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º an-
dar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDOR FIDUCIANTE: PAULO ANDRÉ SANT´ANNA PEREZ, 

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

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 923.732,08 (Novecentos e vinte e três mil, 
setecentos e trinta e dois reais e oito centavos) 2º leilão: R$ 1.312.503,98 (Um milhão trezentos e doze mil, 
quinhentos e três reais e noventa e oito centavos),

CO-
MISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 
. O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence 

no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. 

A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não 
transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação.

SANTO ANTÔNIO ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª (Terceira) Emissão 
de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, 

Com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, para Distribuição 
Pública com Esforços Restritos de Colocação da Santo Antônio Energia S.A.

A Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), na qualidade de Agente Fiduciário da 3ª Emissão 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries,
para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão”), convoca os titulares das debêntures emitidas no âmbito da Emissão
(“Debenturistas” e “Debêntures”), a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 
 05 de novembro de 2019, às 14 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício 
Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) avaliação de eventuais
medidas a serem tomadas, considerando o pedido de Recuperação Judicial do Grupo Odebrecht, e conforme as disposições das cláusulas
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, e 5.1, alíneas “m”, “n” e “y” da Escritura de Emissão; (ii) contratação de assessor legal para auxílio na condução do processo
de Recuperação Judicial do Grupo ODB; (iii) ratificação dos atos praticados pelo Agente Fiduciário visando à proteção da comunhão dos
debenturistas, conforme determina os artigos 11 e 12 da Instrução CVM nº 583, tendo em vista o crédito representado pelas Debêntures ter 
sido listado na Recuperação Judicial Grupo ODB; (iv) medidas a serem tomadas no âmbito da Recuperação Judicial Grupo ODB; 
(v) autorização para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, pratiquem todos os atos necessários à celebração das deliberações
ocorridas nesta assembleia; e (vi) celebração, pelo Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, de aditivos ao: (1) Contrato de Suporte 
de Acionistas e Outras Avenças, celebrado em 12 de março de 2009 e posteriormente aditado; (2) Contrato de Suporte de Acionistas para 
Cobertura de Insuficiências e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; (3) Contrato de Cessão Fiduciária
de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; (4) Contrato de Penhor
de Ações de Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; e (5) Contrato de Compartilhamento de Garantias
e Outras Avenças, celebrado em 12 de março de 2009 e posteriormente aditado, a fim de incluir a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários como Agente Fiduciário da 1ª Emissão Privada de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da 
Espécie com Garantia Real e com Garantias Adicionais da Santo Antônio Energia S.A. A comprovação da condição de debenturista poderá
ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade,  
extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada Debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de
constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração e dos 
documentos societários, na sede social da Emissora, acima mencionada, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail 
assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes da realização da assembleia. São Paulo, 18 de outubro de 2019. 

Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários - Agente Fiduciário

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0112266-62.2007.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ª VC, do Foro Regional VIII-Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Rubens Pedreiro Lopes, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber ao Benedito Manoel de Resende, CPF 188.011.248-56, que lhe foi pro 
posta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum Empreendimentos Imob. 
Ltda. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação, 
por Edital, da penhora efetuada sobre os direitos que o executado detém sobre o imóvel Lote nº 03 
da quadra "CZ" do Loteamento denominado "Terras de Santa Cristina - Gleba V", situado no períme 
tro urbano de Paranapanema, da Comarca de Avaré-SP, registrado junto ao Cartório de Registro de 
Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Avaré-SP, matriculado 
sob nº 13.345 - Livro nº 02-Registro Geral-registro nº 05 e da Avaliação no valor de R$ 40.000,00 
(19/07/2018), para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, independentemente de nova penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525 do CPC. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  Edital de Intimação Prazo de 30 Dias. Processo Nº0005074-74.2019.8.26.0291 O(A)MM. Juiz(a) de 

Direito da 1ªVC, do Foro de Jaboticabal, Estado de SP, Dr(a)Eduardo Alexandre Young Abra hão, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o)Mário Ito Júnior, CPF 045.237.086-81,com o endereço nos autos: à 
Rua Gabriela Teixeira de Vasconcelos, 53, Vila Nunes, CEP 37810-000, Guaranesia - MG que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por CGMP-Centro de Gestão 
de Meios de Pagamento S.A; CNPJ-04.088.208/0001-65. 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$ 12.263,71( atualizada até 01.09.2019), 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.  

