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Aços Tamura S.A. - Indústria e Comércio
CNPJ (MF) nº 08.503.611/0001-64 - NIRE nº 35300200675
Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária 2020

Ficam convocados os Srs. Acionistas da empresa Aços Tamura S.A. - Indústria e Comércio para se
reunirem em A.G.O., a ser realizada em 1ª convocação às 09h00 do dia 12/03/2020 e em 2ª convocação
às 09h30 do dia 12/03/2020, com qualquer número de acionistas presentes, na sede da Companhia sito na
Travessa Esparta, 60, Parque das Nações, Santo André/SP - CEP: 09210-110; a fim de discutir e delibe-
rar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar
as demonstrações financeiras, referente ao ano findo de 2019; 2) Deliberar sobre a destinação do resulta-
do do exercício 2019; 3) Outros assuntos de interesse da sociedade. Comunicamos que se encontram à
disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei
nº 6.404/76, com as alterações da Lei nº 10.303/2001, referente ao exercício encerrado em 31/12/2019.
Santo André, 20 de fevereiro de 2020. Toioco Shimoishi - Diretora Presidente.                       (20, 21 e 22)

PWA S/A
CNPJ n° 04.455.612/0001-20 - NIRE 35.300.184.904

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 02/02/2020
Data, Hora e Local: 02 de fevereiro de 2020, à 09:00 horas, na sede social a Avenida Eusébio Matoso, 
n° 690, conjunto 19, São Paulo - SP. Presenças: A totalidade do capital social, conforme compro-
vam as assinaturas lançadas no livro de Presença de Acionistas. Convocação: Dispensado o edital 
de convocação nos termos do parágrafo 4°, do artigo 124, da lei n° 6.404/76. Mesa: Presidente: Sr. 
Roberto Carlos Pestana, que convidou a mim, Luis Schonenberg para secretário. Ordem do dia: 
a) o exame, discussão e aprovação do Balanço Patrimonial e respectivas demonstrações financeiras 
relativas ao exercício social findo em 31.12.2019; b) A deliberação sobre a destinação do resultado do 
exercício findo em 31.12.2019; c) a instalação ou não do Conselho Fiscal; d) Consolidação do Estatu-
to Social; e) Outros assuntos de interesse social. Deliberações: Foram aprovadas pela unanimidade 
dos acionistas presentes com abstenções legais: a) O Balanço Patrimonial, as respectivas demonstra-
ções financeiras e demais documentos da administração relativos ao exercício social encerrado em 
31.12.2019 e que deixaram de ser publicados em conformidade com o Artigo 294, Inciso II da Lei 
6.404/76, conforme balanço em anexo a esta; b) Aprovar a manutenção do prejuízo do exercício findo 
em 31.12.2019 em conta de prejuízos acumulados da Sociedade; c) estabelecer que o Conselho Fiscal 
não funcionará neste exercício; d) Aprovar a Consolidação do Estatuto Social, que segue em anexo 
a esta Ata. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais quisesse fazer uso da 
palavra, foi suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, que lida e acha-
da conforme, foi devidamente assinada por todos os presentes. São Paulo, 02 de fevereiro de 2020. 
Presidente da mesa: Roberto Carlos Pestana; Secretário da mesa: Luis Schonenberg. Acionistas 
presentes: Roberto Carlos Pestana, e Roberto Carlos Pestana Filho; Diretores eleitos: Roberto Car-
los Pestana e Roberto Carlos Pestana Filho. Confere com o original lavrado em livro próprio. Roberto 
Carlos Pestana Presidente da Mesa. Registrada na JUCESP sob o n° 95.273/20-7 em 18.02.2020.

Pinara Reflorestamento e Administração S/A
CNPJ 50.056.902/0015-13 - NIRE 35.300.042.794
Extrato da Ata da AGE Realizada Em 27/01/2020

1.Presenças: da totalidade dos acionistas e representantes que compõem o Capital Social. 2. Deliberações: 
Aprovada por unanimidade e sem ressalva a aquisição dos Direitos sucessórios na Cessão de direitos posses-
sórios dos Sítio Cachoeira e Sítio Boa Esperança, ambos no Município de Ribeirão Branco/SP, bem como auto-
rizar a diretoria a praticar todos os atos necessários à efetivação e conclusão da referida transação.São Paulo, 
27 de janeiro de 2020. Candido Gaya Loureiro de Mello - Presidente da AGE; Lauro Loureiro de Mello Fi-
lho - Secretário da AGE. JUCESP n° 74.723/20-0 em 06/02/2020, Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

