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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)

Processo Digital nº: 1003361-34.2016.8.26.0006 Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível – Com-
promisso. Requerente : Geordano Franco Ferreira. Requerido: Ana Paula de Marino Suda e Outros.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS.PROCESSO Nº 1003361-34.2016.8.26.0006) O.MM. Juiz
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo Dr. PAULO
DE TARSSO DA SILVA PINTO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos - 1) AMÉLIA COSTA DE MARINO,
brasileira, RG n.º 5.355.400-00,inscrita no CPF/MF sob o n.º 650.675.508-30, 2) ANA PAULA DE
MARINO SUDA,Brasileira, CPF 270.576.438-02, 3) CARLOS ALBERTO DE MARINO, Brasileiro,
Comerciante, RG 2992933, CPF 136.553.258-51, e 4) LUIS GUSTAVO DE MARINO, Brasileiro, RG
28685758-3, CPF 325.088.428-69,que lhes foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por
parte de Geordano Franco Ferreira, para julgar procedente a ação, condenando os REQUERIDOS, ao pa-
gamento das custas e honorários advocatíciosatualizados (R$ 80.000,00 - 07/2016), e requerendo a ou-
torga de escritura definitiva do imóvel,situado na Rua Jarauara, n.º 953-A, na Vila Ré, São Paulo-SP,
encravada em terreno medindo8,50m (oito metros e cinqüenta centímetros de frente e fundos por 10,00m
(dez metros lateraisesquerda e direita, perfazendo uma área de 185m² (cento e oitenta e cinco metros
quadrados)”,prenotado sob a matrícula 423.501 do 12º Cartório de Registro de Imóveis da Capital),
imóveleste ao qual o REQUERENTE ADQUIRIU DOS REQUERIDOS em 19 de junho de 2007,
nostermos do contrato de compromisso de compra e venda, por R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e confor-
me documentos juntado aos autos comprova o pagamento do requerente aos requeridos.Encontrando-se
os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, porEDITAL, para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, quefluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente(m) resposta(s). Não sendo contestadaa ação, os réus serão considerados revéis, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da Lei.
Dado e passado nestacidade de São Paulo, aos 10 de outubro de 2019.

Clube Atlético Juventus
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária de 09 de Novembro de 2019

Ivan Antipov, Presidente do Egrégio Conselho Deliberativo do Clube Atlético Juventus, em obediência ao
que determina o Artigo 50, Inciso I, Alínea a do Estatuto Associativo convoca os todos os Associados (as)
maiores de 18 (dezoito) anos, titulares, em pleno gozo de seus direitos associativos, e em dia com os
cofres do Clube, e que tenham no mínimo 01 (um) ano completo de vínculo associativo contado até o ano
da eleição, para participarem da Assembleia Geral Ordinária que será realizada no Salão Grená da en-
tidade, situado na Rua Comendador Roberto Ugolini, nº 152, Parque da Mooca, nesta Capital, no dia 09 de
Novembro de 2019 no horário das 09:00 h às 17:00 h para cumprirem a seguinte Ordem do Dia: A- Em
estrita obediência ao que determina o Artigo 113 do Estatuto Associativo, eleger para o período de 22 de
Dezembro de 2019 a 21 de Dezembro de 2023 os 20 (vinte) Conselheiros Quadrienais e seus 05 (cinco)
Suplentes, que comporão o designado Grupo “A” do Conselho Deliberativo, tudo conforme explicitado no
Ofício nº 223/2019 de 04 de Setembro de 2019 no qual constam as Normas Disciplinadoras desta Eleição
publicadas no Sitio Eletrônico bem como afixadas na Portaria Central, na Sala do Conselho Deliberativo
bem como nos Murais Internos do Clube; B- Dar Posse aos eleitos para assumirem o Cargo no dia 22 de
Dezembro de 2019. Ivan Antipov - Presidente do Egrégio Conselho Deliberativo do Juventus
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SEXTA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 2019

DIMINUIR A CARGA HORÁRIO E O SALÁRIO
Empresa pode reduzir a carga horária do funcionário e diminuir 
o salário, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O PERÍODO QUE O FUNCIONÁRIO DEVE FICAR AFASTADO PARA 
PERDER O DIREITO ÀS FÉRIAS?