SANTO ANTÔNIO ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª (Segunda) 
Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, 

com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição 
Pública com Esforços Restritos de Colocação da Santo Antônio Energia S.A

A Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), na qualidade de Agente Fiduciário da 2ª Emissão de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para 
Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão e “Emissora”), convoca os titulares das 
debêntures emitidas no âmbito da Emissão (“Debenturistas” e “Debêntures”), a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser
realizada, em primeira convocação, no dia 05 de novembro de 2019, às 10 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida Dra. Ruth 
Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte
Ordem do Dia: (i) avaliação de eventuais medidas a serem tomadas, considerando o pedido de Recuperação Judicial do Grupo Odebrecht, e
conforme as disposições das cláusulas 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, e 5.1, alíneas “m”, “n” e “y” da Escritura de Emissão; (ii) contratação de assessor legal
para auxílio na condução do processo de Recuperação Judicial do Grupo ODB; (iii) ratificação dos atos praticados pelo Agente Fiduciário visando 
à proteção da comunhão dos debenturistas, conforme determina os artigos 11 e 12 da Instrução CVM nº 583, tendo em vista o crédito 
representado pelas Debêntures ter sido listado na Recuperação Judicial Grupo ODB; (iv) medidas a serem tomadas no âmbito da Recuperação
Judicial Grupo ODB; (v) autorização para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, pratiquem todos os atos necessários à 
celebração das deliberações ocorridas nesta assembleia e; (vi) celebração, pelo Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, de aditivos ao:
(1) Contrato de Suporte de Acionistas e Outras Avenças, celebrado em 12 de março de 2009 e posteriormente aditado; (2) Contrato de Suporte
de Acionistas para Cobertura de Insuficiências e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; (3) Contrato de 
Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado;  
(4) Contrato de Penhor de Ações de Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; e (5) Contrato de
Compartilhamento de Garantias e Outras Avenças, celebrado em 12 de março de 2009 e posteriormente aditado, a fim de incluir a Pentágono
S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como Agente Fiduciário da 1ª Emissão Privada de Debêntures Simples, Não Conversíveis 
em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e com Garantias Adicionais da Santo Antônio Energia S.A. A comprovação da
condição de debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de
documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada Debenturista e emitido pela instituição
depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento 
de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, acima mencionada, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail
assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes da realização da assembleia. São Paulo, 18 de outubro de 2019. 

Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários - Agente Fiduciário

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002041-33.2018.8.26.0505 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara, do Foro de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidnei Vieira da Silva, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Tatiane Cristina Ghezzi Frezarin, CPF/MF 324.292.618-80, que 
Paulista Invest Fomento Mercantil Ltda, lhe ajuizou ação Monitória da quantia de R$ 6.909,23, 
referente aos cheques devolvidos e não pagos. Estando a Ré em lugar ignorado, foi deferida sua 
citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou embargue a 
ação, ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente 
edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Ribeirão Pires, aos 14 de outubro de 2019. 

Edital de Intimação Prazo de 30 Dias. Processo Nº 0005676-18.2019.8.26.0048 O MM. Juiz de 
Direito da 3ª VC, do Foro de Atibaia, Estado de SP, Dr. Rogério A. Correia Dias, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a(o) Tracargo Transporte e Logistica Ltda, CNPJ 11.044.093/0001-72, com endereço à 
Rua Doutor Edgar Ariani, 26, Vila Estanislau, CEP 13023-440, Campinas - SP que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por CGMP - Centro de Gestão de Meios 
de Pagamento S.A.. 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 179.342,11, 
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.  

