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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Conceição Trucom – Alaúde – Posso afi ançar 
que não se trata de uma mera obra de dicas, 
sugestões ou coisa que o valha. Este escriba, 
com muita honra, conhece de perto os trabalhos 
da autora, endossando-os  . Nesta obra os “se-

gredos” dessa semente são desvendados. Seus benefícios 
e alguns malefícios são plenamente demonstrados. De 
fácil aquisição e utilização, poderá perfeitamente evitar 
e  curar algumas moléstias, que tanto a indústria farma-
cêutica explora. Inquestionável!

O Poder da Cura da Linhaça

Virgilio Galvão – Contexto – Jornalista 
paulista, residente nos USA desde 2015, 
escancara o sistema social americano. Uma 
obra de abrangência fundamental. O leitor 

terá com muita clareza um panorama muito diferente 
daquele que imaginamos. Normalmente, quando so-
mos acometidos por situações políticas adversas ao 
que pensamos, ou um lance na economia que gerará 
alterações detestáveis , etc , normalmente o pais sím-
bolo de riqueza, solidez , tranquilidade e liberdade e 
“otras cositas”, Tio Sam nos vem à mente. Esta obra 
levanta o tapete e desanuvia um verdadeiro cipoal de 
cuidados que o pretendente deverá levar em conta. 
Imparcial, o autor despeja uma enxurrada de água 
muito fria na fervura . O cinema nem sempre condiz 
com a realidade. Dicas , sugestões e valiosos conse-
lhos, bem como fatos bem relatados em cada página, 
farão o leitor iluminar caminhos e rever conceitos. 
Esclarecedor!

Estados Unidos na Prática: 
Como funciona a maior 
potência mundial

Luiz Fernando Prôa – Personal – Valeu 
a pena cada segundo, a esperar essa nova 
obra do celebrado poeta carioca. Poemas 
transversais, poesias leves, algumas nem 
tanto, todavia, sempre carregadas com muita 
emoção. Os micro poemas, simplesmente 

arrasam, pela espirituosidade , leveza e diametral 
profundidade. Pequeno livro, porém de grosso calibre. 
Para poucos.

Efeitos do Clímax

Matheus Macedo – Paulus – Um trabalho 
jornalístico na plena concepção do termo, 
produzido pelo laureado jornalista. Munido 
de muita coragem,  despojamento e uma 

qualificação profissional absoluta ,  enveredou pelas 
brenhas do Pará para descobrir a cruel realidade vivida 
por crianças, adolescentes e suas famílias, na maioria 
ribeirinhas. Os relatos são chocantes. Um Brasil que 
parece não nos pertencer, ao menos, gostaríamos que 
não fosse. O leitor, além de chocado, seguramente 
envergonhar-se-á. Temos culpa? Qual parte do ônus 
social nos cabe? Deve ser lido por todos nossos gover-
nantes e cidadãos de bem. Por demais impactante!

Filhos dos Rios: Pobreza, 
abuso e exploração sexual 
no Marajó(PA)

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com 
apresentação de 

Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br

Alfredo Soares – Gente –  Sabe aquela 
pessoa que não para um segundo? Sempre 
movimentando-se, questionando, jamais 
conformada com o status quo, que sabe que 
pode/deve melhorar o que está bom, pois é, 

essa é a personalidade que sentimos vibrar em cada 
linha que lemos nessa obra. O autor, no alto dos seus 
26 anos,  criou uma plataforma de vendas e-commerce, 
hoje considerada a maior e mais produtiva da América 
Latina. Ele acredita  no bom vendedor honesto, dentre 
tantas outras práticas. Formulou uma verdadeira Bíblia 
de procedimentos e atitudes, totalmente factíveis, que 
seguramente conduzirão à excelência e consequente 
sucesso! Muito útil!

A Melhor Estratégia é Atitude: 
Bora Vender

A produção de óleo e 

gás no Brasil vive hoje 

dois momentos bem 

distintos.

