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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confiança, ou ligue para 3106-4171
www.netjen.com.br

SAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO SUL

Aviso de Retificação e Reabertura de Licitação - TP 001/2020-SAE
Comunicamos que o Edital da Tomada de Preços n° 001/2020 cujo 
objeto é a execução de serviço de engenharia para reconstrução da rede 
de distribuição de água no bairro Vila Santana, sofreu alteração em seu 
item 6.5.4, alínea c.2.3. Em função da modificação do edital fica alterada 
a data de abertura para 23/09/2020 às 09:00 horas. Local: Departamento 
de Licitações e Compras, Praça Washington Luiz, 643 - Centro - Vargem 
Grande do Sul - SP. O edital RETIFICADO estará disponível na página 
eletrônica http://licitacao.vgsul.sp.gov.br, podendo ainda ser solicitado 
através do e-mail licitacao@vgsul.sp.gov.br.

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras
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CNPJ/MF 56.785.793/0001-56

Demonstrações Contábeis
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de Reais)

       Controladora        Consolidado
Ativos Nota      2019      2018      2019      2018
Circulante 147.643 133.527 201.956 175.250
Caixa e equivalentes de caixa 5 4.337 21 13.790 4.336
Contas a receber de
  clientes e outros recebíveis 6 - - 33.809 29.027
Estoques - - 9.190 7.578
Ativo não circulante
  disponível para venda 7 139.101 128.537 139.101 128.537
Antecipação de dividendos 17 4.203 4.203 4.203 4.203
Pagamentos antecipados - 391 957 1.032
Impostos a recuperar 2 375 460 535
Outros ativos - - 446 2
Não circulante   53.067   45.377   61.571   34.521
Realizável a longo prazo           -           -       487       191
Depósitos para demandas judiciais - - 300 191
Impostos diferidos - - 187 -
Investimentos em controladas 9 51.459 43.769 - -
Propriedade para investimento 8 1.608 1.608 1.608 1.608
Imobilizado 10 - - 38.981 31.491
Direito de uso 11 - - 19.302 -
Intangível 10 - - 1.193 1.231

  53.067   45.377   61.084   34.330

Total do ativo 200.710 178.904 263.527 209.771

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de Reais)       Controladora        Consolidado

Passivos Nota      2019      2018      2019      2018
Circulante   12.015    8.503   34.907   27.025
Fornecedores e
  outras contas a pagar 12 - - 9.448 10.236
Arrendamentos a pagar 11 - - 3.862 -
Obrigações sociais,
  trabalhistas e tributárias 13 15 60 7.267 6.209
Empréstimos e financiamentos 14 10.783 4.082 10.863 4.098
Dividendos a pagar - 3.800 - 3.800
Impostos a recolher 1.217 561 3.467 2.682
Não circulante   61.936   52.214   96.395   61.309
Obrigações sociais,
  trabalhistas e tributárias 13 2.244 1.918 9.710 10.206
Arrendamentos a pagar 11 - - 16.186 -
Empréstimos e financiamentos 14 59.692 50.296 69.692 50.296
Provisão para contingências 15 - - 807 807
Patrimônio líquido 17 126.759 118.187 132.225 121.436
Capital social 19.000 19.000 19.000 19.000
Adiantamento para futuro
  aumento de capital - - - -
Reserva legal 3.800 3.800 3.800 3.800
Reservas de lucros 103.959 95.387 103.959 95.387
Patrimônio líquido atribuível aos
  acionistas controladores 126.759 118.187 126.759 118.187
Participação de não controladores           -           -    5.466    3.249
Total do passivo e
  do patrimônio líquido 200.710 178.904 263.527 209.771

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de Reais)

Fluxos de caixa das       Controladora        Consolidado
  atividades operacionais      2019      2018      2019      2018
Lucro antes do IRPJ e da CSLL 11.997 2.171 17.675 5.071
Ajustes ao resultado do período
Participação nos lucros das empresas investidas
  por equivalência patrimonial (9.690) (6.996) - -
Resultado líquido na baixa de ativos fixos - 20 - 21
Depreciação e amortização - - 6.068 5.038
Depreciação do direito de uso - - 4.008 -
Juros de empréstimos e financiamento 7.335 2.210 7.393 2.210
Juros e ajustes de arrendamentos - - 1.716 -
(Reversão) Provisão estimada para
  crédito de liquidação duvidosa - - (561) -
(Aumento) redução nos ativos
Contas a receber de clientes
  e outros recebíveis - - (4.221) (1.822)
Estoques - - (1.613) 144
Pagamentos antecipados 391 (391) 75 468
Impostos a recuperar 374 (102) 76 57
Outros ativos - - (481) (1)
Depósitos para demandas judiciais - - (71) (104)
Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores e outras contas a pagar - (945) (789) (506)
Obrigações sociais,
  trabalhistas e tributárias 281 449 562 226
Impostos a recolher      (578)       505      (521)      (911)

