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O ESTADO DE S. PAULO

SEXTA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 2020

ΕΜΠΡΕΣΑ ΜΑΡΑΝΗΕΝΣΕ DΕ ΣΕΡςΙ∩ΟΣ ΗΟΣΠΙΤΑΛΑΡΕΣ−ΕΜΣΕΡΗ
ΧΟΜΙΣΣ℘Ο ΣΕΤΟΡΙΑΛ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο
ΑςΙΣΟ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο
ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο ΕΛΕΤΡΝΙΧΑ Ν≡ 045/2020 − ΧΣΛ/ΕΜΣΕΡΗ
ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ Ν≡ 284.769/2019 – ΕΜΣΕΡΗ
ΟΒϑΕΤΟ: Χοντραταο δε εmπρεσα εσπεχιαλιζαδα νο φορνεχιmεντο δε Μεδιχαmεντοσ δε φορmα ϖια οραλ, παρα
ατενδερ ασ νεχεσσιδαδεσ δασ Υνιδαδεσ αδmινιστραδασ πελα ΕΜΣΕΡΗ.
ΧΡΙΤ⊃ΡΙΟ DΕ ϑΥΛΓΑΜΕΝΤΟ: Μενορ Πρεο πορ Ιτεm.
DΑΤΑ DΑ ΑΒΕΡΤΥΡΑ: 11/05/2020 ◊σ 09η, ηορ〈ριο δε Βρασλια/DΦ.
Λοχαλ δε Ρεαλιζαο: Σιστεmα Λιχιτα⌡εσ−ε ωωω.λιχιταχοεσ−ε.χοm.βρ.
Εδιταλ ε δεmαισ ινφορmα⌡εσ δισπονϖεισ εm ωωω.εmσερη.mα.γοϖ.βρ ε ωωω.λιχιταχοεσ−ε.χοm.βρ.
Ινφορmα⌡εσ αδιχιοναισ σερο πρεσταδασ να ΧΣΛ/ΕΜΣΕΡΗ λοχαλιζαδα να Αϖ. Βορβορεmα, Θδ−16, ν° 25, Βαιρρο
δο Χαληαυ, Σο Λυσ/ΜΑ, νο ηορ〈ριο δε 08η ◊σ 12η ε δασ 14η ◊σ 18η, δε σεγυνδα α σεξτα−φειρα, πελοσ ε−mαιλσ
χσλ≅εmσερη.mα.γοϖ.βρ ε/ου σττερφφαννψ.ϖερασ≅εmσερη.mα.γοϖ.βρ ου πελο τελεφονε (98) 3235−7333.
Σο Λυσ (ΜΑ), 14 δε αβριλ δε 2020.
ΣΤΤΕΡΦΦΑΝΝΨ ΑΝDΡΜΕDΑ ΜΙΡΑΝDΑ ςΕΡΑΣ
Αγεντε δε Λιχιταο δα ΕΜΣΕΡΗ

Economia B9

IResolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
CNPJ 06.912.785/0001-55
NIRE 35300496507
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020
DATA, HORA E LOCAL: Em 6.2.2020, às 12h00, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Alfredo
Egydio, 12º andar, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). MESA: Alexsandro Broedel Lopes - Presidente;
Rodrigo Luís Rosa Couto - Secretário. QUÓRUM: Totalidade do capital social. EDITAL DE CONVOCAÇÃO:
Dispensada a publicação conforme artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76 (“LSA”). DELIBERAÇÕES TOMADAS POR
UNANIMIDADE: 1. Eleito Diretor RODRIGO LUÍS ROSA COUTO, brasileiro, divorciado, administrador, RGSSP/RS 5060112165, CPF 882.947.650-15, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, no mandato trienal em curso que vigorará até a posse dos eleitos
na Assembleia Geral Ordinária de 2022, em substituição ao Diretor Andre Balestrin Cestare, que deixa seu
cargo nesta data. 2. Registrada a apresentação, pelo eleito, dos documentos comprobatórios do atendimento
das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da LSA, incluindo a declaração de
desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia. 3. Registrado
que os demais cargos da Diretoria não sofreram alterações. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos,
lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 6 de fevereiro de 2020. (aa)
Alexsandro Broedel Lopes - Presidente; Rodrigo Luís Rosa Couto - Secretário. Acionistas: Hipercard Banco
Múltiplo S.A. (aa) Rodrigo Luís Rosa Couto e Ricardo Nuno Delgado Gonçalves - Diretores; Itaú Consultoria
de Valores Mobiliários e Participações S.A. (aa) Alexsandro Broedel Lopes e Rodrigo Luís Rosa Couto - Diretores;
e Itaú Administração Previdenciária Ltda. (aa) Alexsandro Broedel Lopes e Carlos Augusto Salamonde Diretores. JUCESP - Registro nº 125.367/20-0, em 11.3.2020 (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Rua Frei Caneca, 1.282 - Consolação - 01307-002 - São Paulo - SP
Fone: (011) 4349-9900 - www.cremesp.org.br
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NOTA OFICIAL
O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº 3.268/57,
regulamentada pelo Decreto nº 44.045/58, bem como pela Resolução do CFM nº 2.145/2016, em cumprimento à
decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal 3ª região, Processo nº 5003372-79.2020.4.03.6100 vem tornar
pública a SUSPENSÃO DA INTERDIÇÃO CAUTELAR DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL do médico Cássio Luiz
Miura - CRM/SP 57.375, denunciado nos autos do Processo Ético-Profissional nº 15.172-085/2020, originalmente
publicada em 18/02/2020.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
Dra. Irene Abramovich - Presidente
Dr. Rodrigo Costa Aloe - Conselheiro Corregedor

ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ DΑ
ΧΙDΑDΑΝΙΑ

Companhia de Engenharia de
Tráfego - CET
CNPJ nº 47.902.648/0001-17 - NIRE 35300045076

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ΕDΙΤΑΛ DΕ ΧΟΝςΟΧΑ∩℘Ο DΕ ΑΣΣΕΜΒΛΕΙΑ ΓΕΡΑΛ ΟΡDΙΝℑΡΙΑ
Πελο πρεσεντε εδιταλ, χονϖοχαmοσ οσ ασσοχιαδοσ, χοm διρειτο α ϖοτο, δο ΣΙΝDΙΧΑΤΟ DΕ ΕΜΠΡΕΣℑΡΙΟΣ
Ε ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΙΣ ΑΥΤΝΟΜΟΣ DΑ ΧΟΡΡΕΤΑΓΕΜ Ε DΑ DΙΣΤΡΙΒΥΙ∩℘Ο DΕ ΤΟDΟΣ ΟΣ ΡΑΜΟΣ DΕ
ΣΕΓΥΡΟΣ, ΡΕΣΣΕΓΥΡΟΣ Ε ΧΑΠΙΤΑΛΙΖΑ∩℘Ο DΟ ΕΣΤΑDΟ DΕ Σ℘Ο ΠΑΥΛΟ (ΣΙΝΧΟΡ−ΣΠ) α χοmπαρεχερεm
να Ασσεmβλεια Γεραλ Ορδιν〈ρια, θυε σερ〈 ρεαλιζαδα νο δια 29 δε αβριλ, να Ρυα Λβερο Βαδαρ⌠, 293, 29≡
ανδαρ − Χεντρο, Σο Παυλο (ΣΠ). Α ΑΓΟ χονταρ〈 χοm α σεγυιντε ορδεm δο δια: α) Απρεσενταο, Dισχυσσο
ε Dελιβεραο δα Πρεσταο δε Χοντασ δο Εξερχχιο δε 2019. Α Ασσεmβλεια σερ〈 ρεαλιζαδα, εm πριmειρα
χονϖοχαο, ◊σ 14η30, χοm α πρεσενα δε 51% δοσ ασσοχιαδοσ ου, εm σεγυνδα χονϖοχαο, ◊σ 15η00,
χοm οσ χορρετορεσ δε σεγυροσ θυε εστιϖερεm πρεσεντεσ.
Σο Παυλο, 17 δε αβριλ δε 2020

Αλεξανδρε Μιλανεσε Χαmιλλο − Πρεσιδεντε δο Σινχορ−ΣΠ

Ficam convocados os Srs. Acionistas da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET a se reunir em
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 30 de abril de 2020, às 15h00 (quinze horas), na sede
social, na Rua Barão de Itapetininga, 18 - 13º andar, nesta Capital do Estado de São Paulo, a fim de
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: • Em Assembleia Geral Ordinária: 1. Tomar conhecimento
do Relatório da Administração e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo
em 31.12.2019; e 2. Outros assuntos. • Em Assembleia Geral Extraordinária: 1. Alteração na composição
dos Órgãos Estatutários; e 2. Outros assuntos.
São Paulo, 13 de abril de 2020
Jair de Souza Dias - Diretor-Presidente
Hemilton Tsuneyoshi Inouye - Diretor de Operações
Roberto Lucca Molin - Diretor Administrativo e Financeiro
Marcelo Moraes Isiama - Diretor de Representação