Por um lado, o Polígono 
do Pré-sal, a “menina 
dos olhos” das grandes 

operadoras, produz em média 
cerca de 25 mil boe (barril de 
óleo equivalente)/poço. Por 
outro lado, temos os campos 
maduros em terra e pós-sal, 
onde a maioria está com mais 
de vinte anos de operação e 
com produção em declínio 
acentuado. De acordo com a 
ANP, a produção do pós-sal 
offshore (em alto mar), nos úl-
timos cinco anos, e a produção 
terrestre, no período de 2010 
a 2017, tiveram uma redução 
de 30%. 

Se considerarmos que, tanto 
os grandes campos do pré-sal 
como uma grande parte dos 
campos maduros pertencem 
às mesmas empresas, e ainda, 
se pensarmos no retorno de 
futuros investimentos nesses 
ativos, pode-se inferir que o 
apetite dessas companhias nos 
campos maduros deve ser pe-
queno, principalmente, em um 
ambiente de capital escasso e 
óleo barato. 

Contudo, os campos madu-
ros no Brasil possuem poten-
cial de alavancagem do fator de 
recuperação (FR) levando em 
conta que a média brasileira é 
bem menor do que a mundial. 
Na Bacia de Campos, por 
exemplo, fi ca em torno de 24%. 
Ou seja, extraímos somente 
24% do total de petróleo exis-
tente em um campo, enquanto 
a média mundial é de 35%. 

Guardadas as devidas con-
siderações sobre as condições 
de exploração menos ou mais 
favoráveis de cada ativo, há 
muito o que se melhorar em 
termos de recuperação dos 
campos brasileiros em opera-
ção, e algumas empresas olham 
esse tema de perto como uma 
grande oportunidade de am-
pliar as receitas nesses ativos. 

Mas, o que isso significa 
fi nanceiramente? De acordo 
com a ANP, tomando a Bacia de 
Campos como exemplo, 1% de 
aumento no FR signifi ca US$ 
8 bilhões em investimentos e 
US$ 5 bilhões em royalties. 
Ou seja, aumentar a produção 
dos campos maduros ainda é 
atraente para o governo, e a 
ANP tem mantido contato com 
as grandes operadoras sobre 
o interesse delas em manter 
investimentos nesses ativos. 

A aparente estratégia do 
governo é que essas áreas 
sejam operadas por empresas 
focadas no aumento do FR, na 
extensão da vida útil dos ativos 
e nos custos menores de pro-
dução, fomentando, com isso, 
a participação de operadores 
que estejam dispostos a aplicar 
os recursos necessários para 
maximizar a recuperação dos 
volumes existentes. 

Dito isso, o governo vem 
apresentando uma série de 
iniciativas visando estimular as 
cessões de direitos de campos 

já em produção. A prorrogação 
da fase de produção, esten-
dendo a vida útil dos ativos, é 
uma delas, pois pode dar fôlego 
aos novos concessionários e 
viabilizar novos investimentos. 
Outra iniciativa importante 
é a redução da alíquota de 
royalties sobre a produção 
incremental, aumentando a 
atratividade pela busca de 
aumento de produção. 

Recentemente, a ANP publi-
cou a resolução 785 de 2019, 
que disciplina o processo de 
cessão de contratos de explo-
ração e produção de petróleo 
e gás natural, a constituição 
de garantias sobre direitos 
emergentes desses contra-
tos, a alteração do controle 
societário de concessionárias 
ou contratadas entre outras 
providências. 

A novidade é a possibilidade 
de usar as reservas existentes 
no campo como garantia de 
financiamento. Trata-se do 
Reserve Based Lending (RBL), 
uma opção já conhecida no 
mercado internacional e não 
permitida no Brasil até então. 
O fato é que todas estas ações 
do governo proporcionaram 
uma mudança no panorama 
dos campos maduros no país. 

Em um período menor que 
um ano, tivemos várias cessões 
de contrato concretizadas, em 
que empresas como a Perenco, 
Potiguar E&P, Trident Energy, 
Karoon e 3R Petrolleum adqui-
riram campos em operação no 
país. Há companhias estreando 
como operadoras e outras 
entrando agora no Brasil, o 
que signifi ca novos investi-
mentos, mais empregos e uma 
movimentação considerável na 
cadeia de fornecedores. 