  10.110   (3.079)   29.316    9.891
Juros pagos de arendamentos - - (960) -
Juros pagos de empréstimos
  e financiamentos (7.062) (2.208) (7.120) (2.210)
Impostos pagos (1.042) (235) (4.618) (2.497)
Fluxos de caixa (aplicado nas) decorrentes
  das atividades operacionais     2.006   (5.522)   16.618    5.184
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Dividendos recebido de controlada 2.000 - - -
Aquisição de ativo imobilizado - Ativo não circulante
  disponível para venda (10.564) - (10.564) -
Aquisição de ativo imobilizado - (63.363) (13.199) (70.415)
Aquisição de ativo intangível           -           -      (321)      (219)
Fluxos de caixa aplicado
  nas atividades de investimentos    (8.564)  (63.363)  (24.084)  (70.634)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Dividendos e juros sobre
  capital próprio pagos (4.950) (2.475) (4.950) (2.475)
Antecipação de dividendos - (4.203) - (4.203)
Devolução de adiantamento
  para futuro aumento de capital - (400) - (400)
Captação de empréstimos
  e financiamentos 22.547 43.305 32.627 43.383
Pagamentos de empréstimos
  e financiamentos (6.723) (3.363) (6.739) (3.425)
Pagameno de arrendamentos - - (4.018) -
Pagamento (captação) de
  contas-correntes coligadas           -    8.360           -    7.757
Fluxos de caixa decorrente
  das atividades de financiamentos   10.874   41.224   16.920   40.637
Aumento (redução) líquido
  do caixa e equivalentes de caixa    4.316  (27.661)    9.454  (24.813)
Demonstração da aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 21 27.682 4.336 29.149
No fim do exercício    4.337         21   13.790    4.336

   4.316  (27.661)    9.454  (24.813)
Transações que não envolvem caixa e equivalentes de caixa
Reclassificação de ativo imobilizado para Ativo
  não circulante disponível para venda - 128.537 - 128.537
Integralização de capital em
  controladas por meio de mútuo           - (32.000)           -           -

          - 96.537           - 128.537

                                                           Controladora Participação dos Total do
Capital Reserva Reserva Reserva Patrimônio quotistas não patrimônio

Nota   social de capital de legal de lucros       líquido      controladores       líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2017  19.000          400     3.800     97.392      120.592                  2.839      123.431
Multa e juros adesão ao parcelamento de impostos IOF - - - (1.514) (1.514) - (1.514)
Devolução de adiantamento para futuro aumento de capital - (400) - - (400) - (400)
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos - - - (2.475) (2.475) - (2.475)
Lucro líquido do exercício           -              -           -       1.984         1.984                     410         2.394
Saldos em 31 de dezembro de 2018  19.000              -     3.800     95.387      118.187                  3.249      121.436
Multa e juros adesão ao parcelamento de impostos 13 - - - (852) (852) - (852)
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos 17b - - - (1.150) (1.150) - (1.150)
Lucro líquido do exercício           -              -           -     10.574       10.574                  2.217       12.791
Saldos em 31 de dezembro de 2019  19.000              -     3.800   103.959      126.759                  5.466      132.225

Demonstrações de resultados Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de Reais)
       Controladora          Consolidado

Resultado operacional Nota      2019      2018       2019       2018
Receitas operacionais líquidas 18 12.544 - 231.155 193.868
Custo das mercadorias
  e serviços 19           -           - (158.784) (144.042)
Lucro operacional bruto 12.544 - 72.371 49.826
Despesas administrativas
  e tributárias 20   (1.557)   (2.132)   (43.175)   (39.898)
Resultado antes das (despesas) receitas
  financeiras líquidas e impostos 10.987 (2.132) 29.196 9.928
Resultado financeiro
Receitas financeiras 21 105 601 1.496 1.208
Despesas financeiras 21   (8.785)   (3.294)   (13.017)    (6.065)

       Controladora          Consolidado
Resultado operacional Nota      2019      2018       2019       2018
Total resultado financeiro, líquido (8.680) (2.693) (11.521) (4.857)
Participação nos lucros das empresas investidas
  por equivalência patrimonial 9 9.690 6.996 - -
Lucro antes do IRPJ e CSLL 11.997 2.171 17.675 5.071
IRPJ e CSLL - Diferido 22 - - 187 -
IRPJ e CSLL - Corrente 22 (1.423) (187) (5.071) (2.677)
Lucro líquido do exercício 10.574 1.984 12.791 2.394
Resultado atribuído aos:
Acionistas controladores 10.574 1.984 10.574 1.984
Acionistas não controladores           -           -     2.217        410
Lucro líquido do exercício   10.574    1.984    12.791     2.394

Antonio Aquino Neto
Sócio

“As demonstrações financeiras completas acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes,
encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.”