Itaú Corretora de Seguros S.A.
CNPJ 04.463.083/0001-06
NIRE 35300185561
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020
DATA, HORA E LOCAL: Em 6.2.2020, às 11h30, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100,
Torre Alfredo Egydio, 5º andar, Parte, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). MESA: Alexsandro Broedel
Lopes - Presidente; Eduardo Hiroyuki Miyaki - Secretário. QUÓRUM: Totalidade do capital social. EDITAL
DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação conforme artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76 (“LSA”).
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Eleito Diretor RODRIGO LUÍS ROSA COUTO,
COUTO,
brasileiro, divorciado, administrador, RG-SSP/RS 5060112165, CPF 882.947.650-15, domiciliado em São
Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, no mandato trienal
em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022, em substituição
ao Diretor Andre Balestrin Cestare, que deixa seu cargo nesta data. 2. Registrada a apresentação,
pelo eleito, dos documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade
previstas nos artigos 146 e 147 da LSA, incluindo a declaração de desimpedimento, sendo que todos os
documentos foram arquivados na sede da Companhia. 3. Registrado que os demais cargos da Diretoria e
as atribuições de responsabilidades não sofreram alterações. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos,
lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 6 de fevereiro de 2020.
(aa) Alexsandro Broedel Lopes - Presidente; Eduardo Hiroyuki Miyaki - Secretário. Acionistas
Acionistas:: Banco Itaú
BBA S.A. (a) Caio Ibrahim David e Eduardo Hiroyuki Miyaki - Diretor Presidente e Diretor, respectivamente;
Itaú Vida e Previdência S.A. (aa) Luiz Fernando Butori Reis Santos e Eduardo Hiroyuki Miyaki - Diretores;
Banco Itaucard S.A. (aa) Adriano Maciel Pedroti e Eduardo Hiroyuki Miyaki - Diretores; e Itaú Unibanco S.A.
(aa) Alexsandro Broedel Lopes e Eduardo Hiroyuki Miyaki - Diretor Executivo e Diretor, respectivamente.
JUCESP - Registro nº 134.735/20-1, em 11.3.2020 (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CNPJ 43.644.285/0001-06
NIRE 35300052773
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020
DATA, HORA E LOCAL: Em 18.2.2020, às 10h00, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre
Alfredo Egydio, 12º andar, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). MESA: Fernando Barçante Tostes Malta Presidente; e Rodrigo Luís Rosa Couto - Secretário. QUÓRUM: Totalidade do capital social. EDITAL DE
CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação conforme artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76 (“LSA”). DELIBERAÇÕES
TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Eleito Diretor Presidente ANDERSON REIS LOPES, brasileiro, casado,
economista, RG-SSP/SP 18.364.416-5, CPF 280.724.798-90, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo
Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Alfredo Egydio, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, para o
mandato trienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022, em
substituição ao Diretor Presidente Rodrigo Rodrigues Baia, que deixa seu cargo nesta data. 2. Registrado
que o diretor eleito apresentou os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de
elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da LSA, incluindo as declarações de desimpedimento, sendo
que todos os documentos foram arquivados na sede da Sociedade. 3. Em decorrência da referida eleição,
e conforme as normas do Conselho Nacional de Seguros Privados e da Superintendência de Seguros
Privados, atribuída ao Diretor Presidente Anderson Reis Lopes a responsabilidade por Prevenção e Combate
à Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/98 e regulamentação específica. 4. Registrado que os demais cargos
da Diretoria não sofreram alterações. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que,
lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 18 de fevereiro de 2020. (aa) Fernando Barçante
Tostes Malta - Presidente; e Rodrigo Luís Rosa Couto - Secretário. Acionistas: IGA Participações S.A. (aa)
Carlos Henrique Donegá Aidar e Rodrigo Luís Rosa Couto - Diretores; Itaú Unibanco S.A. (aa) Fernando
Barçante Tostes Malta e Rodrigo Luís Rosa Couto - Diretor Executivo e Diretor, respectivamente; Banco
Itauleasing S.A. (aa) Eduardo Hiroyuki Miyaki e Rodrigo Luís Rosa Couto - Diretores; e Itaú Consultoria de
Valores Mobiliários e Participações S.A. (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar e Eduardo Hiroyuki Miyaki Diretores. JUCESP - Registro nº 150.183/20-3, em 16.3.2020 (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SINDICATO DOS EMPREGADOS DE COOPERATIVAS MÉDICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO –
SECMESP – CNPJ 61.054.623/0001-31. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM AMBIENTE
VIRTUAL COM EMPREGADOS DA CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam convocados todos os empregados da CENTRAL NACIONAL
UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, associados ou não deste Sindicato, a participar da
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM AMBIENTE VIRTUAL que faremos realizar no dia 23 de
abril de 2020, que poderá ser acessado pelo endereço: www.secmesp.org.br através do botão
assembleias virtuais, onde, a partir do dia 21/04/2020, acessará a página com edital, acordo e
explicação sobre o mesmo, poderá também tirar suas dúvidas previamente, para acessar está página
será obrigatório CPF e data nascimento. No horário estabelecido será aberto para que possa votar,
sendo que o horário de votação será até as 11H00, e caso o trabalhador queira manifestar seu voto por
e-mail, poderá encaminhar no mesmo horário para votosecmesp@gmail.com informando se é a favor
ou contra o acordo, os que tiverem feito seu voto pelos dois canais terá seu voto por e-mail ignorado, em
primeira convocação às – 08H00, com o número legal, ou em segunda convocação às 09H00, com
qualquer número de presentes. JUSTIFICATIVA - Considerando que o país enfrenta a pandemia do
corona vírus, e que para conter a disseminação da COVID-19 o Ministério da Saúde recomenda o
isolamento social com a permanência das pessoas em suas residências, não é possível realizar a
assembleia presencial, mas apenas por meio telemático, conforme autoriza o inciso II do artigo 16 da
Medida Provisória 936/2020, portanto com processo de deliberação em plataforma digital (internet),
ocorrendo a tele-apresentação da proposta e acesso ao interessado para perguntas pertinentes.
ORDEM DO DIA: A ordem do dia será: a) redução proporcional de jornada de trabalho de no mínimo
25% e no máximo 50%, com redução proporcional dos salários pelo prazo máximo de até 90 (noventa)
dias; b) suspensão do contrato de trabalho pelo prazo máximo de até 60 (sessenta) dias; c) autorização
para o SECMESP formalizar acordo coletivo de trabalho sobre as questões apresentadas na ordem do
dia e acima referidas; As propostas acima tem por base a MEDIDA PROVISÓRIA 936 que trata do
programa governamental de preservação do emprego, e seguirão integralmente os dispositivos legais
nela consignados, inclusive inclusão do empregado no programa BEPER – BENEFÍCIO
EMERGENCIAL DE PRESERVAÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA. Encerrado o processo de votação
eletrônica, os votos serão apurados e o resultado publicado no site do sindicato, no mesmo endereço
eletrônico, em até um dia útil imediatamente posterior ao da assembleia. Campinas, 16 de abril de 2020.
JOSÉ RENATO PAPPESSO - PRESIDENTE