Nesse caso, trata-se da regu-
lação além do compliance. É o 
governo utilizando a legislação 
para fomentar as políticas de 
desenvolvimento do mercado 
de óleo e gás bem como a re-
gulação para trazer segurança 
ao agente econômico. O que foi 
apresentado aqui é o resultado 
de iniciativas que deram certo 
e estão de fato alterando de 
maneira positiva o perfi l dos 
campos maduros no país. 

Estar familiarizado com o 
arcabouço regulatório existen-
te e com a agenda regulatória 
do governo para antecipar os 
impactos e incluir isso nas es-
tratégias corporativas decerto 
podem trazer benefícios às 
empresas, seja pela oportuni-
dade de novos negócios, seja 
pela defi nição de estratégias 
para diminuir os impactos nas 
operações realizadas no país. 

(*) - É sócio-diretor da KPMG e líder 
de regulação em óleo e gás. 

Vida longa aos campos 
maduros 

Antonio Souza (*)
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1º LEILÃO 26/11/2019 - 08:55h  -  2º LEILÃO 27/11/2019 - 15:00h

EDITAL DE LEILÃO
Alexandre Travassos, -

Presencial 
e Online IMÓVEL
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DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 26/11/2019, às 08:55 horas, e 2º Leilão 
dia 27/11/2019, às 15:00 horas. LOCAL: Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 4º Andar - Brooklin Paulista, São Paulo 
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010. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: -
-

DOS 
VALORES: 1º leilão: R$ 2.021.284,68 (Dois milhões, vinte e um mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito 
centavos); 2º leilão: R$ 947.548,83 (Novecentos e quarenta e sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e 
três centavos), 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: -

DO LEILÃO ONLINE: 
-

-
-

-

OBSERVAÇÕES: 

-

-
-

. A concretização da 
Arrematação será exclusivamente via Ata de Arrematação. Sendo a transferência da propriedade do imóvel feita por 
meio de Escritura Pública de Compra e Venda.  Prazo de Até 90 dias da formalização da arrematação. O arrematante 
será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre even-
tuais 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 desis-
tência da arrematação. -

-

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Edital de Convocação

Reunião Ordinária do Egrégio Conselho Deliberativo
da Associação Portuguesa de Desportos

A Associação Portuguesa de Desportos, por intermédio do Conselheiro João Carlos dos
Santos Bento, na qualidade de Presidente do Egrégio Conselho Deliberativo, convoca
os membros do Conselho Deliberativo para a Reunião Ordinária, a ser realizada no dia
10 de dezembro de 2019 (terça feira), em primeira convocação as 19h00, com metade
mais um de seus Conselheiros e em segunda convocação às 19h30 com no mínimo
50 (cinquenta) Conselheiros presentes, na Sede Social do Clube (no Salão Nobre) à Rua
Comendador Nestor Pereira, n° 33 - Canindé, São Paulo/SP. Da Ordem do Dia: - Votação
da ATA da Reunião Extraordinária de 30 de setembro de 2019. - Leitura, apreciação e
votação da ATA da Reunião Ordinária de 14 de outubro de 2019. - Dar posse aos novos
Conselheiros Efetivos com mandato de 2019 a 2025, eleitos na Reunião da Assembléia
Geral em 25 de novembro de 2019 e posse aos Conselheiros Vitalícios Suplentes.
- Eleição dos Candidatos a Conselheiros Efetivos e Suplentes para o Conselho de
Orientação e Fiscalização - COF. - Eleição da Mesa Diretiva do Conselho Deliberativo.
- Eleição do Presidente e Vice-Presidente da Diretoria Executiva. Atenciosamente,
Egrégio Conselho Deliberativo: Conselheiro João Carlos dos Santos Bento - Presidente
do Egrégio Conselho Deliberativo.

Sempre Engenharia,
Comércio e Representações Ltda.