Angelo Roberto Zanin
Contador - CRC 1SP 102090/0-3

O comprador deve ler com atenção as condições da 
promoção para que não seja pego de surpresa no futuro. 
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Para tentar alavancar as vendas, 
evitar futuros problemas eco-
nômicos e aproveitar as taxas 

de juros mais atraentes, construtoras 
têm oferecido diversos benefícios na 
aquisição da casa própria. No entanto, 
é importante ficar atento para não cair 
em pegadinhas.

Presidente da Associação Brasileira 
dos Mutuários da Habitação (ABMH). 
Vinícius Costa diz que, primeiramente, 
devemos destacar que a compra e venda 
com finalidade de aquisição da casa 
própria é uma operação que se enquadra 
dentro das regras do Código de Defesa 
do Consumidor. “Daí, é importante que 
o comprador/consumidor saiba que 
possui direitos que podem ser exigidos 
do construtor vendedor”, conta.

Segundo ele, inicialmente, tratamos 
da oferta, que, veiculada pelo constru-
tor por material publicitário (encartes, 
folders, propaganda por televisão, rádio 
e outdoor), vincula a empresa ao seu 
cumprimento. “Ou seja, qualquer oferta 
atraente que implique em condição 
benéfica ao consumidor disponibilizada 
no mercado obriga o fornecedor ao seu 
cumprimento”, aponta.

Essa publicidade, que é a fase pré-con-
tratual, antes da assinatura do contrato, 
deve ser guardada pelo consumidor e 
também precisa ser devidamente descrita 
no contrato de compra e venda firmado 

A prata, juntamente ao 
ouro foi sinônimo de rique-
za. Ela é representada pela 
sigla “Ag” por conta da ori-
gem do seu nome que vem 
do latim argentum. Uma 
curiosidade é que entre os 
anos de 1580 a 1870. esse 
elemento tinha mais valor 
financeiro que o ouro. Em 
meados de agosto foi con-
siderada a prata da vez com 
a notícia de elevação de 
18%, atingindo uma alta de 
US $ 23,24 a onça, ou seja, 
aumentou 28% este ano. 

A prata é um elemento 
eficaz nos carros elétricos 
e o aumento da demanda 
por soluções de energia 
renovável pode contribuir 
para preços mais altos. Me-
tade da demanda pelo metal 
vem de clientes industriais. 
De acordo com Paulo Caus, 
economista e sócio da 3A In-
vestimentos, com a recessão 
global em função da pande-
mia do novo Coronavírus, a 
pressa dos investidores de 
comprar metais preciosos 
é intensa. 

“O dólar enfraquecido 
torna a compra de ouro e 
prata mais barata para os 
investidores estrangeiros, 
enquanto as taxas de ju-
ros menores fazem com 
que outros investimentos 
seguros simbólicos, como 
os títulos do Tesouro dos 
EUA, pareçam menos in-
teressantes”, comenta. 
Mesmo com essa subida 
ao pódio, normalmente a 

Metade da demanda 
pelo metal vem de clientes 

industriais.
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BANCO BMG S.A.
Companhia aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 | NIRE: 3530046248-3 