O Presidente do Sindicato dos Professores e Funcionários Municipais de São Paulo - APROFEM, CNPJ
n.º 52.170.735/0001-67, comunica aos interessados a abertura do Processo Eleitoral para as eleições
de Diretoria e Conselho Fiscal, para o triênio 2021-2024, que ocorrerão no dia 02 de junho de 2020. O
Edital de Convocação para a Assembleia Geral Ordinária da eleição será divulgado após o período de
inscrições e registro de chapas.
Pelo presente Edital, também faz saber aos interessados que o Regulamento Eleitoral e os formulários
para inscrição de chapa serão enviados exclusivamente por endereço eletrônico (e-mail) próprio da
Comissão Eleitoral, criado e para tal finalidade, que será informado no Portal da Entidade, mediante
solicitação prévia formalizada exclusivamente para referido e-mail no período de 15 a 23 de abril de
2.020, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.
Poderá solicitar os documentos para inscrição de chapa somente o filiado a ser indicado Presidente
da chapa, que passará a ser considerado o representante para todos os fins de direito, desde que
devidamente identificado pela Entidade, em dia com os cofres da Entidade e que atenda as disposições
estatutárias hábeis a candidatar-se.
Poderá solicitar o Regulamento Eleitoral o filiado à Entidade até o dia 31 de março de 2020 e que esteja
em dia com suas obrigações estatutárias.
A entrega e o registro de inscrição de chapas para a eleição supra, ocorrerá exclusivamente no dia 24 de
abril de 2.020, das 8 às 16 horas, nos termos do Regulamento Eleitoral.

Itauseg Saúde S.A.

EDITAL

ΑςΙΣΟ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο
Πρεγο Ελετρνιχο ν≡ 04/2020 – ΜΧ
(ΥΑΣΓ 550025)
Ν≡ Προχεσσο 71000.026092/2019−14. Ο οβϕετο δα πρεσεντε λιχιταο  α εσχοληα δα
προποστα mαισ ϖανταϕοσα παρα α χοντραταο δεδε πεσσοα ϕυρδιχα εσπεχιαλιζαδα
παρα α πρεσταο, δε φορmα χοντνυα, δε σερϖιοσ δε πρεϖενο ε χοmβατε α
ινχνδιο ε πνιχο, εϖαχυαο δε 〈ρεασ, αβανδονο δε εδιφχιοσ, πρεσταο
δε πριmειροσ−σοχορροσ παρα προτεο ◊ ϖιδα ε αο δεσενϖολϖιmεντο δε πολτιχα
πρεϖενχιονιστα δε σεγυρανα ε χοmβατε α ινχνδιο ε πνιχο (Πλανο δε Πρεϖενο
ε Χοmβατε α Ινχνδιο − ΠΠΧΙ), πορ mειο δε Βοmβειροσ Χιϖισ (Βριγαδιστασ
ρεσιδεντεσ) χοm ο εmπρεγο δε mατεριαισ, εθυιπαmεντοσ, ε ινσυmοσ νεχεσσ〈ριοσ
◊ πρεσταο δοσ σερϖιοσ νασ δεπενδνχιασ δο Βλοχο “Α”, να Εσπλαναδα δοσ
Μινιστριοσ, χονφορmε χονδι⌡εσ, θυαντιδαδεσ ε εξιγνχιασ εσταβελεχιδασ νο
εδιταλ ε σευσ ανεξοσ. Εντρεγα δασ Προποστασ: α παρτιρ δε 17/04/2020, νο στιο
ωωω.χοmπρασγοϖερναmενταισ.γοϖ.βρ. Αβερτυρα δασ προποστασ: 30/04/2020, ◊σ
10η00mιν. Εσχλαρεχιmεντοσ: λιχιταχαο≅χιδαδανια.γοϖ.βρ
Wαγνερ Φερρειρα Μοραεσ
Πρεγοειρο