Edital de Citação Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo Nº 
1126270-58.2014.8.26.0100 (USUC 1583)A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza de 
Miguel, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro  Central Cível, da Comarca 
de SP, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.Faz saber a(o)(s) Anizio Monteiro Alves, Marina 
Cadó Monteiro Alves, Nilza Ferreira Cabral, Irineu de Jesus Moraes, Maria Lucia Lima Moraes, 
Norberto Moia Pedrosa, Leda de Alcantara Ribeiro Pedrosa, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Deivis Bini ajuizou ação de Usucapião, visando a declaração de domínio sobre o 
imóvel localizado na Avenida Rubens Fraga de Toledo Arruda, nº 345 41º Subdistrito de Cangaíba - 
São Paulo SP, com área de 167,38 m², contribuinte nº 110.097.0048-1, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito. 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 

Não podemos 
ser avulsos

O modelo eleitoral 
brasileiro 
não permite 
candidaturas 
avulsas, obrigando 
que os candidatos 
tenham filiação 
partidária para 
concorrer a todos os 
cargos públicos

Em cargos majoritá-
rios - presidente, 
governador, pre-

feito e senador - é preciso 
ser filiado a um partido 
político, mas o candidato 
poderá alterar a legenda 
durante o mandato sem 
perder o cargo. Em cargos 
proporcionais - deputados 
federais, deputados esta-
duais e vereadores - os 
candidatos precisam de 
filiação partidária, mas 
não podem se afastar da 
legenda durante o manda-
to, sob pena de perder o 
cargo para legenda, exce-
to em casos de expulsão, 
perseguição partidária ou 
criação de novos partidos.

Assim como o modelo 
brasileiro exige, outros 
modelos possibilitam as 
chamadas candidaturas 
avulsas. Adianto minha 
defesa enfática às filia-
ções e fidelidade par-
tidária. Acredito que o 
modelo partidário e sua 
obediência, de alguma 
forma, organiza melhor 
as estruturas políticas, e 
possibilita que o eleitor 
tenha uma forma de iden-
tificar e responsabilizar 
suas escolhas.

Dificilmente veremos 
uma disputa presidencial 
entre um grande partido 
norte-americano e um 
candidato avulso, isso 
porque as candidaturas 
avulsas são muito custo-
sas econômica e politica-
mente. Dificilmente um 
candidato avulso conse-
gue organizar as forças 
políticas e uma gama de 
candidatos para viabilizar 
sua candidatura. Dentro 
do modelo brasileiro, de 
presidencialismo de coa-
lizão, dificilmente temos 
condições de manter uma 
coalizão sólida, sem uma 
base partidária razoável.

Os partidos políticos têm 
uma função primordial: 
possibilitam, de forma 
mais racional, a agluti-
nação de forças políticas 

em torno de um candidato 
ou uma agenda política 
a ser implementada. Se 
observarmos as votações 
ou encaminhamentos de 
uma sessão da Câmara dos 
Deputados ou do Senado 
Federal, verificaremos o 
impacto das estruturas 
partidárias nas votações. 

São os partidos que 
mantém de forma mais 
estável o modelo de co-
alização dentro do Poder 
Legislativo. Seria muito 
ingênuo acreditarmos 
que um político sozinho 
pudesse agradar a todos 
e possibilitar a construção 
de um governo tão grande 
como o nosso, somente 
com seu prestígio ou 
capacidade política. Acre-
dito que a possibilidade 
de candidaturas avulsas 
geraria instabilidades 
políticas e dificuldades na 
construção de uma ideia 
das “elites políticas”.

Os maiores defensores 
das candidaturas avulsas 
são os políticos que não 
se adequam aos modelos 
partidários, ou que têm 
dificuldade de aceitar a 
organização dos partidos 
e sua dinâmica de coalizão 
dentro do Congresso. Es-
ses mesmos candidatos, 
não adaptados, necessita-
rão dos partidos e do Po-
der Legislativo se tiverem 
que exercer um mandato. 
Formação de base no 
Congresso e aglutinação 
de forças políticas em 
prol de uma coalizão são 
primordiais para governos 
estáveis. 

