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QUINTA-FEIRA, 6 DE AGOSTO DE 2020 A19

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 25/08/2020 às 10:40 - 2º Público Leilão: 27/08/2020 às 10:40

DORA PLAT, Leiloeira Oficial, Matrícula JUCESP nº 744, com escritório à Av. Angélica, nº 1.996, 6º an-
dar, Higienópolis, São Paulo/SP, autorizada por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-
01, levará a LEILÃO PÚBLICO de modo Presencial e/ou Online nos termos do artigo 27 da Lei
9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, em lote único,
os seguintes imóveis urbanos: 1) O APARTAMENTO n° 144, localizado no 14º andar do “EDIFICIO
BARRANQUILLA”, situado à Rua Paracatú, n° 494, no Parque Imperial, no 42° Subdistrito – Jabaquara,
possuindo a área total construída de 91,61m², sendo 63,47m² de área útil e 28,14m² de área comum, cor-
respondendo-lhe a fração ideal de 1,5490% no terreno e nas coisas de uso comum do condomínio. O re-
ferido edifício acha-se construído em terreno perfeitamente descrito caracterizado na matrícula n° 42.296
deste Registro. Inscrito no Cadastro dos Contribuintes da Prefeitura Municipal sob nºs 047.105.0043-6 /
0044-4. Av.05/51.270 – Para constar que o imóvel passou a ter inscrição própria no cadastro municipal
sob o contribuinte n° 047.105.0650-7. Imóvel objeto da matrícula nº 51.270 do 8º Oficial de Registro de
São Paulo/SP. 2) A VAGA DE GARAGEM n° 14, localizada no subsolo do “EDIFICIO BARRANQUI-
LLA”, situado à Rua Paracatú, n° 494, no Parque Imperial, no 42° Subdistrito – Jabaquara, utilizável
com auxílio de manobrista, contendo a área total de 15,11m², sendo 10,45m² de área útil e 4,66m² de
área comum, correspondendo-lhe a fração ideal de 0,2556% no terreno e nas coisas de uso comum do
condomínio. O referido edifício acha-se construído em terreno perfeitamente descrito e caracterizado na
matrícula n° 42.296 deste Registro. Inscrito no Cadastro dos Contribuintes da Prefeitura Municipal sob
nºs 047.105.0043-6 / 0044-4. Av.05/51.271 – Para constar que o imóvel passou a ter inscrição própria
no cadastro municipal sob o contribuinte n° 047.105.0672-8. Imóvel objeto da matrícula nº 51.271 do
8º Oficial de Registro de São Paulo/SP. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 582.089,44 (Quinhentos
e oitenta e dois mil, oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)2º PUBLICO LEILÃO –
VALOR: R$ 250.000,00(Duzentos e cinquenta mil reais). O arrematante pagará à vista, o valor da
arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, impostos de transmissão
para lavratura e registro de escritura, e com todas as despesas que vencerem a partir da data de
arrematação. O imóvel será entregue no estado em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocu-
pado, desocupação a cargo do arrematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Fica a Fiduciante
MARIA APARECIDA DO COUTO, brasileira, solteira, maior, contadora, RG nº 6.413.879-SSP/SP, CPF/
MF nº 659.488.828-53, residente e domiciliada na cidade de São Paulo/SP., intimado(s) da data dos
leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do
parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais
da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do
contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) readquirir(em) o imóvel entregue
em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou
2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos, despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, con-
forme estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já
tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Os interessados deverão obrigatoriamente,
tomar conhecimento do edital completo através do site www.zukerman.com.br.

Refinitiv Brasil Serviços Econômicos Ltda.
CNPJ 29.508.686/0001-08

Relatório da Administração

Notas Explicativas
Contexto operacional: A Refinitiv Brasil Serviços Econômicos Ltda.
(“Sociedade”) é uma Sociedade limitada com sede em São Paulo, estado
de São Paulo. Sua controladora, em última instância, é a Refinitiv Holding
Ltd. A Sociedade tem as suas atividades organizadas em cinco segmentos
de atuação. Trading (Negociação), Investiment & Advisory (Investimento
e consultoria), Risk (Risco), Weath (Patrimônio) e Enterprise (Empresa).
Oferecemos uma ampla gama de soluções e informações para o mercado
financeiro, além de dados de ativos globais - listados e de balcão - análises,
gestão de operações e tecnologia. O Eikon, desktop premium, é a principal
solução que apoia a tomada de decisão, gestão de desempenho e a
satisfazer requisitos regulatórios. As soluções do mercado financeiro são
focadas nos segmentos: Trading: Negociação Eletrônica, Tesouraria, Gestão
de Risco. Investiment & Advisory: Gestão de Carteiras e Investimentos,
Elaboração de Relatórios, Acompanhamento de Emissões em Mercado
de Capitais e Dados de Fusões e Aquisições. Wealth: Consultoria, Gestão
e Distribuição para alta renda. Enterprise: Dados e Infraestrutura para
Gestão de Front, Middle e Back office. No segmento de Risk oferece
soluções robustas projetadas para ajudar os clientes a mitigar seus riscos,