Carta de Renúncia 
São Paulo, 13 de Julho de 2020. Ao Conselho de Administração do: Banco BMG S.A.. Avenida Presidente Juscelino Ku-
bitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01 - Condomínio Edifício São Luiz, Vila Nova Conceição - CEP 04543-900, São Paulo - 
SP, Brasil. Prezados Senhores, Pela presente, para todos os fi ns e efeitos legais do artigo 151 da Lei nº 6.404, de 15 de de-
zembro de 1976, conforme alterada, eu, Eliane Aleixo Lustosa de Andrade, brasileira, divorciada, economista, por-
tadora da célula de identidade RG nº 04445722-4 SSP/RJ, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Econo-
mia (CPF/ME) sob o nº 783.519.367-15, residente e domiciliada na Cidade de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, ve-
nho apresentar minha renúncia, em caráter irrevogável e irretratável, ao cargo de membro independente do Conse-
lho de Administração da Companhia do BANCO BMG S.A., instituição fi nanceira com sede na Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Con-
ceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrito perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Minis-
tério da Economia (CNPJ/ME) sob o nº 61.186.680/0001-74 (“Companhia”), cargo para o qual fui eleita na Assembleia 
Geral Extraordinária da Companhia de 03 de abril de 2020 e homologada pelo Banco Central do Brasil nos termos do Ofí-
cio 10500/2020-BCB/Deorf/GTSP3, de 27 de maio de 2020. Adicionalmente, declaro que não tenho nada a reclamar e/ou 
receber da Companhia a qualquer momento, por qualquer razão ou sob qualquer pretexto, com relação a quaisquer obri-
gações potenciais, penhoras, dívidas ou encargos de qualquer natureza (incluindo, entre outros, direitos trabalhistas, pre-
videnciários e civis) relativas ao cargo membro independente do Conselho de Administração, concedendo à Companhia a 
mais ampla, plena, irrevogável e irretratável quitação. Por fi m, peço que tomem as providências necessárias junto aos ór-
gãos públicos e reguladores para efetivação da renúncia, colocando-me à disposição para o que for necessário. Convicta 
de que sempre cumpri dignamente as funções que me foram conferidas, valho-me da presente para agradecer a confi an-
ça em mim depositada. Sem mais para o momento, subscrevo-me. Atenciosamente, Eliane Aleixo Lustosa de Andra-
de - CPF/ME: 783.519.367-15. Recebido em: 13.07.2020. Por: Maria Fernanda Bussamra, Advogada Plena (OAB) SP: 
350.995. JUCESP nº 345.123/20-7 em 27.08.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO

Alphaville Ribeirão Preto Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ nº 07.862.801/0001-05 - NIRE nº 35220085900

Extrato da Ata de Reunião de Sócios de 31.08.2020
Data, hora, local: 31.08.2020, 09hs, na sede, Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, São Paulo/SP. Presença: Tota-
lidade do capital social. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presidente; e Gerson Cohen - Secretário. Deliberações apro-
vadas: 1. Disponibilização das Contas. Consignar, para os fi ns do Artigo 1.078, § 1º do Código Civil, que receberam as 
demonstrações fi nanceiras abaixo aprovadas com antecedência de 30 dias, em testemunho do que fi rmam a presente, sa-
nando-se assim todas as formalidades prescritas em lei neste particular, para todos os fi ns e efeitos. 2. Porte da Socieda-
de. Registrar que a Sociedade não se enquadra como sociedade de grande porte, não se aplicando à mesma as prescrições 
do Artigo 3º, Lei 11.638/2007, sendo o presente instrumento fi rmado por dois administradores em conjunto com o contabi-
lista da Sociedade, para os fi ns do disposto na Portaria JUCESP nº 2/2015. 3. Aprovação de Contas. As contas dos admi-
nistradores, representadas pelo balanço patrimonial e o de resultado econômico relativos ao exercício encerrado em 
31.12.2019, que fi caram arquivadas na sede da Sociedade. 4. Destinação dos Resultados. Registrar que o prejuízo apu-
rado pela Sociedade no exercício social de 2019, no valor de R$ 1.480.312,33, conforme balanço patrimonial aprovado, será 
integralmente destinado à Conta do Prejuízo Acumulado da Sociedade. 5. Redução do capital social. Redução do capital 
social, que passa dos atuais R$13.902.162,00, para R$9.487.827,00, uma redução, portanto, no valor total de R$4.414.335,00, 
com o consequente cancelamento de 4.414.335 quotas, no valor nominal de R$1,00 cada. A redução do capital social será 
realizada da seguinte forma: (i) R$1.480.512,47, serão reduzidos mediante absorção de prejuízos acumulados dos exercícios 
sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, do Código Civil; (ii) R$2.933.822,53 serão reduzidos em razão de o 
capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo de créditos existentes em 31.05.2020, nos termos do artigo 1.082, 
inciso II, do Código Civil; 5.1. Consignar que o balanço patrimonial de 31.12.2019, aprovado na presente reunião, conforme 
item 3 supra, serve de base para a redução do capital social descrita no item 5 acima. 5.2. Durante o prazo de 90 dias con-
tados da data de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida data 
de publicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 5, “(ii)” acima. 5.3. Consignar, 
ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no item 5, “(ii)” acima somente se tornará efetiva, fi ndo o pra-
zo mencionado no item 5.2 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores quirografários por títulos anteriores à 
data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, mediante o pagamento do seu crédito ou de-
pósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias de-
verão promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de forma a refl etir a referida redução de capital social. 5.4. Con-
signar, por fi m, que a quantia total da redução do capital social da Sociedade descrita no item 5, “(ii)” acima, no montante 
de R$ 2.933.822,53, será restituída às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia no capital social da Socieda-
de, em moeda corrente nacional. 5.5. Alterar a Cláusula Quinta, caput, do Contrato Social passará a vigorar, com a seguinte 
redação: “Cláusula Quinta: O capital social é de R$9.487.827,00, dividido em 9.487.827 quotas, no valor de R$1,00 cada, to-
talmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 9.487.826 quotas subscritas e integralizadas pela 
sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 1 (uma) quota subscrita e integralizada pela sócia Alphaville Empreendimentos 
Imobiliários S.A.”. 5.6. Ficam expressamente os membros da Diretoria autorizados a tomar todas as providências que se 
fi zerem necessárias para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo 
quanto for necessário junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 
31.08.2020. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen, Alphaville Empreendimentos 
Imobiliários S.A. Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen.