Esclarecemos que de acordo com o art. 133 da CLT, não tem direito a 
férias o empregado que, no curso do período aquisitivo tiver percebido 
da Previdência Social prestações de acidente do trabalho ou de auxí-
lio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos.

LIMITE DIÁRIO PARA ESTAGIÁRIOS
Há limite diário de horas de trabalho para estagiários? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FGTS PAGO COM VALOR MENOR
Empresa necessita corrigir valor de FGTS pago a menor, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATO DE TRABALHO POR OBRA CERTA SÓ PODE SER EFETUADO 
POR EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL?

Esclarecemos que em princípio o contrato por obra certa é específico 
para empresas de construção civil. Em qualquer outra atividade, se 
deseja celebrar um contrato a prazo determinado deverá observar o 
disposto no art.443 da CLT.

FORMALIZAR CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO
Como proceder para formalizar contrato por prazo deter-
minado, existe modelo? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONCEDER ABONO PECUNIÁRIO
Nas férias em 2 ou 3 períodos, como conceder com o abano 
pecuniário? Saiba mais acessando a íntegra do conteúdo no 
site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

1ª VC – Regional Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO: 20 DIAS. Processo nº 1000541-
70.2015.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Rogério Bojo Pellegrino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
LARISSA MAXIMO DE SOUZA, Brasileira, CPF 371.231.428-02, que lhe foi proposta uma ação 
Monitória por parte de AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, alegando em síntese: ser credora 
da requerida do valor de R$ 29.284,43 (Dez/2014), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais relativo as mensalidades não pagas no ano de 2010 e ao saldo de confissão de dívida, 
firmado entre as partes. 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. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 22 de agosto de 2019. 

4ª VC – Regional Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002300-
91.2012.8.26.0008 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 LUCAS 
ROCHA NEVES, CPF: 314.477.868-07, RG: 42028132, que lhe(s) foi proposta uma ação Monitória 
por parte do AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese que é credora da 
importância original de R$ 3.265,04, em razão do contrato de prestação de serviços educacionais 
firmado com o requerido através das mensalidades não pagas, atribuindo o valor à causa de R$ 
6.575,10. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de vinte dias contados a 
partir da publicação deste edital, ofereçam embargos monitórios, nos termos do art. 702 do Novo 
Código de Processo Civil, ou paguem a importância supra, bem como os honorários advocatícios 
fixados em 5% do valor da causa, conforme art. 701, do NCPC, devidamente atualizada, ficando 
cientes, outrossim, de que neste último caso, ficarão isentos das custas processuais, bem como de 
que nos termos do artigo 701, § 5º do NCPC, resta deferido o pagamento parcelado do débito, na 
forma disposta no art. 916 do NCPC e de que, na hipótese do não oferecimento de embargos, será 
iniciada a execução, conforme previsto no Titulo II do Livro I da Parte Especial do NCPC. Em caso 
de revelia 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 22 de agosto de 2019. 

6ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0029918-82.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - 
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIANE MATEUS DOS SANTOS, CPF 391.722.538- 78, que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por AMC - Serviços 
Educacionais LTDA. 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$ 
14.864,82 (em 12/09/2019) , 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. 

O cenário econômico 

mundial se apresenta 

cada vez mais 

integrado, volátil, 

imprevisível e 

complexo, exigindo 

a adaptação das 

organizações sob pena 

de insucesso e exclusão 

do mercado.

Tal panorama envol-
ve a confrontação de 
constantes paradoxos 

relacionados ao modelo de 
cultura organizacional e aos 
estilos de liderança, que 
trouxeram à tona aspectos 
comportamentais na tomada 
de decisão e perfi l moral. O 
compliance advém do verbo 
em inglês ‘to comply’, que em 
tradução livre signifi ca ‘estar 
em conformidade com’. 