Τιϖιτ Τερχειριζαο δε Προχεσσοσ,
Σερϖιοσ ε Τεχνολογια Σ.Α.
ΧΝΠϑ/ΜΦ ν≡ 07.073.027/0001−53 | ΝΙΡΕ 35.300.344.511
ΕDΙΤΑΛ DΕ ΧΟΝςΟΧΑ∩℘Ο
ΑΓΟ Α ΣΕΡ ΡΕΑΛΙΖΑDΑ ΕΜ 27 DΕ ΑΒΡΙΛ DΕ 2020
ΤΙςΙΤ ΤΕΡΧΕΙΡΙΖΑ∩℘Ο DΕ ΠΡΟΧΕΣΣΟΣ, ΣΕΡςΙ∩ΟΣ Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σ.Α.,
Σ.Α., σο−
χιεδαδε πορ α⌡εσ σεm ρεγιστρο δε χοmπανηια αβερτα περαντε α Χοmισσο δε ςαλορεσ
Μοβιλι〈ριοσ (“ΧςΜ”), χοm σεδε εm Σο Παυλο − ΣΠ, να Ρυα Βεντο Βρανχο δε Ανδραδε,
ν≡ 621, ϑαρδιm Dοm Βοσχο, ΧΕΠ 04757−000, ινσχριτα νο Χαδαστρο Ναχιοναλ δα Πεσσοα
ϑυρδιχα δο Μινιστριο δα Φαζενδα (“ΧΝΠϑ/ΜΦ”) σοβ ο ν.≡ 07.073.027/0001−53, νεστε ατο
ρεπρεσενταδα νοσ τερmοσ δε σευ εστατυτο σοχιαλ (“Χοmπανηια”), ϖεm, πελα πρεσεντε, νοσ
τερmοσ δο αρτιγο 124 δα Λει ν≡ 6.404, δε 15/12/1976, χονφορmε αλτεραδα (“Λει δασ Σοχιε−
δαδεσ πορ Α⌡εσ”), χονϖοχαρ οσ σενηορεσ αχιονιστασ παρα ρευνιρεm−σε εm ασσεmβλεια
γεραλ ορδιν〈ρια (“Ασσεmβλεια Γεραλ Ορδιν〈ρια”), νο δια 27/04/2020, ◊σ 9η, εm πριmειρα
χονϖοχαο, να σεδε σοχιαλ δα Χοmπανηια, παρα εξαmιναρ, δισχυτιρ ε ϖοταρ α ρεσπειτο
δα σεγυιντε ορδεm δο δια: (ι) απρεχιαο δασ χοντασ δοσ αδmινιστραδορεσ, εξαmε, δισ−
χυσσο ε ϖοταο δασ δεmονστρα⌡εσ …νανχειρασ δα Χοmπανηια ρεφερεντεσ αο εξερχ−
χιο σοχιαλ …νδο εm 31/12/2019; (ιι) προποστα δε δεστιναο δο ρεσυλταδο δα Χοmπανηια
δο εξερχχιο σοχιαλ …νδο εm 31/12/2019; (ιιι) α ελειο δοσ mεmβροσ δο Χονσεληο δε
Αδmινιστραο δα Χοmπανηια; (ιϖ) α …ξαο δο λιmιτε δε ϖαλορ δα ρεmυνεραο γλοβαλ
ανυαλ δοσ Χονσεληειροσ ε Dιρετορεσ δα Χοmπανηια; ε (ϖ) ουτροσ ασσυντοσ δε ιντερεσσε δα
Χοmπανηια. Ινφορmα⌡εσ Γεραισ: Ασ πεσσοασ πρεσεντεσ ◊ Ασσεmβλεια Γεραλ Ορδιν〈ρια
δεϖερο προϖαρ α συα θυαλιδαδε δε αχιονιστα νοσ τερmοσ δο αρτιγο 126 δα Λει δασ Σοχιε−
δαδεσ πορ Α⌡εσ. Αινδα, χονσοαντε ο αρτιγο 126, ♣ 1≡, δα Λει δασ Σοχιεδαδεσ πορ Α⌡εσ,
ο αχιονιστα σοmεντε ποδερ〈 σερ ρεπρεσενταδο να Ασσεmβλεια Γεραλ Ορδιν〈ρια πορ προχυ−
ραδορ χονστιτυδο η〈 mενοσ δε 1 ανο, θυε σεϕα αχιονιστα, αδmινιστραδορ δα Χοmπανηια
ου αδϖογαδο. Χοm ρελαο αοσ φυνδοσ δε ινϖεστιmεντο, α ρεπρεσενταο δοσ χοτιστασ να
Ασσεmβλεια Γεραλ Ορδιν〈ρια χαβερ〈 ◊ ινστιτυιο αδmινιστραδορα ου γεστορα, οβσερϖαδο ο
δισποστο νο ρεγυλαmεντο δο φυνδο α ρεσπειτο δε θυεm  τιτυλαρ δε ποδερεσ παρα εξερχχιο
δο διρειτο δε ϖοτο δασ α⌡εσ ε ατιϖοσ να χαρτειρα δο φυνδο. Εm χυmπριmεντο αο δισποστο
νο αρτιγο 654, ♣ 1≡, δα Λει ν° 10.406, δε 10/01/2002, χονφορmε αλτεραδα, α προχυραο
δεϖερ〈 χοντερ α ινδιχαο δο λυγαρ ονδε φοι ουτοργαδα, α θυαλι…χαο χοmπλετα δο ουτορ−
γαντε ε δο ουτοργαδο, α δατα ε ο οβϕετιϖο δα ουτοργα χοm α δεσιγναο ε α εξτενσο δοσ
ποδερεσ χονφεριδοσ. Οσ δοχυmεντοσ ε ινφορmα⌡εσ ρελατιϖοσ ◊σ mατριασ α σερεm δελιβε−
ραδασ να Ασσεmβλεια Γεραλ Ορδιν〈ρια ενχοντραm−σε ◊ δισποσιο δοσ αχιονιστασ να σεδε
σοχιαλ δα Χοmπανηια. Σο Παυλο, 17/04/2020. Λυιζ Ροβερτο Νοϖαεσ Ματταρ − Πρεσιδεντε
δο Χονσεληο δε Αδmινιστραο.