Alphaville Belem Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
CNPJ nº 11.360.261/0001-39 - NIRE nº 35223851514

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 31.08.2020
Data, Hora, Local: 31.08.2020, às 09hs, na sede, Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, São Paulo/SP. Presença: To-
talidade do capital social. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presidente; e Gerson Cohen - Secretário. Deliberações Apro-
vadas: 1. Disponibilização das Contas. Consignar, para os fi ns do Artigo 1.078, § 1º do Código Civil, que receberam as de-
monstrações fi nanceiras abaixo aprovadas com antecedência de 30 dias, em testemunho do que fi rmam a presente, sanando-
se assim todas as formalidades prescritas em lei neste particular, para todos os fi ns e efeitos. 2. Porte da Sociedade. Regis-
trar que a Sociedade não se enquadra como sociedade de grande porte, não se aplicando à mesma as prescrições do Artigo 
3º, Lei nº 11.638/2007, sendo o presente instrumento fi rmado por dois administradores em conjunto com o contabilista da So-
ciedade, para os fi ns do disposto na JUCESP nº 2/2015. 3. Aprovação de Contas. As contas dos administradores, represen-
tadas pelo balanço patrimonial e o de resultado econômico relativos ao exercício encerrado em 31.12.2019, que fi caram arqui-
vadas na sede da Sociedade. 4. Destinação dos Resultados. Registrar que o prejuízo apurado no exercício social de 2019, 
no valor de R$ 14.226.509,16, conforme balanço patrimonial aprovado, será parcialmente compensado com o saldo da conta 
de Reserva de Retenção de Lucros da Sociedade, no valor de R$ 4.873.516,37, restando, portanto, um prejuízo acumulado de 
R$ 9.352.992,79. 5. Distribuição de Dividendos. Ratifi car a distribuição de dividendos, debitados da conta de Reserva de 
Retenção de Lucros, no valor de R$ 511.611,28, aos sócios, de forma proporcional às suas respectivas participações no capital 
social da Sociedade. 6. Redução do Capital Social. Redução do capital social, que passa dos atuais R$ 23.668.471,00, para 
R$ 11.613.119,00, uma redução, portanto, no valor total de R$ 12.055.352,00, com o consequente cancelamento de 12.055.352 
quotas, no valor nominal de R$1,00 cada uma. A redução do capital social será realizada da seguinte forma: (i) R$ 9.352.992,15, 
serão reduzidos mediante absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, in-
ciso I, do Código Civil; (ii) R$ 2.702.359,85 serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do 
saldo de créditos existentes em 31.05.2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; 6.1. Consignar que o balan-
ço patrimonial de 31.12.2019, aprovado na presente reunião, conforme item 3 supra, serve de base para a redução do capital 
social descrita no item 6 acima. 6.2. Durante o prazo de 90 dias contados da data de publicação da presente, eventuais credo-
res quirografários por títulos que sejam anteriores à referida data de publicação poderão se opor à redução do capital social 
da Sociedade deliberada no item 6, “(ii)” acima. 6.3. Consignar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita 
no item 6, “(ii)” acima somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no item 6.2 acima: (i) mediante inexistência de 
oposição de credores quirografários por títulos anteriores à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de 
algum credor, mediante o pagamento do seu crédito ou depósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no ar-
tigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias deverão promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de forma 
a refl etir a referida redução de capital social. 6.4. Consignar, por fi m, que a quantia total da redução do capital social da Socie-
dade descrita no item 6, “(ii)” acima, no montante de R$ 2.702.359,85, será restituída às sócias, proporcionalmente à partici-
pação de cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda corrente nacional. 6.5. Alterar a Cláusula Quinta do Contrato 
Social: “Cláusula Quinta: O capital social é de R$ 11.613.119,00, dividido em 11.613.119 quotas, no valor de R$1,00 cada uma, 
totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 11.613.118 quotas subscritas e integralizadas pela 
sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 1 quota subscrita e integralizada pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliá-
rios S.A.”. 6.6. Ficam expressamente os membros da Diretoria autorizados a tomar todas as providências que se fi zerem ne-
cessárias para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo quanto for neces-
sário junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 31.08.2020. Sócias: Alphavil-
le Urbanismo S.A. e Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. ambas por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen.