As candidaturas avul-
sas devem ser discutidas, 
mas é um ponto muito su-
perficial diante de outros 
problemas que já temos. 
Precisamos avançar den-
tro de discussões como 
a democracia interna 
dos partidos políticos; 
convenções partidárias 
mais efetivas e sérias e 
abertura das estruturas 
partidárias para modelos 
mais democráticos. É por 
meio dessas discussões 
que os ambientes parti-
dários se tornarão mais 
abertos para entrada de 
grupos políticos capazes 
de estruturar melhor 
nosso modelo democrá-
tico.  

(*) - Mestre em Ciência Política e 
advogado, é professor 
do curso de Direito da 
Universidade Positivo.

Francis Augusto Goes Ricken (*)

Maioria dos 
brasileiros prefere 
parcelar compras 
a pagar à vista

Parcelar compras para levar 
itens desejados para casa faz 
parte da rotina da maioria dos 
latino-americanos. Um estudo 
conduzido pela Minsait, empresa 
do grupo Indra focada em trans-
formação digital, mostra que, no 
Brasil, 62% dos consumidores 
com cartão de crédito preferem 
parcelar compras do que pagá-
-las à vista. O país campeão em 
preferência por parcelamento 
é a Argentina, em que 74% 
dos consumidores destacam 
essa modalidade. Em seguida, 
estão: Colômbia (66,4%), Chile 
(63,2%) e México (53,6%). A 
única exceção a esse cenário está 
no Peru, em que apenas 38,5% 
dos consumidores declaram pre-
ferir o parcelamento, ante 61,5%, 
que preferem pagar à vista. Na 
Europa, o comportamento é o 
oposto. Na Espanha, o estudo 
mostra que 83,2% dos consu-
midores preferem pagar à vista. 
Em Portugal, esse porcentual 
é de 68,3% e, no Reino Unido, 
de 67,7%. A análise considera 
pesquisa com consumidores de 
mais de 18 anos, conta em banco 
e acesso à internet em todos os 
países. Fonte e mais informações 
(www.minsait.com). 

Homenagem à chegada ao Brasil do Vapor 
"La Sofia", em 1874, com 380 famílias de 

imigrantes italianos.

Foi comemorado na última sexta-
-feira (21) o 'Dia Nacional do Imi-
grante Italiano'. A data de 21 de 
fevereiro foi instituída em 2008 como 
homenagem à chegada ao Brasil do 
Vapor "La Sofia", em 1874, com 380 
famílias de imigrantes italianos. A 
Câmara dos Deputados, em Brasília, 
realizou uma sessão solene, convo-
cada pela deputada Chris Tonietto, 
que contou com a presença do embai-
xador italiano, Francesco Azzarello. 

"Os italianos deram uma contri-
buição decisiva ao desenvolvimento 
e aos sucessos deste grande e es-
plêndido país, em todos os setores 
da sociedade. Neste meu um mês e 
meio de missão como embaixador, 
fiquei impressionado com a relação 
ítalo-brasileira em todos os campos e 
níveis. Quantidade, mas, sobretudo, 

No ano passado, a Justiça Eleitoral cancelou mais de 2,4 
milhões de títulos de eleitores em situação irregular.

Faltam apenas oito meses 
para que os mais de 148 
milhões de eleitores se diri-
jam às urnas para eleger os 
vereadores, os prefeitos e 
os vice-prefeitos dos 5.568 
municípios brasileiros. No 
entanto, para votar nas elei-
ções de outubro próximo, o 
eleitor deve normalizar sua 
situação até o dia 6 de maio 
(151 dias antes do pleito), 
segundo o Calendário Elei-
toral 2020.

Dia 6 de maio também 
é a data-limite para o 
cidadão procurar o car-
tório eleitoral para tirar 
o primeiro título e pedir 
transferência de domicílio 
eleitoral, estando apto a 
exercer o direito de voto. 
A partir do dia 7 de maio 
até o final da eleição, o 
Cadastro Eleitoral ficará 
fechado – período em que 
nenhuma alteração poderá 
ser efetuada no registro 
do eleitor –, sendo permi-

Um estudo recente 
da Randstad, líder 
global em solução de 

recursos humanos, analisou 
os perfis geracionais para 
entender o que buscam no 
mundo corporativo. Quando 
questionados sobre o que 
procuram em uma empresa, 
a pesquisa revelou que 37% 
da geração Z, perfis entre 18 
e 24 anos, buscam boas opor-
tunidades de treinamento. 