A.E.R. S/A - Empreendimentos Gerais
CNPJ nº. 60.594.660/0001-70 - NIRE 35300064780

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 23/04/2019. Horário: 11:00 horas. Local: Sede Social na Alame-
da Santos nº 1.357 - 1º Subsolo, Conjunto 01, nesta Capital. Presença: Acionistas
com direito a votos, representando mais de 2/3 do capital votante, compondo-se,
assim, quorum legal para a instalação da Assembleia, conforme se comprova por suas
assinaturas lançadas no livro de presença. Com as declarações exigidas por lei, assu-
miu a Presidência da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. Antranik Kissajikian,
Diretor Superintendente da empresa, que convidou a mim, para Secretário. Iniciando-
se os trabalhos determinou o Sr. Presidente que se procedesse à leitura do edital de
convocação publicado no Diário Oficial Empresarial e no Jornal Empresas & Negóci-
os, nas edições dos dias 10, 11 e 12 de abril de 2019, tendo sido dispensada a trans-
crição do mesmo. Em seguida, foram colocados em discussão e votação os assuntos
constantes da “Ordem do Dia”, tendo, no final sido deliberado pelos acionistas pre-
sentes, por unanimidade de votos e observadas às abstenções legais, o seguinte:
Deliberações: Foi aprovado o Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais
Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de de-
zembro de 2018, documentos esses devidamente publicados no Diário Oficial Empre-
sarial e no Jornal Empresas & Negócios, nas edições do dia 21 de março de 2019,
sendo dispensado o aviso aos acionistas, face ao que trata o parágrafo quinto (§ 5º)
do artigo 133, da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001. Nada mais
havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Final-
mente, como ninguém se mnifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a
qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes, dando o Sr.
Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 23 de abril de 2019. Antranik
Kissajikian - Presidente da Mesa. André Kissajikian - Secretário. Acionistas: André
Kissajikian, Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian da Silveira. A presente é
cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Antranik Kissajikian - Presidente da Mesa,
André Kissajikian - Secretário. JUCESP. Certifico o Registro sob o nº 311.116/19-0, em
10/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

www.sold.com.br (11) 3296-7555INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 4º Andar - 

Brooklin Paulista, São Paulo - SP
PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO 29/10/2019 - 08:55h  -  2º LEILÃO 31/10/2019 - 11:00h

EDITAL DE LEILÃO
Henri Zylberstajn, 

Presencial e Online IMÓVEL: A Casa 01, 

-
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 

29/10/2019, às 08:55 horas, e 2º Leilão dia 31/10/2019, às 11:00 horas. LOCAL: Av. Engenheiro Luís Carlos 
. DEVEDOR FI-

DUCIANTE: ALBERTO WAGNER ALBERTINI, brasileiro, dentista, solteiro, nascido em 09/10/1962, CPF nº 
073.659.758-14, CI n° 12916046-SSP/SP, residente e domiciliado à Rua Serra De Bragança, n° 1025, Apto 
63, Vila Gomes Cardim, São Paulo/SP – CEP: 03318-000. CREDOR FIDUCIÁRIO Banco Inter S/A, CNPJ: 
00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO

-
DOS 

VALORES 1º leilão: R$ 400.415,58 (Quantrocentos Mil, Quatrocentos e Quinze Reais e Cinquenta e Oito 
Centavos); 2º leilão: R$ 187.440,51 (Cento e Oitenta Sete Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais e Cinquenta 
e Um Centavos) 

COMISSÃO DO 
LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE: 

-

-

OBSERVAÇÕES: 

-

-

-

. O arrematante será responsável por realizar a devida 
due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não 
descritas neste edital. 

-

A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao 
arrematante o direito à desistência da arrematação. 