Alphaville D. Pedro Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
NIRE nº 35217535797 - CNPJ nº 05.043.614/0001-74

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 31.08.2020
Data, Hora, Local: 31.08.2020, às 09hs, na sede, Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, São Paulo/SP. 
Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva – Presidente; Gerson 
Cohen – Secretário. Deliberações Aprovadas: 1. Disponibilização das Contas: As demonstrações fi nanceiras aprova-
das com antecedência de 30 dias, em testemunho do que fi rmam a presente, sanando-se assim todas as formalidades pres-
critas em lei neste particular, para todos os fi ns e efeitos. 2. Porte da Sociedade: Registrar que a Sociedade não se enqua-
dra como sociedade de grande porte, não se aplicando à mesma as prescrições do Artigo 3° da Lei n° 11.638/2007, sendo o 
presente instrumento fi rmado por dois administradores em conjunto com o contabilista da Sociedade, para os fi ns do dispos-
to na Portaria JUCESP nº 2/2015. 3. Aprovação de Contas: As contas dos administradores, representadas pelo balanço pa-
trimonial e o de resultado econômico relativos ao exercício encerrado em 31.12.2019, que fi caram arquivadas na sede da So-
ciedade. 4. Destinação dos Resultados: O prejuízo apurado no exercício social de 2019, no valor de R$ 2.105.107,72, con-
forme balanço patrimonial aprovado, será integralmente destinado à Conta do Prejuízo Acumulado da Sociedade. 5. Redu-
ção do capital social: Redução do capital social, que passa dos atuais R$10.738.800,00, para R$1.553.270,00, uma redu-
ção, no valor total de R$9.185.530,00, com o consequente cancelamento de 9.185.530 quotas, no valor nominal de R$1,00 
cada uma. A redução do capital social será realizada da seguinte forma: (i) R$7.301.229,46, serão reduzidos mediante absor-
ção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, do Código Civil; (ii) 
R$1.884.300,54 serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo de créditos existen-
tes em 31.05.2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; 5.1. Consignar que o balanço patrimonial de 
31.12.2019, aprovado na presente reunião, conforme item 3 supra, serve de base para a redução do capital social descrita no 
item 5 acima. 5.2. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo de 90 dias contados da data 
de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida data de Publicação 
poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 5, “(ii)” acima. 5.3. Consignar, ainda, que a re-
dução do capital social da Sociedade descrita no item 5, “(ii)” acima somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado 
no item 5.2 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores quirografários por títulos anteriores à data de publica-
ção da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, mediante o pagamento do seu crédito ou depósito judicial da 
importância respectiva, conforme disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias deverão promover a al-
teração do Contrato Social da Sociedade de forma a refl etir a referida redução de capital social. 5.4. Consignar, por fi m, que 
a quantia total da redução do capital social da Sociedade descrita no item 5, “(ii)” acima, no montante de R$1.884.300,54, 
será restituída às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda corren-
te nacional. 5.5. Alterar a Cláusula Quinta, caput, do Contrato Social: “Cláusula Quinta – O capital social é de R$1.553.270,00, 
dividido em 1.553.270 quotas, no valor de R$1,00 cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do 
país, sendo 1.553.269 quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 1 quota subscrita e inte-
gralizada pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.” 5.6. Ficam autorizados a tomar todas as providên-
cias que se fi zerem necessárias para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, podendo reque-
rer tudo quanto for necessário junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 
31.08.2020. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presidente; Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanis-
mo S.A. e Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. - ambas por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen.

Alphaville Juiz de Fora Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
NIRE nº 35220085896 - CNPJ nº 07.739.161/0001-04