O termo ganhou força no 
ambiente corporativo como 
uma ferramenta de controle 
e gestão de riscos, visando 
combate à fraude e corrupção, 
mediante a regulação de nor-
mas e procedimentos de boas 
práticas. 

Entretanto, o compliance 
não tem caráter simplista, de 
mero conjunto de soluções 
padronizadas e diretrizes de 
conformidade com leis, regu-
lamentos e políticas organiza-
cionais.  

O compliance deve ser com-
preendido de forma ampla e 
complexa, pois demanda a 
adequação dos mecanismos de 
mitigação dos riscos e ameaças 
da organização, com a real 
internalização de uma cultura 
corporativa alinhada à moral e 
à transparência, que incentiva 
a responsabilidade e a visão 
holística do negócio.

Estar em compliance de-
manda a transformação e 
afastamento da cultura per-
versa de lucro a todo custo, 
da centralização do poder, da 
liderança fraca e autocrática, 
que fomentam a corrupção, 
disseminam tolerância e con-
formismo aos comportamentos 
ilícitos e imorais em prol de 
vantagens individualistas. 

A generalização desse com-
portamento dentro de uma 
organização estimula o co-
laborador a corromper seus 
valores e princípios por medo 
da demissão, humilhação e 
exclusão, pois está contami-
nado por um falso sentimento 
de pertencimento e orgulho 
implantado sob a égide de 
práticas duvidosas, que instala, 
ainda que sorrateiramente, a 
normalidade de transgressões. 

Ocorre que tais condutas 
não se limitam ao ambiente 

empresarial, e passam a con-
taminar as demais relações 
do indivíduo, ressignifi cando 
negativamente seus padrões 
morais e comportamentais. O 
membro da corporação não 
aderente às práticas corrup-
tivas também sofrerá com a 
estigmatização de sua imagem, 
abalo à honra e a sua dignidade. 

Ou seja, toda a sociedade 
acaba sendo impactada pela 
corrupção, já que o modelo 
mental, as crenças e valores de 
um ser humano são modelados 
de acordo com as experiências 
e infl uências internas e exter-
nas. A adoção do compliance, 
além de proporcionar o forta-
lecimento e clareza da base 
cultural, princípios e objetivos 
organizacionais, pode ser o 
estopim para a disrupção de 
padrões negativos, uma vez 
que exige a redirecionamen-
to do papel da liderança e a 
construção de processos mais 
rigorosos. 

Isso retira a subjetividade do 
poder de decisão e exige a efe-
tiva adoção de comportamen-
tos positivos, transparentes e 
íntegros, através da criação de 
um ambiente que estimule o 
comprometimento, a respon-
sabilidade e a confi ança. Os 
programas de compliance se 
traduzem em maior efi ciência, 
redução de fraudes e descon-
formidade legal, envolvendo 
a gestão de riscos (identifi -
cação, avaliação, mitigação e 
monitoramento), governança 
corporativa (transparente, 
ética e sustentável) e gestão 
de processos (otimizados e 
efi cientes). 

Trata da conscientização da 
real função social da empresa, 
do resgate aos deveres de 
diligência e lealdade, com o 
equilíbrio entre poder e res-
ponsabilidade, estimulando à 
remodelagem institucional das 
organizações. O compliance se 
traduz na visão integrada da 
empresa e na compreensão do 
ciclo de interesses contrapos-
tos que se projetam na socieda-
de, ressaltando importância do 
olhar preventivo e do foco no 
ser humano, sua aprendizagem 
e evolução. 

A partir dessa nova percep-
ção advém a maior vantagem 
competitiva de uma organiza-
ção, pois fazer o certo impulsio-
na a menores riscos (redução 
do passivo) e maiores lucros.

(*) - Integra o Grupo de Pesquisa 
do ISAE Escola de Negócios (www.

isaebrasil.com.br). 