Já entre os Boomers, pro-
fissionais de 55 a 64 anos, 
57% optam por melhores 
oportunidades de carreira. 
Esse número é menor na 
geração dos Milênios, de 25 
a 34 anos, em que 27% pre-
ferem um empregador bem 
localizado, e na geração X, 
de 35 a 54 anos, onde 32% 
consideram o regime flexível 
um fator importante. Na 
avaliação sobre os motivos 
pelos quais os colaboradores 
permanecem ou saem de 
uma organização, a pesqui-
sa da Randstad apresentou 
diversos elementos. 

37% da geração Z, perfis entre 18 e 24 anos, 
buscam oportunidades de treinamento.
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O que as gerações esperam 
do mercado de trabalho

O que as gerações esperam da carreira? Profissionais de diferentes idades possuem objetivos e 
preferências particulares quando se trata do mercado de trabalho

responderam que preferem 
trabalhar em multinacionais, 
enquanto 8% dos milênios 
preferem atuar em startups e 
28% dos Boomers preferem 
ter o próprio negócio. Já na 
geração X, 14% não têm 
grande preferência. 

Para o CEO da Randstad, 
Fabio Battaglia, os novos 
profissionais anseiam por 
novidades, seja na vida 
corporativa ou pessoal. “A 
geração mais experiente, 
que já tem uma boa vivência 
de mercado, opta por boas 
oportunidades da carreira, 
empresas bem estruturadas 
ou um negócio próprio con-
solidado, mas que ofereçam 
segurança e estabilidade 
na vida profissional. Já as 
gerações mais jovens pre-
ferem algo que proporcione 
desafios e aprendizados, 
além de bons benefícios 
enquanto trabalharem em 
uma determinada empresa”, 
avalia Battaglia. 

Fonte e mais informações: 
(www.randstad.com.br).

Na geração Z, 34% ficam 
quando o empregador possui 
uma administração robusta e 
25% saem por falta de desa-
fios suficientes no emprego; 
52% da geração X permane-
cem na empresa por salário 
e benefícios atraentes e 
37% perdem o interesse 
por falta de reconhecimento 
ou recompensas. Entre os 
Boomers, 38% continuam 
quando a companhia tem 
saúde financeira ou promove 
um ambiente de trabalho 
agradável e 33% saem por 

terem poucas alternativas 
flexíveis de trabalho; já na 
geração dos Milênios, 32% 
dos colaboradores optam 
por ficar quando têm bom 
conteúdo profissional e 22% 
deixam o trabalho quando a 
organização oferece poucos 
benefícios ou nenhum. 

O quesito que avaliou 
onde gostariam de trabalhar 
mostrou que um emprego 
efetivo em grandes empre-
sas pode não ser o desejo 
de todas as gerações. Nessa 
categoria, 45% da geração Z 

6 de maio é a data-limite para 
regularizar a situação eleitoral

tida somente a emissão da 
segunda via do título. Esse 
prazo é importante para que 
a Justiça Eleitoral tenha um 
retrato fiel do eleitorado que 
participará do pleito.

A regularidade do título 
de eleitor é uma exigência 
para obter diversos outros 
documentos. Por isso, o 
ideal é evitar o cancela-
mento do título, norma-
lizando o quanto antes a 

situação no cartório elei-
toral. É possível verificar 
a regularidade do título 
acessando o Portal do 
TSE. Basta clicar, na par-
te central da homepage, 
em Serviços ao Eleitor, e, 
depois, em Situação Elei-
toral. A consulta pode ser 
feita pelo nome completo, 
pelo número do título de 
eleitor ou pelo CPF (AI/
TSE).

Brasil comemorou o 'Dia do Imigrante Italiano'
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com a excepcional qualidade", disse 
o diplomata, que chegou a Brasília 
no início do ano. 

"Hoje em dia, fala-se, de maneira 
indicativa, de uma comunidade ítalo-

-brasileira de 30 milhões de pessoas, 
a maior do mundo", comentou o 
embaixador. Em uma mensagem, 
o presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, também ressaltou como a 
imigração italiana deixou heranças 
no patrimônio histórico e humano 
no Brasil. 

O Vapor "La Sofia" foi uma expedi-
ção guiada por Pietro Tabachi, que 
saiu do Porto de Gênova em 3 de 
janeiro de 1874 e chegou a Vitória, 
no Espírito Santo, 45 dias depois. A 
expedição é considerada o primeiro 
caso de entrada em massa de imi-
grantes italianos no Brasil. Outros 
registros históricos, por sua vez, 
relatam a presença pontual de cida-
dãos italianos em diferentes regiões 
do país em datas anteriores ao "La 
Sofia" (ANSA).
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