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro (em reais)
Ativo 2019 2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 18.166.239 5.350.021
Contas a receber de clientes 38.413.561 29.056.844
Impostos e contribuições a recuperar 5.803.924 10.402.146
Outras contas a receber 1.883.715 2.919.540

64.267.438 47.728.551
Não circulante
Impostos e contribuições a recuperar 1.535.786 1.480.891
Contas a receber de clientes 1.610.072 8.539.581
Outras contas a receber 1.455.833 -
Imobilizado 464.122 1.630.892
Intangível - 6.726

5.065.813 11.658.090
69.333.251 59.386.641

Passivo e Patrimônio Líquido 2019 2018
Circulante
Fornecedores 3.021.823 5.713.955
Obrigações tributárias e fiscais 6.966.257 2.172.168
Obrigações sociais e trabalhistas 3.751.191 4.737.932
Juros sobre capital próprio - 2.142.525
Receitas antecipadas 2.946.481 741.308
Outras contas a pagar 17.659.368 1.846.740
Outras obrigações 3.958.525 6.501.755

38.303.645 23.856.383
Não circulante
Outras contas a pagar - 5.983.435
Provisão para contingência 1.712.652 1.801.934

1.712.652 7.785.369
Patrimônio líquido
Capital social 19.722.056 19.722.056
Lucros acumulados 9.594.898 8.022.833

29.316.954 27.744.889
69.333.251 59.386.641

Demonstrações do resultado em 31 de dezembro (em reais)
2019 2018

Receita líquida 109.590.331 121.314.722
Custo dos serviços prestados (62.807.218) (54.151.765)
Lucro bruto 46.783.113 67.162.957
(Despesas)/Receitas operacionais
Administrativas e comerciais (46.371.945) (66.038.807)
Outras receitas e despesas 207.000 (526.960)
Finaceiras líquidas 953.897 5.364.518

(45.211.048) (61.201.249)
Lucro antes do IR e da contribuição social 1.572.065 5.961.708
Imposto de renda e contribuição social - (19.058)
Lucro líquido do exercício 1.572.065 5.942.650
Demonstrações do Resultado Abrangente em 31 de dezembro(em reais)

2019 2018
Lucro líquido do exercício 1.572.065 5.942.650
Outros componentes do resultado abrangente do exercício
Total do resultado abrangente do exercício 1.572.065 5.942.650

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de dezembro (em reais)

(Prejuízos)/
Capital Lucros
social acumulados Total

Saldos em 31/12/2017 294.742.677 (171.545.968) 123.196.709
Absorção prejuízo acumulado (171.545.968) 171.545.968 -
Redução de capital (101.627.913) - (101.627.913)
Ajustes iniciais na aplicação
do IFRS 15/CPC 47 - 2.080.183 2.080.183

Lucros do exercício - 5.942.650 5.942.650
Restituição aos acionistas (1.846.740) - (1.846.740)
Saldos em 31/12/2018 19.722.056 8.022.833 27.744.889
Lucro do exercício - 1.572.065 1.572.065
Saldos em 31/12/2019 19.722.056 9.594.898 29.316.954

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro (em reais)
2019 2018

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro líquido do exercício 1.572.065 5.942.650
Ajustes
Resultado da equivalência patrimonial - 128.735
Juros incorridos (492.213) (4.677.154)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa 87.512 834.494
Provisão para contingência (5.500) (979.614)
Baixa imobilizado 821.357 -

2019 2018
Alienação de unidade de negócios - 1.815.367
Depreciações e amortizações 505.732 993.347

916.888 (1.884.825)
Redução (aumento) dos ativos operacionais
Contas a receber de clientes (1.040.599) (10.366.471)
Impostos e contribuições a recuperar 4.543.327 (378.088)
Partes relacionadas - ativo (8.487.411) 21.184.806
Outras contas a receber (420.008) (2.357.474)