Compliance e comportamento: 
novos desafi os para 
problemas antigos

Helen Caroline Pinto (*)

TAM Aviação Executiva e Táxi Aéreo S.A.
CNPJ n. 52.045.457/0001-16 - NIRE 35.300.026.373

Ata de Assembléia Geral Ordinária realizada em 10/07/2019
Local, hora e data: 10/07/2019, às 11:00 horas, na sede social, na Rua Monsenhor Antonio Pepe, 94, em SP/SP. Convoca-
ção: Dispensada a publicação. Direção dos trabalhos: Noemy Almeida Oliveira Amaro – Presidente; Ana Paula Rodrigues 
Matsuda – Secretária, que compõem a mesa diretora dos trabalhos. Quorum: Presença dos acionistas representando 
100% do capital social. Ordem do dia e deliberações: Pela unanimidade dos presentes foi aprovada a alteração do artigo 
23 do Estatuto Social da Companhia, que passará a viger com a seguinte redação: “Artigo 23. A Diretoria é formada por 
no mínimo 02 e no máximo 05 membros, acionistas ou não, residentes no Brasil, eleitos pelo Conselho de Administração. 
§ 1º - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada a pedido de qualquer um de seus membros. § 2º - As reuniões de 
Diretoria serão abertas com a presença da maioria de seus membros. § 3º - As resoluções da Diretoria serão adotadas 
pelo voto da maioria de seus membros, sendo que das reuniões serão lavradas as respectivas atas, que ficarão inscritas no 
Livro de Atas de Reuniões da Diretoria.” Declarações finais: Foi determinada a lavratura da ata na forma sumária prevista 
no § 1o do artigo 130 da Lei n. 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a tratar. São Paulo, 10/07/2019. Assinaturas: 
Noemy Almeida Oliveira Amaro – Presidente da Mesa, Ana Paula Rodrigues Matsuda – Secretária. Acionistas: Noemy 
Almeida Oliveira Amaro, Maria Cláudia Oliveira Amaro, Maurício Rolim Amaro e João Francisco Amaro. Noemy Almeida 
Oliveira Amaro - Presidente; Ana Paula Rodrigues Matsuda - Secretária. Acionistas: Noemy Almeida Oliveira Amaro; 
Maria Cláudia Oliveira Amaro; Maurício Rolim Amaro; João Francisco Amaro. Jucesp nº 420.112/19-4 em 01/08/2019. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

TAM Aviação Executiva eTáxi Aéreo S.A.
CNPJ n. 52.045.457/0001-16 - NIRE 35.300.026.373 - Ata de RCA realizada em 10/07/2019

Data, hora e local: 10/07/2019, às 12:00 horas, na sede social, na Rua Monsenhor Antonio Pepe, n. 94, em SP/SP. Quorum: Presença da totalidade dos 
membros do Conselho de Administração. Mesa: Maurício Rolim Amaro – Presidente e Flávia Turci – Secretária. Ordem do dia e deliberações: Tendo em 
vista a carta de renúncia apresentada em 30/06/2019, pelo Ruy Antonio Mendes Amparo ao cargo de Diretor de Manutenção, a unanimidade dos presen-
tes deliberou aceitar tal renúncia e transmitir ao Ruy Antonio Mendes Amparo os mais sinceros agradecimentos pelo trabalho desempenhado na Com-
panhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata na forma sumária, que após lida foi por todos 
assinada. SP 10/07/2019. Maurício Amaro – Presidente; Flávia Turci – Secretária; Conselheiros: Maurício Amaro, Maria Cláudia Oliveira Amaro, Egber-
to Vieira Lima e Antonio Luiz Pizarro Manso. Flávia Turci - Secretária. Jucesp nº 446.005/19-8 em 19/08/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