-

TERMINAL QUÍMICO DE ARATU S.A. - TEQUIMAR
CNPJ Nº 14.688.220/0016-40  -  NIRE 35.300.492.897

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraodinária
Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária do Terminal Quími-
co de Aratu S.A. - Tequimar (“Companhia”), que se realizará no dia 30 de outubro de 2019, às 09 horas (“Assembleia”), na
sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 1.343, 4º andar, na Cidade e Estado de
São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Nos termos do Artigo 12, inciso (x), do Estatuto Social e do
artigo 59, caput, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, deliberar sobre a realização da 1ª
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia
Fidejussória Adicional (“Debêntures”), para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, nos termos da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“CVM”) (“Emissão” e
“Oferta Restrita”, respectivamente); (ii) deliberar pela autorização expressa para que a diretoria e os representantes le-
gais da Companhia pratiquem todos e quaisquer atos e adotem todas as medidas necessárias à: (a) formalização,
efetivação e administração das deliberações tomadas na Assembleia para a emissão das Debêntures, bem como a as-
sinatura de todos e quaisquer instrumentos, contratos e documentos relacionados à Emissão e a Oferta Restrita, incluin-
do, mas não se limitando, a celebração da Escritura de Emissão das Debêntures e do Contrato de Distribuição das De-
bêntures; (b) formalização e efetivação da contratação de todos os prestadores de serviços relacionados à Emissão, tais
como o coordenador líder, os assessores legais, o escriturador, o banco liquidante, o agente fiduciário, a B3 S.A. - Brasil,
Bolsa e Balcão - Segmento CETIP UTVM (“B3”), dentre outros, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos
instrumentos de contratação e eventuais alterações; (iii) ratificar os atos já praticados por seus diretores e/ou represen-
tantes legais da Companhia neste sentido relativo aos documentos aqui descritos, bem como aprovar a celebração de
aditamentos aos documentos da Emissão e da Oferta Restrita, independentemente de qualquer aprovação adicional, (a)
para refletir o resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento, a ser organizado pelo coordenador
líder para a definição da definição da taxa final dos juros remuneratórios das Debêntures; (b) em virtude da necessidade
de atendimento de exigências da B3, da CVM, da ANBIMA, ou em consequência de normas legais regulamentares; (c)
para correção de erros grosseiros, tais como, de digitação ou aritméticos; e/ou (d) para atualização dos dados cadastrais
das partes, tais como alteração na razão social, endereço e telefone, entre outros, se necessário. Participação na As-
sembleia: Os acionistas, para participar da presente Assembleia, devem apresentar declaração emitida pela instituição
prestadora dos serviços de ações escriturais ou da instituição custodiante, com a quantidade de ações de que consta-
vam como titulares até, no máximo, 02 (dois) dias úteis antes da Assembleia. Poderão participar da Assembleia acionis-
tas titulares de ações ordinárias e preferenciais da Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, des-
de que cumpram com os requisitos formais de participação previstos na legislação aplicável.
Ratifica-se, para todos os fins, que a data correta para a realização da Assembleia será o dia 30 de outubro
de 2019, ao invés da data veiculada neste Jornal na data de ontem.

São Paulo, 22 de outubro de 2019.
Ricardo Isaac Catran - Presidente

UNIÃO BRASILEIRA DE VIDROS S.A.
(a “Companhia”) CNPJ/MF n° 60.837.689/0001-35 - NIRE 35300033205