(5.404.691) 8.082.773
Aumento (redução) dos passivos operacionais
Fornecedores (2.692.132) 3.212.090
Obrigações tributárias e fiscais 4.794.089 (4.984.131)
Obrigações sociais e trabalhistas (986.741) 1.093.295
Partes relacionadas - passivo 9.829.193 (15.159.536)
Receita diferida 2.205.173 741.308
Pagamento de contingências - (150.670)
Outras obrigações (2.543.230) 2.256.824
Juros sobre capital próprio (2.142.525) -

8.463.827 (12.990.820)
Fluxo de Caixa Decorrente das 2019 2018
(Aplicado Nas) Atividades Operacionais 5.548.089 (850.222)

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Concessão de empréstimos a partes relacionadas - (12.840.000)
Recebimento de empréstimos junto
a partes relacionadas 7.421.722 101.746.408

Alienação investida (Editora Revista dos Tribunais) - 9.073.720
Adições ao imobilizado e intangível (153.593) (568.700)
Caixa Líquido Aplicado nas
Atividades de Investimentos 7.268.129 97.411.428

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Redução de capital - (101.627.913)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades
de Financiamentos -(101.627.913)

Aumento (Redução) de Caixa
e Equivalentes de Caixa 12.816.218 (5.066.707)

Caixa e Equivalentes de Caixa
No início do exercício 5.350.021 10.416.728
No fim do exercício 18.166.239 5.350.021
Aumento (Redução) de Caixa
e Equivalentes de Caixa 12.816.218 (5.066.707)

Em cumprimento aos dispositivos legais e societários, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. São Paulo/SP, 31 de dezembro de 2019.
A íntegra das demonstrações contábeis e a opinião dos auditores independentes encontram-se à disposição dos sócios na sede da Sociedade.

Cristiane Locatelli - Diretora

Kátia Aparecida de Souza Abate - Contadora - CRC 1SP172089/O-8

cumprindo com normas e regulações de KYC - due dilligence dos clientes
e de terceiros - gerenciando riscos de reputação e operacionais. Por meio
de seus principais produtos, como o World- Check, esse segmento é
responsável por assegurar a conformidade de entidades e indivíduos com
a constante mudança do ambiente regulatório em que atuam. Em 14 de
fevereiro de 2019, as sócias alteraram a denominação social da Sociedade
atualmente de “Thomson Reuters Serviços Econômicos Ltda.” para “Refinitiv
Brasil Serviços Econômicos Limitada”. Apresentação e elaboração das
demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem
aquelas incluídas na legislação societária brasileira, os pronunciamentos
técnicos e as orientações e interpretações técnicas emitidas pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis - CPC, que estão em conformidade com
as normas internacionais de relatório internacional - Internacional Financial
Reporting Standards (IFRS). As demonstrações contábeis foram elaboradas
com base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos
financeiros mensurados pelo seu valor justo, quando aplicável. Para a
sociedade não há diferenças entre o resultado abrangente do período
e o resultado do período. Dessa forma, a sociedade apresenta apenas a
demonstração do resultado.

Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS
Companhia Aberta

CNPJ/ME: 61.856.571/0001-17 - NIRE: 35.300.045.611
Ata da Reunião do Conselho de Administração

1. Data, Local e Hora: Ao 22º (vigésimo segundo) dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às
15:00 horas, por videoconferência realizada pela Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS,
localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 4º andar, salas 41 e 42, Itaim Bibi,
CEP 04538-132, na Capital do Estado de São Paulo (“Companhia” ou “Comgás”). 2. Convocação e
Quórum de Presença: Convocação realizada nos termos do artigo 21 do Estatuto Social da
Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a
saber: Srs. Rubens Ometto Silveira Mello, Nelson Roseira Gomes Neto, Marcelo Eduardo Martins,
Marcos Marinho Lutz, Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães, Burkhard Otto Cordes, Marcelo
de Souza Scarcela Portela e Silvio Renato Del Boni. 3. Mesa: Presidente: Rubens Ometto Silveira
Mello; Secretário: Leandro Arean Oncala. 4. Ordem do dia: I. Examinar, discutir e aprovar a publicação
dos resultados e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao primeiro trimestre do
exercício social de 2020, encerrado em 31 de março de 2020; II. Aprovar e ratificar as contratações
realizadas pela Companhia acima de R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), nos termos do
artigo 25, XXII do Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações: Aberta a sessão, assumiu a
presidência dos trabalhos o Sr. Rubens Ometto Silveira Mello, que convidou o Sr. Leandro Arean
Oncala para secretariá-lo. O Sr. Secretário, deu início aos trabalhos e, em seguida, os Conselheiros:
(I) examinaram, discutiram e aprovaram, por unanimidade, com parecer favorável do Conselho Fiscal
da Companhia, os resultados e demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 1º (primeiro)
trimestre do exercício social de 2020, encerrado em 31 de março de 2020, autorizando a sua
publicação. (II) aprovaram as contratações acima de R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) a
serem realizadas pela Companhia, ratificando as contratações realizadas pela Companhia, nos termos
do artigo 25, XXII do Estatuto Social da Companhia, conforme material arquivado na sede da
Companhia. 6. Encerramento, Lavratura e Assinatura: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente
do Conselho de Administração abriu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém o
fez, suspendeu a sessão pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, que lida e achada
conforme, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Rubens Ometto Silveira Mello
(Presidente); Leandro Arean Oncala (Secretário). Conselheiros Presentes: Rubens Ometto Silveira
Mello, Nelson Roseira Gomes Neto, Marcelo Eduardo Martins, Marcos Marinho Lutz, Luis
Henrique Cals de Beauclair Guimarães, Burkhard Otto Cordes, Marcelo de Souza Scarcela
Portela e Silvio Renato Del Boni. A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
Mesa: Leandro Arean Oncala - Secretário. JUCESP nº 228.258/20-0 em 26/06/2020. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.

Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS
Companhia Aberta

CNPJ/ME: 61.856.571/0001-17 - NIRE: 35.300.045.611
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

1. Data, Local e Hora: Ao 26º (vigésimo sexto) dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às
17:30 horas, no escritório da Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS, localizado na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 4º andar, salas 41 e 42, Itaim Bibi, CEP 04538-132, na Capital do
Estado de São Paulo (“Companhia” ou “Comgás”). 2. Convocação e Quórum de Presença:
Convocação realizada nos termos do artigo 21, parágrafo primeiro do Estatuto Social da Companhia.
Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Srs.
Rubens Ometto Silveira Mello, Nelson Roseira Gomes Neto, Marcelo Eduardo Martins, Marcos Marinho
Lutz, Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães, Burkhard Otto Cordes, Marcelo de Souza Scarcela
Portela e Silvio Renato Del Boni. 3. Mesa: Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; Secretário:
Leandro Arean Oncala. 4. Ordem do dia: (i) aprovar a celebração do instrumento particular de
confissão e reescalonamento das dívidas decorrentes dos contratos de financiamento mediante
abertura de crédito nº 12.2.0875.1, de 02.10.2012, e nº 15.2.0410.1, de 04.09.2015, e de aditivo nº 1
ao contrato de financiamento mediante abertura de crédito nº 19.2.0798.1, de 30.12.2019, bem como
do Aditivo nº 1 ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Administração de Contas e
Outras Avenças, de 09.04.2020, todos firmados entre a Companhia e o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, nos termos do artigo 25, XII e XIX do Estatuto Social
da Companhia. 5. Deliberações: Examinada e debatida a matéria constante da Ordem do Dia, foi
deliberada pelos Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: I. Nos termos
do artigo 25, inciso XII e XIX do Estatuto Social da Companhia, a aprovação para assinatura do
instrumento particular de confissão e reescalonamento das dívidas decorrentes dos contratos de
financiamento mediante abertura de crédito nº 12.2.0875.1, de 02.10.2012, e nº 15.2.0410.1, de
04.09.2015, e de aditivo nº 1 ao contrato de financiamento mediante abertura de crédito nº 19.2.0798.1,
de 30.12.2019, bem como do Aditivo nº 1 ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios,
Administração de Contas e Outras Avenças, de 09.04.2020, todos firmados entre a Companhia e o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, prevendo, entre outros itens, em
relação às dívidas dos contratos nº 12.2.0875.1 e nº 15.2.0410.1 (i) a prorrogação do prazo de
amortização até abril/2029; (ii) a alteração do custo financeiro e das respectivas taxas de juros;
e (iii) a constituição de garantias reais incidentes sobre direitos creditórios de titularidade da
Companhia, nos termos dos materiais arquivados na sede da Companhia.6. Encerramento, Lavratura
e Assinatura: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho de Administração abriu a
palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém o fez, suspendeu a sessão pelo tempo
necessário para a lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os
presentes. Assinaturas: Mesa: Rubens Ometto Silveira Mello (Presidente); Leandro Arean Oncala
(Secretário). Conselheiros Presentes: Rubens Ometto Silveira Mello, Nelson Roseira Gomes Neto,
Marcelo Eduardo Martins, Marcos Marinho Lutz, Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães,
Burkhard Otto Cordes, Marcelo de Souza Scarcela Portela e Silvio Renato Del Boni. A presente
ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Mesa: Leandro Arean Oncala - Secretário.
JUCESP nº 215.721/20-2 em 25/06/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SINDICATO DOS HOSPITAIS, CLÍNICAS, CASAS DE SAÚDE, LABORATÓRIOS DE PESQUISAS E
ANÁLISES CLÍNICAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES

CNPJ Nº 05.473.602/0001-80
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os representantes da categoria econômica de hospitais, clínicas, casas de saúde, laboratórios de pesquisas e análises clí-
nicas filiadas e não filiadas ao SINDHOSCLAB-MOGI para comparecerem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a reali-
zar-se em 13/08/2020, A ASSEMBLEIA OCORRERÁ NA SALA PLATAFORMA ZOOM DO SINDMOGI QUE DISPONIBILIZARÁ
LINK INVITE DE ACESSO REMOTO PARA PARTICIPAÇÃO DOS ASSOCIADOS VIA INTERNET, às 10h00 em 1ª convocação e,
no caso de não haver quórum, a Assembleia será instalada às 10h30, com qualquer número de representantes a fim de tratar da seguin-
te ordem do dia: 1) autorizar o SINDHOSCLAB-MOGI a negociar com o Sindicato Profissional e defender judicialmente os interesses
da categoria se suscitado Dissídio Coletivo, inclusive para arguir preliminares processuais nos termos do que garante a Constituição Fe-
deral e legislação vigente, em especial o que dispõe o art. 114, § 2º da CF, podendo delegar a negociação coletiva para a FEHOESP, me-
diante autorização da AGE. 2) exame, discussão e votação da Pauta de Reivindicações apresentada pelo SINDICATO DOS FISIOTE-
RAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS AUXILIARES EM FISIOTERAPIA E AUXILIARES DE TERAPIA OCUPACIONAL
NO ESTADO DE SÃO PAULO. DATA-BASE: 01/05; 3) deliberar sobre a proposta conciliatória da categoria econômica e autorizar o
SINDHOSCLAB-MOGI a instaurar Dissídio Coletivo, se necessário; 4) debater e deliberar sobre a Contribuição Assistencial Patronal a
serestabelecidaemcasodeAcordo,ConvençãoouDissídioColetivo.É importanteapresençadoDiretorouTitulardaEmpresa.Credencie
seurepresentantevinculadoàcategoriacompoderesespecíficos.Atenciosamente.ÁLVAROOTÁVIOISAÍASRODRIGUES -Presidente

A Telefônica Brasil S.A., doravante denominada Vivo, operadora do Serviço Móvel

Pessoal (SMP) nas Regiões I, II e III do PGA, comunica a seus clientes e ao público

em geral que os pacotes adicionais de internet avulsos de 500MB, 1GB, 2GB e 3GB e

recorrentes 2GB e 3GB dos planos Pós-Pago e Internet Móvel terão nova condição

comercial a partir de 06/09/2020. Os clientes afetados receberão futuramente via SMS

mais detalhes de nova condição comercial disponível.

Caso o cliente deseje cancelar seu pacote recorrente, deverá enviar um SMS com a

palavra CANCELAR para o número 1515 ou ligar no Atendimento *8486. Portadores de

necessidades de fala/audição ligar 142.

Comunicado

Quis Participações S.A.
CNPJ nº 08.604.362/0001-01 - NIRE 35300338596

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28.02.2020
Data: 28/02/2020, às 10:00h. Local: Sede Social, na Rua Libero Badaró, nº 377 - 24º andar - Conjunto 2401 - Edifício
Mercantil Finasa - Centro - SP/SP. Presença: Totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: Maria Auxiliadora de
Assis FrancoGribel - Secretário: Sergio Dias Lopes.OrdemdoDia: 1. Deliberar sobre o aumento do capital social,
mediante a emissão de novas ações; e 2. Reforma Estatutária.Deliberações: Após os debates, foram aprovadas
por unanimidade, as seguintesdeliberações: 1. Aumentar o capital socialR$380.104.154,31,divididoem736.788
ações ordinárias nominativas, semvalor nominal, paraR$380.704.670,24,dividido em737.952 ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal,mediante a emissão de 1.164 ações ordinárias nominativas, pelo preço unitário
deR$515,9071306 totalizandoR$600.515,90. Referidas novas ações são subscritas e integralizadas, emmoeda
corrente nacional, pelos atuais acionistas, conforme lista de subscrição anexa. 1.1. Consequentemente, o artigo
4ºdo Estatuto Social, passa a vigorar coma seguinte redação:Artigo4º -Ocapital social é deR$380.704.670,24,
dividido em 737.952 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 2. Para efeito de arquivamento na Junta
Comercial do Estado de São Paulo, o Estatuto Social, devidamente consolidado, é apensado ao final da presente
ata. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo
necessário à lavratura desta ata em livro próprio, a qual logo após foi lida, aprovada e por todos assinada. São
Paulo, 28 de fevereiro de 2020. Assinaturas: Presidente: Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel; Secretário:
Sergio Dias Lopes. Acionistas: RMV Empreendimentos e Participações Ltda., neste ato representada por suas
diretoras Sras. Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel e Marly Duarte Penna Lima Rodrigues; Modena
Empreendimentos eParticipações Ltda., representada por sua diretora Sra. SôniaTherezinha de Sousa Ramos
Vettorazzo;PiacenzaEmpreendimentoseParticipaçõesLtda., representadapor suadiretora Sra.DalilaCleopath
Camargo Botelho de Moraes Toledo; e Rubens Gorski. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
MariaAuxiliadoradeAssis FrancoGribel -Presidente;SergioDias Lopes - Secretário. JUCESPnº 233.636/20-1
em 08/07/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