São Paulo, 09 de abril de 2020.
Prof. Ismael Nery Palhares Junior - Presidente

Fundação Adib Jatene
CNPJ nº 53.725.560/0001-70
Edital
Escriturário: Processo Seletivo - As normas de participação
estão descritas no Edital de Abertura de Processo Seletivo no site:
http://www.fundacaoadibjatene.com.br/selecao0142020.
As inscrições devem ser efetuadas somente via internet no
período das 15 horas do dia 17/04/2020 às 15 horas do dia
24/04/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
Estado de São Paulo
Secretaria M. de Administração
REAVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 546/2.020.
Concorrência nº 01/2.020
Objeto: Contratação de empresa para execução
de rejuvenescimento asfáltico em concreto
betuminoso com polímero usinado a quente e
aplicado a frio, área total de 144.343,21 m², com
fornecimento de todos materiais, equipamentos e
mão de obra.
Data de recebimento dos envelopes: 25/05/2.020.
Horário limite para recebimento dos envelopes:
09:00 horas.
Abertura: 25/05/2.020 – 09:30 horas.
O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente
na Diretoria de Licitações e Compras, no horário
comercial e disponível no endereço eletrônico
(
HYPERLINK
“http://www.ourinhos.sp.gov.
br/”www.ourinhos.sp.gov.br) no link licitações,
sendo que quaisquer esclarecimentos a respeito
da presente licitação poderão ser obtidos na
mencionada Diretoria ou através do telefone (14)
3302-6000 – ramais 6032 e 6076.
Ourinhos, 16 de abril de 2.020.
Lucas Pocay Alves da Silva – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
Estado de São Paulo
Secretaria M. de Administração
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 514/2020.
Pregão Eletrônico nº 27/2020.
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Data limite para recebimento das propostas e
documentos de habilitação: 05/05/2020 até às
08:59:59 horas.
Abertura, avaliação das propostas e documentos
de habilitação e início da sessão pública de
disputa de preços: 05/05/2.020 – 09:00:00 horas.
Sitio eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br
O Edital completo poderá ser retirado no site da
Prefeitura Municipal de Ourinhos ( HYPERLINK
“http://www.ourinhos.sp.gov.br/”www.ourinhos.
sp.gov.br) no link licitações, bem como no
endereço eletrônico da Bolsa Brasileira de
Mercadorias
(www.bbmnetlicitacoes.com.br),
sendo que quaisquer esclarecimentos a respeito
da presente licitação poderão ser registrados
e obtidos diretamente na plataforma da Bolsa
Brasileira de Mercadorias.
Ourinhos, 16 de março de 2020.
Lucas Pocay Alves da Silva – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
Estado de São Paulo
Secretaria M. de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 516/2020.
Pregão Eletrônico nº 28/2020.
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Data limite para recebimento das propostas e
documentos de habilitação: 06/05/2020 até às
08:59:59 horas.
Abertura, avaliação das propostas e documentos de
habilitação e início da sessão pública de disputa de
preços: 06/05/2.020 – 09:00:00 horas.
Sitio eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br
O Edital completo poderá ser retirado no site da
Prefeitura Municipal de Ourinhos ( HYPERLINK
“http://www.ourinhos.sp.gov.br/”www.ourinhos.
sp.gov.br) no link licitações, bem como no endereço
eletrônico da Bolsa Brasileira de Mercadorias (www.
bbmnetlicitacoes.com.br), sendo que quaisquer
esclarecimentos a respeito da presente licitação
poderão ser registrados e obtidos diretamente na
plataforma da Bolsa Brasileira de Mercadorias.
Ourinhos, 16 de março de 2020.
Lucas Pocay Alves da Silva – Prefeito Municipal.

BALCÃO LIMÃO:

3856-2139
balcao.limao@estadao.com

(11)