JGCG Participações S.A. 
CNPJ/MF nº 05.502.264/0001-67 - NIRE nº 35.300.193.903

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
(Ata Lavrada sob a forma de sumário, conforme artigo 130, §1º da Lei 6.404/76). Data-Hora-Local: No dia 14 de outubro 
de 2.019, às 11:00 horas, na sede social, na Rua Major Sertório, 332 - 2º andar, conjunto 201, Município de Estado de 
São Paulo. Convocação e Comparecimento: Dispensada, posto que presentes todos os acionistas conforme assinatura 
constantes do Livro de Presença de Acionistas da Sociedade e da Lista de Presença constante do Anexo I da presente Ata. 
Mesa: Presidente: Frederico de Toledo Gottheiner, Secretária: Daniela de Goes Gottheiner. Ordem do Dia: (I) Deliberar 
sobre proposta da Diretoria de redução do capital social; (II) deliberar sobre a distribuição de dividendos. Deliberações: 
Iniciada a reunião, o presidente fez a leitura dos documentos atinentes à ordem do dia, que foram colocados à disposição 
de todos os acionistas. Os acionistas deliberam, por unanimidade: (I) Reduzir o capital social em R$ 2.102.751,00 (dois 
milhões, cento e dois mil e setecentos e cinquenta e um reais), mediante devolução em dinheiro aos acionistas. (II) Em 
face da deliberação acima, o capital social é reduzido para R$ 402.000,00 (quatrocentos e dois mil reais), sem alteração na 

integralizado, é de R$ 402.000,00 (quatrocentos e dois reais), dividido em 100 (cem) ações ordinárias, todas nominativas e 
sem valor nominal. Parágrafo Único: A cada ação ordinária corresponde a 1 (um) voto nas Assembleias Gerais”. (III) Per-
manecem íntegros e plenamente vigentes os demais dispositivos do Estatuto Social não alterados na presente assembleia 
geral. (IV) Aprovar a distribuição do valor de R$ 197.954,70 (cento e noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e quatro 
reais e setenta centavos), a título de dividendos para todos os acionistas na proporção de suas participações no capital da 
empresa. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente ata, a qual, 
lida e achada conforme, foi por todos assinada. Presidente da Mesa: Frederico de Toledo Gottheiner, Secretária da Mesa: 
Daniela de Goes Gottheiner. Acionistas: Frederico de Toledo Gottheiner, Daniela de Goes Gottheiner, George de Toledo 
Gottheiner. Visto do Advogado: Clarissa Lindenberg Badke - OAB 112.645-B.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO FÍSICO Nº 0116718-38.2009. 
8.26.0011. A MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Comarca de 
São Paulo, Estado de São Paulo, Dra. Vanessa Bannitz Baccala da Rocha, na forma da Lei, etc, 
FAZ SABER à co-compromissária compradora FLÁVIA ROBERTA GUIMARÃES LADELUCA, 
CPF 134.547.888-70, que, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 
BPN BRASIL BANCO MÚLTIPLO S/A em face de Empresa de Transportes Transconz LTDA e Luiz 
Fernando Conz Rinaldi, foi efetuada a penhora dos direitos de aquisição de Luiz Fernando Conz 
Rinaldi sobre o Apartamento nº 84, Tipo B, do Edifício Versailles Garden, situado na Rua Agenor de 
Lima Franco, nº 116, nesta Capital, descrito na matrícula nº 147.944 do 18º Cartório de Registro de 
Imóveis da Capital. Encontrando-se a co-compromissária compradora em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada sua INTIMAÇÃO por EDITAL, da penhora realizada para, querendo, oferecer 
impugnação à penhora, bem como se manifestar sobre pedido de adjudicação, no prazo de 15 
(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo de 20 dias do presente edital. Será o presente 
edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 27 de agosto de 2019. 