A Telefônica Brasil S.A., comunica aos seus clientes residencial, não residencial e
ao público em geral, alteração do prazo de vigência dos valores promocionais para
06/09/2020 dos Planos Alternativos do Serviço do STFC (Serviço Telefônico Fixo
Comutado) listados abaixo:

- Planos Alternativos de Serviço do STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) nº 038G,
041G, 042G, 043G, 265, 266, e 283, na modalidade local e dos Planos Alternativos
de Longa Distância Nacional nº 275, 276 e 284, na modalidade de Longa Distância
Nacional e das Promoções Conjuntas: Ilimitado Fixo e Móvel Local (PA 266 e 265),
Ilimitado Fixo Brasil e Móvel Local ( PA 266 e 265), Ilimitado Fixo Brasil e Móvel Local
(266, 265 e 275), Ilimitado Brasil e Fixo e Móvel local (PA 266, 265 E 122)Ilimitado
Fixo e Móvel Brasil (266, 265, 275 e 276), Vivo Fixo Ilimitado Local (PA 283) e Vivo
Fixo Ilimitado Brasil (283 e 284) em sua área de concessão, setor 31 da Região III do
PGO e dos Planos Alternativos de Serviço do STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado)
038G, 041G, 042G, 043G 123, 128 e 137, na modalidade local e dos Planos Alternativos
de Longa Distância Nacional nº 124, 125, 126 e 138 e das Promoções Conjuntas: Vivo
Fixo simples (PA 128 e 126) e Ilimitado Fixo Local (PA 128 e 126), Ilimitado Fixo e
Móvel Local (128, 123 e 126), Ilimitado Fixo Brasil e Móvel Local (128, 123 e 124) e
Ilimitado Fixo e Móvel Brasil (128, 123, 124 e 125), Vivo Fixo Ilimitado Local e Longa
distância Brasil Tudo (PA 137+138), Ilimitado Fixo Brasil (PA 124) em sua área de
autorização, Região I, II e setor 33 da Região III.

A partir do dia 06/09/2020 os referidos planos de serviços terão uma nova condição
comercial com serviço técnico “Vivo Assistência Casa”.

Mais informações podem ser obtidas através do nosso site www.vivo.com.br ou da
nossa Central de Relacionamento com o cliente 10315, que funciona 24 horas por dia,
nos sete dias da semana. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue
142. Para saber qual a loja mais perto de você ou outras informações acesse nosso site
www.vivo.com.br

Comunicado

A Telefônica Brasil S.A., denominada Vivo, comunica antecipadamente aos seus
clientes residenciais, não-residenciais e usuários em geral que está providenciando
os ajustes necessários para a aplicação das novas condições comerciais dos seguintes
Planos Alternativos de Serviços conforme abaixo a partir do dia 07/09/2020.

Planos Locais nº 001G, 006G, 016G, 020G, 021G, 022G, 023G, 024G, 025G, 026G, 027G,
037G, 096, 102, 196, 255 e 270 em sua área de concessão, setor 31 da Região III do
PGO.

Planos Locais nº 001G, 006G, 016G, 020G, 021G, 022G, 023G, 024G, 025G, 026G, 027G,
037G, em sua área de autorização, Região I, II e setor 33 da Região III do PGO.

A partir do dia 07/09/2020 os referidos planos de serviços terão uma nova condição
comercial com serviço técnico “Vivo Assistência Casa”.