Extrato da Ata de Reunião de Sócios de 31.08.2020
Data, hora, local: 31.08.2020, 09hs, na sede, São Paulo/SP, Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros. Presença: 
Totalidade do capital social. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presidente; e Gerson Cohen - Secretário. Deliberações Apro-
vadas: 1. Disponibilização das Contas. Consignar, para os fi ns do Artigo 1.078, § 1º do Código Civil, que receberam as demons-
trações fi nanceiras abaixo aprovadas com antecedência de 30 dias, em testemunho do que fi rmam a presente, sanando-se assim 
todas as formalidades prescritas em lei neste particular, para todos os fi ns e efeitos. 2. Porte da Sociedade. Registrar que a So-
ciedade não se enquadra como sociedade de grande porte, não se aplicando à mesma as prescrições do Artigo 3º, Lei nº 
11.638/2007, sendo o presente instrumento fi rmado por dois administradores em conjunto com o contabilista da Sociedade, para 
os fi ns do disposto na Portaria JUCESP nº 2/2015. 3. Aprovação de Contas. Aprovar, depois de examinadas e discutidas, sem res-
salvas ou emendas, as contas dos administradores, representadas pelo balanço patrimonial e o de resultado econômico relativos 
ao exercício encerrado em 31.12.2019, que fi caram arquivadas na sede da Sociedade. 4. Destinação dos Resultados. Registrar 
que o prejuízo apurado pela Sociedade no exercício de 2019, no valor de R$3.404.558,11, será integralmente destinado à Conta do 
Prejuízo Acumulado da Sociedade. 5. Redução do Capital Social. Redução do capital social, que passa dos atuais 
R$10.437.669,00, para R$5.095.431,00, uma redução, portanto, no valor total de R$5.342.238,00, com o consequente cancelamen-
to de 5.342.238 quotas, no valor nominal de R$1,00 cada. A redução do capital social será realizada da seguinte forma: (i) 
R$3.404.560,94, serão reduzidos mediante absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do ar-
tigo 1.082, inciso I, do Código Civil; (ii) R$1.937.677,06 serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decor-
rentes do saldo de créditos existentes em 31.05.2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; 5.1. Consignar que o 
balanço patrimonial de 31.12.2019, aprovado na presente reunião, conforme item 3 supra, serve de base para a redução do capital 
social descrita no item 5 acima. 5.2. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo de 90 dias con-
tados da data de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida data de pu-
blicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 5, “(ii)” acima. 5.3. Consignar, ainda, que a 
redução do capital social da Sociedade descrita no item 5, “(ii)” acima somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no 
item 5.2 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores quirografários por títulos anteriores à data de publicação da pre-
sente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, mediante o pagamento do seu crédito ou depósito judicial da importância res-
pectiva, conforme disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias deverão promover a alteração do Contrato 
Social da Sociedade de forma a refl etir a referida redução de capital social. 5.4. Consignar, por fi m, que a quantia total da redução 
do capital social da Sociedade descrita no item 5, “(ii)” acima, no montante de R$1.937.677,06, será restituída às sócias, propor-
cionalmente à participação de cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda corrente nacional. 5.5. Alterar a Cláusula Quin-
ta, caput, do Contrato Social: “Cláusula Quinta: O capital social é de R$5.095.431,00, dividido em 5.095.431 quotas, no valor de 
R$1,00 cada, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 5.095.430 quotas subscritas e integraliza-
das pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 1 quota subscrita e integralizada pela sócia Alphaville Empreendimentos Imo-
biliários S.A.” 5.6. Ficam expressamente os membros da Diretoria da Sociedade autorizados a tomar todas as providências que 
se fi zerem necessárias para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo quanto 
for necessário junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 31.08.2020. Sócias: Al-
phaville Urbanismo S.A. e Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. ambas por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen.

Alphaville Sant’Anna Empreedimentos Imobiliarios Ltda.
NIRE nº 35218971230 - CNPJ nº 06.269.502/0001-07