1. Data, Hora e Local: Aos 24 dias do mês de outubro de 2019, às 16h00, na sede social 
do BANCO BMG S.A., localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, 
Sala 101, Parte, Bloco 01, Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º 
andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São 
Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Em atendimento à convocação reali-
zada pela Sra. Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 21 do Esta-
tuto Social da Companhia, estiveram presentes os Conselheiros: Ana Karina Bortoni Dias, 
Ângela Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, Regina Annes Guimarães, José Eduardo 
Gouveia Dominicale, Sandoval Martins Pereira e Ricardo Annes Guimarães. 3. Mesa: Presi-
dente: Ana Karina Bortoni Dias; Secretário: Marco Antonio Antunes. 4. Ordem do dia: no 
âmbito da oferta pública da Companhia, aprovada pela Reunião do Conselho de Adminis-
tração realizada em 29 de agosto de 2019, deliberar sobre as seguintes matérias: (A) a fi -
xação e justifi cativa do preço de emissão das ações preferenciais, nominativas, escriturais e 
sem valor nominal, de emissão da Companhia (“Preço por Ação” e “Ações”, respectivamen-
te), todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, a serem emitidas pela 
Companhia ou alienadas pelo acionista vendedor identifi cado no Prospecto Preliminar da 
Oferta (o “Acionista Vendedor”), no âmbito da oferta pública de distribuição primária e se-
cundária de Ações de emissão da Companhia, a ser realizada no Brasil, em mercado de bal-
cão não organizado, em conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”) e 
demais normativos aplicáveis, com esforços de colocação das Ações no exterior, que com-
preenderá a distribuição pública primária de 103.448.277 (cento e três milhões, quatrocen-
tas e quarenta e oito mil, duzentas e setenta e sete) Ações (“Oferta Primária”) e a distribui-
ção pública secundária de, inicialmente, 16.491.755 (dezesseis milhões, quatrocentas e no-
venta e uma mil, setecentas e cinquenta e cinco) ações preferencias de titularidade do Acio-
nista Vendedor (“Oferta Secundária” e, em conjunto com a Oferta Primária, “Oferta”); (B) 
a aprovação do aumento do capital social da Companhia em decorrência da Oferta Primá-
ria, dentro do limite do capital autorizado, mediante emissão de Ações, com a exclusão do 
direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das Ações, em con-
formidade com o disposto no artigo 172, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, con-
forme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), bem como demais especifi cidades atinen-
tes as Ações;  (C) a verifi cação da subscrição das Ações distribuídas no âmbito da Oferta; e 
(D) a autorização para a Diretoria da Companhia emitir o prospecto defi nitivo e o 

, bem como tomar todas as providências e praticar todos e quaisquer 
atos necessários relacionados à Oferta e seu correspondente aumento de capital, incluindo, 

, assinar o “

”, o “ ”, o “

” e todos os outros contratos e documentos que se fi zerem necessários no âmbito da 
Oferta (os “Documentos da Oferta”).  5. Deliberações por unanimidade: Após discus-
são das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade 
de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram: (A) a fi xação do Preço por Ação em R$ 
11,60 (onze reais e sessenta centavos), com base no resultado do procedimento de coleta 
de intenções de investimento (“Procedimento de ”), conduzido exclusivamen-
te com investidores profi ssionais no Brasil e no exterior, pelos Coordenadores da Oferta e 
Agentes do Colocação Internacional (conforme defi nidos no Prospecto Preliminar da Ofer-
ta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Preferenciais de Emissão do Ban-
co BMG S.A.), nos termos do artigo 23, parágrafo primeiro, e artigo 44 da Instrução nº 400, 
emitida pela Comissão de Valores Mobiliários em 29 de dezembro de 2003, conforme alte-
rada. De acordo com o artigo 170, parágrafo primeiro, inciso III da Lei das Sociedades por 
Ações, a escolha do critério para a determinação do Preço por Ação é justifi cada pelo fato 
de que não promoverá diluição injustifi cada dos atuais acionistas da Companhia e pelo fato 
de as Ações serem distribuídas por meio de uma oferta pública, na qual o preço de merca-
do das Ações foi defi nido com base no resultado do Procedimento de ;  (B) o 
aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, con-
forme previsto no seu Estatuto Social, no montante de R$1.200.000.013,20 (um bilhão, du-