CNPJ Nº 69.066.108/0001-83 - NIRE 35.2.1125817-1
Convocação para Reunião de Sócios para Exclusão de Sócio

Ficam convocados os sócios da Sociedade, para a Reunião de Sócios da Sociedade que
será realizada no dia 29/11/2019, às 10:00 hs., em 1ª convocação, e no dia 09/12/2019,
às 10 hs., em 2ª convocação, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 11º andar,
Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01452-001, tudo em conformidade com os artigos
1.152, § 3º, 1.085 e 1.086 todos da Lei 10.406, de 10/01/2002, contando com a seguinte
ordem do dia: (i) Deliberar acerca da exclusão do sócio Luiz Tarcisio Muniz de Freitas,
brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, RG nº 13.038.239 SSP/SP e CPF nº
084.466.998-93 e no CREA/SP nº 0682451104/D, residente e domiciliado na Rua
Caravelas, nº 140, apartamento 105, Torre Livin, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP
04012-060 (“Luiz Tarcisio”), atualmente, titular de 105 quotas representativas do capital
social da Sociedade, equivalentes a 21% do total; (ii) Alteração e consolidação do Con-
trato Social, bem como a autorização aos administradores da Sociedade, conforme ade-
quado e necessário, para praticar todos os atos e providências cabíveis, na hipótese de
ser aprovada a exclusão do Luiz Tarcisio da Sociedade. Luiz Tarcisio poderá apresentar
sua defesa, na reunião de sócio que ora se convoca, por meio documental ou oral. A
exclusão de Luiz Tarcisio é fundamentada em atos que implicaram e implicam em risco
para a continuidade dos negócios da Sociedade, bem como que comprometeram e com-
prometem sua efetiva capacidade de cumprir o objeto social. É importante ressaltar que a
ausência de Luiz Tarcisio na reunião que ora se convoca implicará em sua revelia quanto
aos fatos que fundamentam a justa causa para sua exclusão, o que poderá implicar em
sua exclusão da Sociedade. São Paulo/SP, 13/11/2019 Eduardo Fanganiello Senra, Neila
Delgado Fanganiello Senra e Patricia Gonçalves - sócios administradores. (13, 14 e 15)
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1º LEILÃO: 10/12/2019  - 11:00h  -  2º LEILÃO: 12/12/2019  - 11:00h
EDITAL DE LEILÃO

Fábio Zukerman
Presencial e 

Online IMÓVEL: Apartamento nº 134, 

Obs.:
DATA DOS 

LEILÕES: 1º Leilão: dia 10/12/2019, às 11:00 horas, e 2º Leilão dia 12/12/2019, às 11:00 horas. LOCAL: Av. Angélica, 
1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORA FIDUCIANTE: AMANDA FERRAZ GIARDINO 
MOURA

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

DOS VALORES: 
1º leilão: R$ 268.953,67 (Duzentos e sessenta e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centa-
vos) - 2º leilão: R$ 151.613,42 (Cento e cinquenta e um mil, seiscentos e treze reais e quarenta e dois centavos)

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 
. A concretização da Arrematação será exclusivamente via 

Ata de Arrematação. Sendo a transferência da propriedade do imóvel feita por meio de Escritura Pública de Compra 
e Venda.  Prazo de Até 90 dias da formalização da arrematação.  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.

08/11/2019.