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 31.08.2020
Data, Hora, Local: 31.08.2020, às 09hs, na sede, Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, São Paulo/SP. 
Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva – Presidente; Gerson 
Cohen – Secretário. Deliberações Aprovadas: 1. Disponibilização das Contas: As demonstrações fi nanceiras aprova-
das com antecedência de 30 dias, em testemunho do que fi rmam a presente, sanando-se assim todas as formalidades pres-
critas em lei neste particular, para todos os fi ns e efeitos. 2. Porte da Sociedade: Registrar que a Sociedade não se enqua-
dra como sociedade de grande porte, não se aplicando à mesma as prescrições do Artigo 3º da Lei nº 11.638/2007, sendo o 
presente instrumento fi rmado por dois administradores em conjunto com o contabilista da Sociedade, para os fi ns do dispos-
to na Portaria JUCESP nº 2/2015. 3. Aprovação de Contas: As contas dos administradores, representadas pelo balanço pa-
trimonial e o de resultado econômico relativos ao exercício encerrado em 31.12.2019, que fi caram arquivadas na sede da So-
ciedade. 4. Destinação dos Resultados: O lucro apurado no exercício social de 2019, no valor de R$275.877,01, conforme 
balanço patrimonial aprovado, será integralmente destinado à absorção de prejuízos acumulados pela Sociedade em exercí-
cios sociais anteriores. 5. Redução do capital social: Redução do capital social, que passa dos atuais R$10.914.621,00, 
para R$3.841.588,00, uma redução, no valor total de R$7.073.033,00, com o consequente cancelamento de 7.073.033 quotas, 
no valor nominal de R$1,00 cada uma. A redução do capital social será realizada da seguinte forma: (i) R$469.700,06, serão 
reduzidos mediante absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, 
do Código Civil; (ii) R$6.603.332,94 serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo 
de créditos existentes em 31.05.2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; 5.1. Consignar que o balanço pa-
trimonial de 31.12.2019, aprovado na presente reunião, conforme item 3 supra, serve de base para a redução do capital so-
cial descrita no item 5 acima. 5.2. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo de 90 dias 
contados da data de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida data 
de publicação poderão se opor à redução do capital social deliberada no item 5, “(ii)” acima. 5.3. Consignar, ainda, que a re-
dução do capital social da Sociedade descrita no item 5, “(ii)” acima somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no 
item 5.2 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores quirografários por títulos anteriores à data de publicação 
da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, mediante o pagamento do seu crédito ou depósito judicial da im-
portância respectiva, conforme disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias deverão promover a alte-
ração do Contrato Social da Sociedade de forma a refl etir a referida redução de capital social. 5.4. Consignar, por fi m, que a 
quantia total da redução do capital social da Sociedade descrita no item 5, “(ii)” acima, no montante de R$6.603.332,94, será 
restituída às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda corrente na-
cional. 5.5. Alterar a Cláusula Quinta do Contrato Social: “Cláusula Quinta – O capital social é de R$3.841.588,00, dividido em 
3.841.588 quotas, no valor de R$1,00 cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 
3.841.586 quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 2 quotas subscritas e integralizadas 
pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.” 5.6. Ficam autorizados a tomar todas as providências que se 
fi zerem necessárias para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo quan-
to for necessário junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 31.08.2020. Mesa: 
Guilherme de Puppi e Silva - Presidente; Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. e Alphavil-
le Empreendimentos Imobiliários S.A. - ambas por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen.

Cuidado com falsas promoções 
para aquisição da casa própria

Mesmo com a redução das taxas de juros dos financiamentos habitacionais, o mercado imobiliário 
ainda não sofreu o avanço nos negócios que se esperava

entre as partes. “Isso porque o contrato 
fará lei entre as partes. Logo, tudo aquilo 
que ali estiver, implicará em obrigação a 
ser cumprida pelo construtor. Isso vale 
para desconto na compra, para instala-
ção de churrasqueiras, troca de pisos, 
isenção de tributos e registro do imóvel 
dentre outras melhorias que por ventura 
venham a ser ofertadas ao consumidor 
para compra”, completa Vinícius Costa.

Por outro lado, o presidente da ABMH 
diz que é importante ter muita atenção 
ao que chamamos de venda casada, que 
é o ato de condicionar a aquisição de 
um produto ou serviço à aquisição de 
outro produto ou serviço. “Não pode o 
construtor, por exemplo, condicionar a 
aquisição de um imóvel à aquisição de 

uma troca de piso. Receber a troca como 
um ‘brinde’ pela aquisição do imóvel 
não é venda casada, mas condicionar 
um ao outro, sim”, explica.

Cabe destaque ainda às promoções 
que possuem regulamento próprio. An-
tes de adquirir um imóvel para participar 
de uma promoção, o consumidor deverá 
ler com bastante atenção as condições 
da promoção para que não seja pego de 
surpresa no futuro. “Caso não entenda 
as condições ou as cláusulas do contrato 
de compra e venda, o mais importante 
é buscar orientação com um advogado 
com conhecimento na área para que não 
tenha dor de cabeça”, orienta Vinícius 
Costa. Fonte e mais informações: (www.
abmh.com.br).

A prata é a bola da vez

prata é apelidada de metal 
precioso dos pobres. 

Existe indício de que o 
preço vai subir muito mais, 
mas diversos analistas 
se mantêm atentos. Para 
Caus, a prata se favoreceu 
do bom período do ouro, 
embora a conexão ouro
-prata está em seu nível 
mais elevado. A prata está 
em um ano notável desde 
sua correção a partir das 
máximas de 2019. Até que 
o metal sofra um rigoroso 
revés, é improvável que o 
movimento de alta enfra-
queça nos mercados de 
ações, energia e commo-
dities.

“O que esperamos daqui 
para frente é que dados de 
confiança nos negócios e 
nos consumidores alcance 
totalmente a Europa, que 
deve mostrar uma dispo-
sição geral de progresso à 
medida que a zona do euro 
deixe de ter os lockdowns”, 
afirma. Fonte e mais infor-
mações: (www.3ainvesti-
mentos.com.br).
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