Mais informações podem ser obtidas através do nosso site www.vivo.com.br ou da
nossa Central de Relacionamento com o cliente 10315, que funciona 24 horas por dia,
nos sete dias da semana. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue
142. Para saber qual a loja mais perto de você ou outras informações acesse nosso site
www.vivo.com.br.

Comunicado

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS
E DE MATERIAL ELÉTRICO DE GUARULHOS

EDITAL DE REGISTRO DE CHAPAS - ELEIÇÕES SINDICAIS

Em cumprimento ao disposto na alínea “b” do artigo 72 do Estatuto Social, faço saber aos que o
presente virem ou dele tiverem conhecimento, que para as eleições que serão realizadas nos dias
10 e 11 de setembro de 2020, referentes ao quadriênio 2021/2025, no Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Guarulhos, com extensão de base
territorial nos municípios de Arujá, Mairiporã e Santa Isabel, foi registrada a seguinte chapa: Número
Um, encabeçada pelo Sr. Josinaldo José de Barros, cuja composição é a seguinte: Diretoria Efetiva -
Josinaldo José de Barros (Presidente), Ricardo Pereira de Oliveira (Vice-Presidente), José Carlos
Santos Oliveira (Secretário Geral), Roseli do Carmo Lima (1ª Secretária), Pedro Pereira da Silva
(2º Secretário), José Pereira dos Santos (Tesoureiro Geral) e Elenildo Queiroz Santos (1º Tesoureiro);
Diretoria Suplente - Célio Ferreira Malta, Daniel Rafael de Oliveira Costa Galdino, Josete Machado
Filho, Antonio Francisco da Silva, Alex Sandro de Lima, Jaciel Barbosa dos Santos e José João da
Silva; Conselho Fiscal Efetivo - Daniel Hermínio Estevam, Raquel de Jesus e José Pedro da Silva;
Conselho Fiscal Suplente - Márcia de Aquino Lima, Adriano Alves de Oliveira e Daniel Araújo
Fernandes; Delegados Representantes na Federação Efetivos - Eduardo Apóstolo Santos Oliveira e
José Barros da Silva Neto e Delegados Representantes na Federação Suplentes - Lucas Ricardo
Silva Barros e Robson Amadeu de Andrade. O prazo para impugnação de candidaturas, conforme
dispõe o citado artigo, é de três dias a contar da publicação deste edital.

Guarulhos, 06 de agosto de 2020

JOSINALDO JOSÉ DE BARROS
Presidente Interino

MARCÍLIO PENACHIONI
Coordenador das Eleições

SURF SERVIÇOS S.A. - CNPJ nº 28.830.242/0001-21
Edital de Convocação

SURF SERVIÇOS S.A. com sede à Calçada das Margaridas, nº 163, no Bairro Condomínio Centro Comercial Alphaville,
CEP 06453-038, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ/ME nº 28.830.242/0001-
21, (“Companhia”), neste ato, através de seu Presidente e conforme o art. 124, § 2º e 3º da Lei 6.404/1976, bem como
art. 11 da Ata de Assembleia de Transformação de Sociedade LTDA em S.A., celebrado em 02 de Agosto de 2018,
CONVOCA os membros acionistas a se reunirem na sede da companhia, em 13/08/2020, às 10h, horário de Brasília,
para deliberar sobre a destituição do Sr. James Thurston Lynch Junior.

São Paulo, 06 de Agosto de 2020. SURF SERVIÇOS S.A.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Nota Oficial - NO nº 06/2020