LEILÃO DE IMÓVEL

PRESENCIAL E ONLINE

Moto Peças Transmissões S/A
CNPJ/MF 16.236.440/0001-82 - NIRE: 35.300.142.241

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 24/09/2019
Data: 24/09/2019; Horário: 9:00 horas; Local: Sede social da Moto Peças Transmissões S/A na Avenida
Hollingsworth nº 719, CEP 18087-105, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo; Publicações: Convo-
cação: Dispensada conforme § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76; Balanço Patrimonial comparativo, de-
monstrações do resultado, demonstrações das mutações do patrimônio líquido, demonstração do fluxo de
caixa e notas explicativas para os exercícios findos em 31/12/2018 e 31/12/2017, relatório da administração
e relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis: Publicado no Diário Oficial Em-
presarial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios de 12 de setembro de 2019; Presen-
ças: acionistas representando 100% do capital social dos acionistas titulares de ações ordinárias e prefe-
renciais; Mesa: Sob a presidência do Dr. Gilberto Cipullo, secretariada por mim Jair Lunhani; Ordem do
Dia e Deliberações: a) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Flu-
xos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas e Demons-
trações Contábeis, Notas Explicativas dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações
Contabeis em 31/12/2017 e 31/12/2018 e Relatório da Diretoria: - Aprovados por unanimidade com abs-
tenção dos legalmente impedidos o balanço e demonstrações financeiras retro mencionados; b) Destina-
ção do Resultado à Disposiçao da Assembleia: b-1) O valor de R$ 459.950,80 (quatrocentos e cinquen-
ta e nove mil, novecentos e cinquenta reais e oitenta centavos) equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro
líquido do exercício, destinados ao fundo de reserva legal; b-2) O saldo do lucro líquido no valor de
R$ 8.739.065,17 (oito milhões, setecentos e trinta e nove mil, sessenta e cinco reais e dezessete centavos),
já descontado o prejuízo acumulado anterior no importe de R$ 3.721.124,47 (três milhões, setecentos e vin-
te e um mil, cento e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos) será contabilizado como reserva de
lucros; c) Eleição da Diretoria e fixação da Remuneração: Foram reeleitos por unanimidade os seguintes
diretores: para o cargo de Diretor Industrial o Sr. Jair Lunhani, brasileiro, viúvo, tecnólogo, nascido em
01/05/1951, portador da cédula de identidade RG. 4.981.783-8 SSP/SP, expedida em 27/03/2017 inscrito no
CPF/MF sob o nº 560.398.088-53, residente e domiciliado na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo e
com escritório na Avenida Hollingsworth nº 719, CEP 18087-105, na cidade de Sorocaba, estado de São
Paulo e para o cargo de Diretor foi eleito o Sr. Paulo Atadaine Sobrinho, brasileiro, casado, contador, nasci-
do em 28/12/1964, portador da cédula de identidade RG. 18.668.989-5-SSP/SP, expedida em 11/09/2013,
inscrito no CPF/MF sob o nº 058.011.938-63, residente e domiciliado na cidade de Sorocaba, estado de São
Paulo e com escritório na Avenida Hollingsworth nº 719, CEP 18087-105, na cidade de Sorocaba, estado de
São Paulo. A remuneração global da diretoria eleita foi fixada em R$ 40.790,00 (quarenta mil, setecentos e
noventa reais) valor base 31/08/2019 e será corrigida e reajustada nas mesmas proporções de reajustes e
correções salariais que forem concedidos coletivamente aos empregados da sociedade e nas mesmas pro-
porções em que ocorrerem estes eventos, sendo que, as atribuições dos valores individualmente será obje-
to de deliberação da diretoria em reunião a ser convocada para esta finalidade específica. d) Declaração de
desimpedimento: Os diretores eleitos, presentes nesta assembléia, declaram, sob responsabilidade civil e
criminal, de que tem conhecimento de que deverão ter, no exercício de suas funções o cuidado e a diligên-
cia que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios, que não
estão incursos nas restrições que impedem o exercício das atividades comerciais, não estão impedidos por
lei especial nem condenados a penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia po-
pular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações
de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação (artigo 1011, § 1º
da Lei nº 10406/2002). Foi também deliberado que um cargo ficará vago enquanto não houver necessidade
que justifique o seu preenchimento e, o Conselho Fiscal, não será instalado para o proxímo exercício.
Encerramento: Não havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação, foi concedido o tempo neces-
sário à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme foi aprovada por unanimidade, sendo assinada
por todos os acionistas da sociedade e pelos diretores eleitos presentes a esta assembleia. Sorocaba, 24 de
setembro de 2019. (aa.) Dr. Gilberto Cipullo - Presidente; Jair Lunhani - Secretário, Drextom Finance S.A. -
p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Jair Lunhani - Diretor Industrial, Paulo Atadaine Sobrinho - Diretor. Os compo-
nentes da mesa declaram que a presente é copia fiel da ata lavrada em livro próprio. Sorocaba, 24 de se-
tembro de 2019. Mesa: Dr. Gilberto Cipullo - Presidente, Jair Lunhani - Secretário, Drextom Finance S.A. -
p.p. Dr. Gilberto Cipullo. Diretores Eleitos: Jair Lunhani - Diretor Industrial, Paulo Atadaine Sobrinho.
JUCESP nº 557.293/19-4 em 22.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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