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICERIPA- SICOOB CREDICERIPA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA VIRTUAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICERIPA - SICOOB CREDICERIPA, CNPJ: 00.966.246/0001-12 e NIRE
n° 35400037121, no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de número 17.334 (Dezessete mil,
trezentos e trinta e quatro), em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária a realizar-se por meio eletrônico, com
transmissão na sede da cooperativa, instalada no endereço Rua Salvador de Freitas nº 1.243 – Centro – na cidade de Itaí, Estado de São Paulo – CEP: 18.730027, adotando-se o APP SICOOB MOOB como meio de participação e de deliberação, a ser realizada no dia 30 de abril de 2020, às 17h30, com acesso remoto
de no mínimo 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18h30 com acesso remoto de metade mais um dos associados, em segunda
convocação; às 19h30, com acesso remoto de no mínimo 10 (dez) associados em terceira e última convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:
I. Assembleia Geral Extraordinária
1. Reforma do Estatuto Social da Cooperativa, com destaque para:
a. Alteração da redação do Caput do Art. 17, e exclusão do parágrafo 1º e renumeração dos demais parágrafos;
b. Alteração da redação do parágrafo 3º do Art. 19.
II. Assembleia Geral Ordinária
1. Prestação de contas dos órgãos de administração, referente ao exercício findo de 2019;
2. Destinação das sobras apuradas e fórmula de cálculo;
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros
do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;
4. Outros assuntos de interesse social.
Nota 1: Para participação na votação dos assuntos da ordem do dia, os associados deverão realizar o download do aplicativo
SICOOB MOOB, em seu celular (smartphone) ou tablet, disponível gratuitamente, nas lojas Apple Store e Google Play, através
do QR CODE ao lado.
Nota 2: O aplicativo atende aos requisitos de participação à distância por meio eletrônico, garantindo segurança, confiabilidade,
transparência dos assuntos a serem tratados e o registro de presença dos sócios.
Nota 3: A cooperativa contará com suporte on-line antes e durante a assembleia, porém recomenda-se aos associados efetuarem
o download do aplicativo previamente, evitando assim o acúmulo de dúvidas sobre o acesso, no momento da assembleia.
Nota 4: Os associados poderão esclarecer suas dúvidas de instalação do aplicativo e acesso ao APP SICOOB MOOB
diretamente no Postos de Atendimento – PA’s

CETESB

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ nº 43.776.491/0001-70
ERRATA
Em nossa publicação das Demonstrações Financeiras de 2019/2018, no Diário
Oficial do Estado de São Paulo, páginas 21, 22, 23 e 24 e Jornal O Estado de São
Paulo, páginas 7 e 8, edição de 15/04/2020, deixou de constar o EXTRATO DO
RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA CETESB COMPANHIA
AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - 2019: O Comitê de Auditoria da
CETESB é um órgão estatutário, de assessoramento ao Conselho de Administração,
regido pela Lei no 13.303 de 30 de junho de 2016 e pelo Estatuto Social da CETESB.
Formado por três membros eleitos pelo Conselho de Administração, em reunião
extraordinária realizada em 26 de julho de 2018, indicados pelo CODEC - SF - Parecer
nº 079/2018, de 18 de junho de 2018, sendo o coordenador, um conselheiro
independente como determina a Lei 13.303/16. Em 2019, o Comitê de Auditoria
Estatutário da CETESB reuniu-se presencialmente em 22 (vinte e duas) datas e os
assuntos tratados foram aqueles que exigiam mais atenção e brevidade para análise
e solução, além de uma agenda ordinária estabelecida de acordo com as
responsabilidades legais e estatutárias do CoAud. Todos os trabalhos do CoAud foram
registrados em atas que estão arquivadas na sede da CETESB, sob a responsabilidade
da Assessoria do Conselho de Administração e na área de acesso aos membros do
CA, na rede da Companhia. Todo o material de análise e anexos às atas tiveram o
mesmo tratamento. São Paulo, 06 de março de 2020. Susana Hanna Stiphan
Jabra - Conselheira Independente e Coordenadora do Comitê; Ruy Martins
Altenfelder da Silva - Membro; Afonso Antonio Hennel - Membro.

Σεχρεταρια δε Ινφραεστρυτυρα ε Μειο Αmβιεντε

Itaí/SP, 17 de abril de 2.020.
Hugo Ferraz da Silveira
Presidente Conselho de Administração

EDITAL DE INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES FIDUCIANTES
LUIZ FERNANDO BELLINTANI
CPF 004.145.158-97

JAQUELINE REINA BELLINTANI
CPF 090.058.058-54

(TERCEIRA E ÚLTIMA PUBLICAÇÃO)

BERNARDO OSWALDO FRANCEZ, Décimo Oitavo Oﬁcial de Registro de Imóveis da
Capital do Estado de São Paulo,
FAZ SABER,
SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi
prenotado sob o nº 774.785, em 14 de janeiro de 2020, o Requerimento de 13 de janeiro de
2020, feito pelo credor fiduciário BANCO INTER S/A, CNPJ 00.416.968/0001-01, objetivando
a intimação pessoal dos fiduciantes supramencionados, os quais se encontram em LOCAL
INCERTO E NÃO SABIDO, conforme detalhado em pormenorizadas Certidões do Registro
de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica, arquivadas no Processo de Intimação
autuado sob o nº 13528, e, ante a previsão legal contida no § 4º do artigo 26 da Lei Federal
nº 9.514/97, FICAM ELES INTIMADOS A COMPARECER neste Serviço Registral, situado
na Avenida Liberdade, 701, de segunda a sexta-feira, no horário das 11:00 às 15:00 horas,
pessoalmente ou por meio de seu representante legal, devidamente identificado, a fim de
efetuar o pagamento das prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o
débito, em 17 de abril de 2020, o valor de R$221.070,20 (duzentos e vinte e um mil, setenta
reais e vinte centavos), conforme planilha elaborada e apresentada pelo credor, decorrentes
da Cédula de Crédito Bancário, registrada sob o nº 16 na Matrícula nº 10.069, deste
Serviço Registral, referente ao imóvel situado na RUA PURÉUS, Nº 131–13º SUBDISTRITO
BUTANTÃ. Fica esclarecido, ainda, que a dívida acima está sujeita à atualização monetária e
aos juros de mora, até a data do efetivo pagamento, acrescidas das custas, dos emolumentos
e das despesas com as tentativas de intimação pessoal dos fiduciantes, como também das
despesas com a publicação do presente Edital. Ficam os FIDUCIANTES cientes de que, no
dia imediatamente posterior à esta terceira e última publicação do presente Edital, serão
considerados como INTIMADOS e terão o prazo de 15 (quinze) dias, para satisfazer os
referidos pagamentos, em moeda corrente nacional ou por meio de cheque administrativo em
nome do credor fiduciário. ALERTA: Decorrido o prazo legal para a purgação da mora, ao
credor ﬁduciário restará a faculdade de solicitar a CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE
FIDUCIÁRIA, conforme previsto no § 7º do artigo 26 do mesmo diploma legal. Para que
surtam os efeitos legais da intimação sem que se possa alegar ignorância, o presente EDITAL
está sendo publicado por 3 (três) dias em um dos jornais de maior circulação local e afixado
na forma da lei. São Paulo, 17 de abril de 2020. Daniel Francisco de Souza - Oficial substituto.