CONFEDERAÇÃOBRASILEIRADETÊNIS (CBT)
Pelo presente edital, ficam convocadas as entidades filiadas à Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e os treze membros da Comissão
de Atletas da CBT, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a qual, em razão do vírus Covid-19, será realizada de forma
eletrônica (online) por meio do site e do aplicativo Zoom (Zoom Cloud Meetings), às 10h da manhã (horário de Brasília) em primeira
convocação ou, em segunda convocação, às 10h30min da manhã (horário de Brasília), do dia 15 de agosto de 2020, a fim de deliberar
sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Eleição do Presidente, do 1° e do 2° Vice-Presidentes, dos três membros efetivos e dos três membros
suplentes do Conselho Fiscal, todos da CBT, para o mandato de 4 (quatro) anos, que iniciará em 04/03/2021 e encerrará em 04/03/2025;
2. Assuntos Gerais: Considerando o disposto no art. 32, do Estatuto da CBT, nomeio os Srs. André Luiz Torres Miranda, Eduardo Catharino
Gordilho Filho e Roberto Petersen Mello, Presidentes das Federações Potiguar de Tênis, Federação Bahiana de Tênis e Federação Gaúcha
de Tênis, respectivamente, para compor a Comissão Eleitoral da CBT, a qual será responsável pela homologação das chapas e pela
realização da eleição durante a assembleia. Em cumprimento às normas previstas no Estatuto da CBT, os candidatos deverão registrar a
sua chapa completa para os cargos de Presidente, 1° e 2° Vice-Presidentes, três membros efetivos e três membros suplentes do Conselho
Fiscal da CBT, até o dia 10/08/2020, mediante requerimento único endereçado à Comissão Eleitoral da CBT, por meio de arquivo único,
em formato digital (pdf), a ser enviado para o email eleicao@cbtenis.com.br, devendo conter o requerimento de registro da chapa: a) o
nome da chapa; b) os nomes completos, sem abreviaturas, e as qualificações de todos os integrantes da chapa, indicando o cargo a que
cada um concorrerá na eleição; c) as qualificações de todos os candidatos deverão conter os seguintes dados, além do nome completo:
nacionalidade, data de nascimento, profissão, estado civil, números do RG e do CPF, endereço residencial com rua, número, bairro,
cidade, estado e CEP, sendo vedadas expressões como “residente neste município, distrito ou subdistrito”, nos termos dos arts. 476 e 477
do Código de Normas da CGJ/SC, e o correio eletrônico (email); d) a assinatura de todos os candidatos, que poderá ser por arquivo de
imagem; e) os ofícios subscritos com o apoio de 5% (cinco por cento) do colégio eleitoral da CBT, devendo, no caso de pessoa jurídica, ser
o ofício assinado por seu representante legal em folha timbrada da entidade, contendo a data em que foi firmado, a qualificação completa da
entidade e do seu representante legal; na hipótese de membro da Comissão de Atletas, o ofício deverá possuir a data em que foi firmado, a
sua qualificação completa e assinatura. As assinaturas nos já referidos ofícios poderão ocorrer por meio de imagem das mesmas e sobre
o nome completo da respectiva pessoa. A Comissão Eleitoral da CBT divulgará na página da CBT na internet, no dia 11/8/2020, até as
14h (horário de Brasília), as chapas que foram homologadas e impugnadas. As chapas impugnadas poderão apresentar defesa prévia
endereçada à Assembleia Geral e enviada para o email eleicao@cbtenis.com.br até o dia 12/8/2020, às 23h59min (horário de Brasília),
a qual será apreciada e deliberada pela referida Assembleia Geral antes do início da eleição, sendo garantido o direito ao contraditório
e à ampla defesa. Os candidatos da chapa impugnada que apresentarem defesa prévia poderão acompanhar a Assembleia Geral. Será
de única e exclusiva responsabilidade da chapa verificar se realmente o correio eletrônico (email) com a defesa prévia foi enviado e
recebido dentro do prazo previsto neste edital. Informamos que poderão participar da Assembleia Geral Extraordinária: a) os Presidentes
das entidades filiadas ou seus representantes, sendo que esses deverão ser constituídos de acordo com o art. 28, §4º, do Estatuto da CBT;
b) os treze atletas membros da Comissão de Atletas, conforme previsto no Estatuto da CBT. Cada filiado e membro da Comissão de
Atletas possuirá direito a um voto, não havendo critério de diferenciação de valoração dos votos, sendo eleita a chapa com mais votos
entre os presentes. Ocorrendo empate, acontecerá um segundo turno entre as chapas que ficarem em primeiro lugar. Acontecendo um
novo empate no segundo turno, será considerada eleita, entre as chapas que empataram, a que tiver o candidato a Presidente mais idoso.
Poderão acompanhar a referida Assembleia os candidatos e os meios de comunicação, conforme previsto no art. 22, V, da Lei 9615/98.
Será publicado no site da CBT, na mesma data do presente edital, o Regimento Eleitoral da CBT. Os participantes da Assembleia deverão
enviar uma mensagem para caf@cbtenis.com.br informando o e-mail e o telefone de contato para receberem o link de acesso para
participar da Assembleia Geral Extraordinária de forma eletrônica (online). A CBT dará todo o suporte necessário para a participação na
Assembleia, podendo os interessados, no caso de qualquer dúvida ou auxílio, entrar em contato pelo telefone (11) 9 7028-0494 e o e-mail
caf@cbtenis.com.br. Atenciosamente. Florianópolis, 05 de agosto de 2020.

Rafael Bittencourt Westrupp - Confederação Brasileira de Tênis - Presidente
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