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os senhores acionistas desta Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extraor-
dinária, a realizar-se em sua sede social, à Avenida Senador Teotônio Vilela, s/n, km. 30, SP/SP, às 
10:00 do dia 01/11/2019, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) cancelamento de todas as 
ações ordinárias emitidas pela Companhia, todas nominativas e sem valor nominal, que se encon-
tram atualmente em tesouraria, sem redução do valor do capital social, com redução do número total 
de ações; (ii) redução do capital social da Companhia, sem cancelamento das ações, para, nesta 
ordem, (a) absorção dos prejuízos acumulados, nos termos do artigo 173 da Lei 6.404/76; e (b) devo-
lução de recursos aos acionistas por considerá-lo excessivo; (iii) o grupamento das ações ordinárias 
de emissão da Companhia, tendo em vista a redução considerável do valor patrimonial de cada ação 
em razão da redução do capital social previsto no item (ii); (iv) alteração do caput do artigo 5º do es-
tatuto social, a fim de refletir as alterações decorrentes das deliberações acima; Poderão participar da 
AGE os acionistas com inscrição de seus nomes nos livros próprios da Companhia ou representados 
por procuradores que atendam aos requisitos legais. Os acionistas deverão apresentar os docu-
mentos e comprovantes das ações da Companhia de sua titularidade, conforme dispõe o artigo 126 
da Lei n° 6.404/76. Na hipótese de acionista pessoa jurídica ou fundo de investimento, deverão ser 
apresentados os documentos que comprovem a sua representação legal, sendo: cópia autenticada 
do estatuto, contrato social ou do regulamento, e do instrumento de eleição ou indicação do repre-
sentante legal que comparecer AGE ou outorgar poderes a procurador. A representação por procu-
ração deverá obedecer às determinações do § 1° do artigo 126 da Lei n° 6.404/76. Encontram-se à 
disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, os documentos pertinentes às matérias a 
serem debatidas na AGE, conforme ordem do dia acima, em atenção ao disposto no artigo 135, §3º, 
da Lei 6.404/76. São Paulo, 22/10/2019. Odenir Antonio Valério - Diretor Presidente. (23, 24 e 25)
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O prêmio é dado à vila 
histórica mais bonita de 
todo o país, em uma com-

petição que atrai os holofotes 
nacionais para cidades muitas 
vezes esquecidas pelo turismo.

Bobbio tem 3,5 mil habitan-
tes, dos quais 2 mil vivem em 
seu centro histórico, e fica 
em um vale na província de 
Piacenza, na intersecção entre 
as regiões de Emilia-Romagna, 
Lombardia, Piemonte e Ligúria.

Hoje emiliano, o vilarejo já 
fez parte das outras três regi-
ões, que ainda infl uenciam na 
vida local - a gastronomia, por 
exemplo, é uma “fusão” com 
pratos da Ligúria. A vila fi ca 
a 272 metros de altitude, aos 
pés do Monte Penice, e é habi-
tada desde o período Neolítico 

Conheça o vilarejo mais 
bonito da Itália em 2019
A pequenina Bobbio, na Emilia-Romagna, foi eleita como o vilarejo mais belo da Itália no concurso “Il 
Borgo dei Borghi”, realizado anualmente pela emissora Rai

614. Outro símbolo de Bobbio é 
a “Ponte Velha”, uma estrutura 
de 280 metros com perfi l ondu-
lado e feita de pedras. “A coro-
ação como Borgo dei Borghi da 
Itália representa o resultado de 
20 anos de trabalho para criar 
uma marca turística em nossa 
maravilhosa cidade”, celebrou 
o prefeito Roberto Pasquali.

Bobbio também é a terra natal 
do cineasta Marco Bellocchio, 
que realiza anualmente um 
festival no vilarejo durante o 
verão. “Bellocchio é uma me-
nina dos olhos de nossa vila, e 
seu festival contribuiu de modo 
determinante para incentivar 
o turismo”, disse o prefeito. A 
cidade já havia fi cado no pódio 
na edição de 2018 do concurso, 
quando foi superada por Grada-
ra, na região de Marcas (ANSA).

A célebre ‘ponte velha’ de Bobbio, na Itália.

(5.000-3.000 a.C.).
O primeiro núcleo urbano, no 

entanto, surgiu com a domina-
ção romana, em 14 a.C., e se 

chamava “Bobium”. A cidade 
também abriga um monasté-
rio fundado pelo missionário 
irlandês Columbano no ano de 
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