zentos milhões, treze mil reais e vinte centavos), que passará de R$2.542.570.607,69 (dois 
bilhões, quinhentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta mil, seiscentos e sete 
reais e sessenta e nove centavos) para R$3.742.570.620,89 (três bilhões, setecentos e qua-
renta e dois milhões, quinhentos e setenta mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e nove cen-
tavos), mediante a emissão, em decorrência da Oferta Primária, de 103.448.277 (cento e 
três milhões, quatrocentas e quarenta e oito mil, duzentas e setenta e sete) ações preferen-
ciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao Preço por Ação de R$11,60 
(onze reais e sessenta centavos), passando o capital social da Companhia de 500.007.354 
(quinhentos milhões, sete mil e trezentas e cinquenta e quatro) ações, dividido em 
400.007.354 (quatrocentos milhões, sete mil e trezentas e cinquenta e quatro) ações ordi-
nárias e 100.000.000 (cem milhões) ações preferenciais, para 603.455.631 (seiscentos mi-
lhões, quatrocentas e cinquenta e cinco mil, seiscentas e trinta e uma) ações, dividido em 
400.007.354 (quatrocentos milhões, sete mil e trezentas e cinquenta e quatro) ações ordi-
nárias e 203.448.277 (duzentos e três milhões, quatrocentas e quarenta e oito mil, duzen-
tas e setenta e sete) ações preferenciais, com exclusão do direito de preferência dos acio-
nistas da Companhia na sua subscrição, em conformidade com o disposto no inciso I, do ar-
tigo 172, da Lei das Sociedades por Ações e nos termos do artigo 6º, parágrafo 1º do Esta-
tuto Social da Companhia. Tendo em vista a necessidade de homologação do aumento de 
capital social da Companhia pelo Banco Central do Brasil (“Homologação” e “Banco Cen-
tral”, respectivamente), serão emitidos recibos de subscrição decorrentes do aumento de 
capital ora aprovado, recibos estes que serão integralizados à vista, no ato de subscrição, 
em moeda corrente nacional, e dão direito ao recebimento de 1 (uma) Ação cada um (“Re-
cibos de Subscrição”). Os Recibos de Subscrição conferirão aos seus titulares os seguintes 
direitos: (i) direito de serem incluídos em oferta pública decorrente de alienação de ações 
de emissão da Companhia que resultem na alienação de seu controle acionário, nas mes-
mas condições de tal alienação; e (ii) direito de serem convertidos em Ações após a Homo-
logação. As Ações, assim como todas as ações preferenciais de emissão da Companhia, não 
conferirão direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral e, após a Homologação pelo 
Banco Central, conferirão aos seus titulares, nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º, do Esta-
tuto Social da Companhia, os seguintes direitos: (i) prioridade em relação às ações ordiná-
rias no reembolso do capital, em caso de liquidação da Companhia, sem prêmio; (ii) direito 
de participar dos lucros em igualdades de condições com as ações ordinárias, inclusive o di-
reito de participar, de forma integral, de dividendos e juros sobre capital próprio que vierem 
a ser declarados pela Companhia após a Homologação pelo Banco Central; (iii) direito de 
serem incluídas em oferta pública de alienação de controle, nos termos do artigo 43 do Es-
tatuto Social; e (iv) todos os demais direitos assegurados às ações da Companhia no Esta-
tuto Social, na legislação aplicável, especialmente a Lei da Sociedade por Ações, e no seg-
mento de listagem do Nível 1 de Governança Corporativa da B3 S.A. – Bolsa, Brasil, Balcão. 
Considerando, ainda, a necessidade de Homologação, os investidores da Oferta receberão 
certifi cados de depósitos (“Units”), sendo compostos cada um por 1 (uma) Ação de titula-
ridade do Acionista Vendedor e 3 (três) Recibos de Subscrição. As Units refl etirão as carac-
terísticas das Ações e Recibos de Subscrição que as compuserem, sendo que, após a Homo-
logação, a Companhia deverá publicar comunicado ao mercado informando aos investido-
res o procedimento de desmembramento das Units, com a entrega das respectivas Ações 
subjacentes aos seus titulares;  (C) a verifi cação pelo Conselho de Administração da subs-
crição de 103.448.277 (cento e três milhões, quatrocentas e quarenta e oito mil, duzentas e 
setenta e sete) Ações distribuídas no âmbito da Oferta; e (D) autorizar a Diretoria da Com-
panhia a emitir o prospecto defi nitivo e o , bem como tomar to-
das as providências e praticar todos e quaisquer atos necessários relacionados à Oferta e 
seu correspondente aumento de capital, incluindo, , assinar os Documentos da 
Oferta. 6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado e ine-
xistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário 
à lavratura de presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.  São Paulo, 
24 de outubro de 2019. Mesa: (aa) Ana Karina Bortoni Dias - Presidente; Marco Antonio 
Antunes - Secretário. Conselheiros: Ana Karina Bortoni Dias, Ângela Annes Guimarães, 
Olga Stankevicius Colpo, Regina Annes Guimarães, José Eduardo Gouveia Dominicale, San-
doval Martins Pereira e Ricardo Annes Guimarães. 