Duratex S.A.
CNPJ. 97.837.181/0001-47

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

Edital de Convocação
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Os Senhores Acionistas da DURATEX S.A. (“Companhia”) são convidados a se
reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará em
30.04.2020, às 11h00, no auditório da sede social localizado na Avenida Paulista,
1938, 5º andar, em São Paulo (SP), a fim de:
Em pauta ordinária: 1. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir
e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2019;
2. deliberar sobre proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2019
e ratificar a distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio; 3. fixar o
número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato
anual; 4. eleger os respectivos membros titulares e suplentes do Conselho de
Administração; e 5. deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos membros
do Conselho de Administração e Diretoria.
Em pauta extraordinária: 1. alterar a redação do “caput” do Artigo 24 do Estatuto
Social para adequar a nomenclatura de cargos da Diretoria da Companhia;
2. consolidar o Estatuto Social da Companhia; e 3. alterar o Regulamento do Plano
de Incentivo de Longo Prazo da Duratex.
Informações gerais:
Diante das recomendações das autoridades de saúde acerca da disseminação do COVID-19,
incentivamos que os Acionistas optem pela participação nessa Assembleia por meio
de (i) Boletim de Voto a Distância, ou (ii) outorga de procuração às pessoas indicadas pela
Companhia. Excepcionalmente para essa Assembleia, a Companhia (i) dispensará a apresentação
de cópia autenticada dos documentos; (ii) não exigirá o reconhecimento de firma nos
instrumentos de procuração e nos Boletins de Voto a Distância a serem enviados diretamente
à Companhia, bem como a tradução juramentada para documentos produzidos em língua
portuguesa, inglesa ou espanhola; e (iii) aceitará que os documentos sejam encaminhados
preferencialmente para o e-mail investidores@duratex.com.br.
• Participação e Representação: os Acionistas, seus representantes legais ou procuradores,
poderão participar da Assembleia munidos de documento de identidade, comprovação
de poderes e extrato de titularidade das ações, consoante Artigo 126 da Lei 6.404/76.
De modo a dar celeridade aos trabalhos da Assembleia, os documentos de representação
e eventual declaração de voto podem ser enviados antecipadamente para a Companhia,
na Avenida Paulista, 1938, 18º andar, Bela Vista, São Paulo (SP), CEP 01310-942, ou para o e-mail
investidores@duratex.com.br; • Voto a Distância: os Acionistas que optarem por exercer
seus direitos de voto a distância deverão preencher o Boletim de Voto a Distância e enviá-lo,
até 24.04.2020, ao escriturador das ações da Companhia, aos agentes de custódia (corretoras)
ou diretamente à Companhia, consoante instruções contidas no Manual de Participação
na Assembleia; • Voto Múltiplo: os Acionistas interessados em requerer a adoção do processo
de voto múltiplo na eleição de membros do Conselho de Administração deverão representar,
no mínimo, 5% do capital votante, nos termos das Instruções CVM 165/91 e 282/98;
• Eleição em Separado: os Acionistas minoritários poderão eleger, em votação em separado,
membro para o Conselho de Administração, observadas as condições previstas no Artigo 141
da Lei 6.404/76, sendo que somente serão computados os votos relativos às ações detidas
pelos acionistas que comprovarem a titularidade ininterrupta da participação acionária
desde 30.01.2020; e • Documentos e Informações: a proposta da administração, o boletim
de voto a distância, o manual da Assembleia e os demais documentos legais e informações
adicionais necessários para análise e exercício do direito de voto encontram-se disponíveis na
sede social e nos sites de Relações com Investidores da Companhia (www.duratex.com.br/ri),
da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br).

São Paulo (SP), 14 de abril de 2020.
Conselho de Administração
Alfredo Egydio Setubal e Salo Davi Seibel - Copresidentes.

(15/16/17)