Marco Antonio Antunes - Secretário da Mesa. 

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2019

BANCO Mulheres devem 
mais contas de 
água, luz e gás 
do que homens

A inadimplência fi cou estável 
em agosto de 2019, permanecendo 
em 63,4 milhões. O número repre-
senta 40,6% da população adulta 
do país. Na visão por gênero, os 
homens são a maior parte (50,8%), 
devendo mais para o segmento de 
Bancos e Cartão. Já elas (49,2%) 
têm mais dívidas atrasadas em 
Utilities – contas de água, luz e 
gás. No geral, a inadimplência teve 
variação de quase 3% com relação 
ao mesmo mês do ano anterior. 
Segundo o economista da Sera-
sa Experian, Luiz Rabi, o mito 
de que mulheres devem mais 
não existe. “Podemos falar que 
hoje os gêneros estão em pé de 
igualdade, ambos impactados 
fortemente pelo desemprego no 
país. Apesar disso, os dados indi-
cam uma estabilidade no número 
nos últimos meses, um sinal de 
alívio para a economia do país”.
A representatividade da soma de 
Bancos e Cartões e Financeiras 
é maior no montante de dívidas 
atrasadas dos homens (40%) do 
que nas mulheres (37,3%). Elas 
têm mais contas negativadas em 
Utilities (água, luz e gás) e Vare-
jo(AI/SerasaExperian).

Esse foi o maior valor para 
o mês desde setembro 
de 2017, quando fi cou 

em US$ 1,716 bilhão. No mes-
mo mês de 2018, as despesas 
somaram US$ 1,189 bilhão. Os 
dados foram divulgados ontem 
(24), em Brasília, pelo Banco 
Central (BC). Segundo o chefe 
de Estatísticas do BC, Fernando 
Rocha, esse resultado interrom-
pe uma trajetória de redução das 
despesas em viagens registradas 
nos meses anteriores. “Mas isso 
não necessariamente indica 
uma tendência”, disse.

Neste mês, até o último dia 
22, esses gastos chegaram a US$ 
1,038 bilhão. Rocha ressaltou 
que, em nove meses do ano, 
esses gastos com viagens chega-
ram a US$ 13,344 bilhões, valor 

Aumentaram os gastos 
de brasileiros no exterior

Os gastos de brasileiros em viagem ao exterior chegaram a US$ 1,330 bilhão em setembro
A
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inferior aos US$ 13,875 bilhões, 
em igual período de 2018. As 
receitas de estrangeiros em 
viagem ao Brasil totalizaram 
US$ 391 milhões no mês pas-
sado e US$ 4,529 bilhões em 
nove meses, contra US$ 373 
milhões e US$ 4,513 bilhões, 
respectivamente, nos mesmos 
períodos de 2018. 

Com isso, a conta de viagens, 
formada pelas despesas e as re-
ceitas, fechou setembro negativa 
em US$ 938 milhões e nos nove 
meses do ano com défi cit de 
US$ 8,814 bilhões. As viagens 
internacionais fazem parte da 
conta de serviços das transações 
correntes, que são compras e 
vendas de mercadorias e serviços 
e transferências de renda do 
Brasil com outros países (ABr).

Neste mês, até o último dia 22, esses gastos 

chegaram a US$ 1,038 bilhão.
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