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EDITAL DE INTIMAÇÃO - Paulo Gontijo Costa, Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Luz, Estado de
Minas Gerais, segundo as atribuições conferidas pelo Art. nº 9.514/97, bem como pelo Banco Indusval S/A,
Credor Fiduciário na Escritura Pública de Venda e Compra com Alienação Fiduciária em Garantia, lavrada
aos 04 de dezembro de 2017, fls. 373, Livro nº 3759, pelo 8º Cartório de Notas de São Paulo/SP e registrada
neste Cartório sob o nº R-02, Matrícula 19.392, livros 2-CE/2-CF, fls. 113/114/162, vem INTIMAR pelo presente
Edital, os Devedores Fiduciantes, senhor JOAQUIM RONAN GOMES DE ALMEIDA, inscrito no CPF sob o nº
059.566.846-15, e sua esposa, IARA MUZZI GOMES DE ALMEIDA, inscrita no CPF sob o nº 306.678.358-81,
tendo em vista que todas as tentativas de intimação pessoal e através dos Correios restaram-se infrutíferas, nos
termos dos arts. 861, §§1º, 2º e 9º e art. 862, todos do Provimento nº 260/CGJ/2013, para fins de cumprimento das
obrigações contratuais relativas ao encargo vencido e não pago, que posicionado em 24/05/2019, corresponde a
R$747.628,31 (setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e trinta e um centavos), sujeito à
atualização monetária, aos juros de mora até a data do efetivo pagamento e às despesas de cobrança, somando-se
também, o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo desta intimação. Desta forma, ficam intimados para comparecer
em Cartório, nos horários regulamentares, onde deverão efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo
improrrogável de 15 (quinze) dias contados a partir da publicação deste edital. O não cumprimento da obrigação
no prazo estipulado garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do Credor, nos termos
da ref. Lei. E para seu conhecimento expediu-se o presente Edital que vai devidamente assinado. Dado e passado
nesta Cidade e Comarca de Luz, MG, aos 22 de julho de 2019. O Oficial, Paulo Gontijo Costa.

Este comunicado substitui o anterior publicado no Jornal Folha de São Paulo,
de 30/06/2019, na página A28.

A Telefônica Brasil S.A., comunica antecipadamente aos seus clientes residenciais,
não-residenciais e usuários em geral que está providenciando os ajustes necessários
para a aplicação dos reajustes dos valores máximos homologados e os novos valores
promocionais das PUC’s (Prestação, Utilidade e Comodidade) nº 004 - Consulta
e Transferência, nº 010 e 080 - Busca Automática, nº 025 - Secretária Eletrônica
Digital, nº 026 - Secretária Eletrônica Light, nº 043 e 081 - Atendimento Simultâneo,
nº 045 - Linha Direta, nº 047 - Transferência de Chamadas, nº 049 e 050 - Transferência
Automática em Caso de Não Responde, nº 051 - Bloqueador de Interurbanos, nº
052 - Transferência Automática em Caso de Linha Ocupada, nº 053 - Identificador
Chamada (Detecta), nº 054 - Chamada a Três, nº 055 - Não Perturbe, nº 077 - Discagem
Abreviada, nº 098 - Bloqueador de Celular em sua área de concessão, setor 31 da
Região III do PGO e das PUC´s nº 001G - Siga-Me, 003G - Identificador de Chamadas,
004G - Ligação Simultânea, 009G - Telefone Piloto, 011G - Conversa a Três Nacional,
015G - Bloqueio Programado, 016G - Ligue Simples, 017G - Super Secretária Eletrônica,
018G - Bloqueio Assistido, 019G - Escolha de Número Especial e Personalizado e
Notável, 020G - Troca de Número Telefônico em sua área de concessão (setor 31 da
Região III) e autorização (Região I, II e setor 33 da Região III) do PGO, com aplicação
a partir de 01 de setembro de 2019.

Maiores informações podem ser obtidas em nosso site www.vivo.com.br ou em nosso
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) 10315, que funciona 24 horas, nos sete
dias da semana. Para pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.
Para saber qual a loja VIVO mais perto você acesse www.vivo.com.br.

COMUNICADO PÚBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL
PREGÃO PRESENCIAL. Torna público aos interessados que está aberto a Concorrência Publica 02/19,
Processo 4152/19 – Objeto: Alienação de bem imóvel – Encerramento dia 04/09/19 às 09:30 e abertura
às 10:00 horas – O edital completo poderá ser adquirido no site www.conchal.sp.gov.br e ou pelo e-mail:
licitacao@conchal.sp.gov.br – Maiores informações poderão ser obtidas na Rua Francisco F. Alves 364, Centro,
Conchal SP, nos dias úteis das 08:00 às 16:00 horas ou através do telefone (19) 3866-8600. Conchal, 31 de
julho de 2019. Alex Cordeiro – Presidente da Comissão de Licitação.

SPDM–ASSOCIAÇÃOPAULISTAPARAODESENVOLVIMENTODAMEDICINA
– HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA, convida as empresas interessadas em
participar do Pregão Eletrônico SE nº 023/2019, realizado para a Contratação

de empresa especializada de serviços médicos de Clínica Médica, na área de Pronto
Socorro Adulto, Observação e Sala de Emergência, na Unidade de Internação de Clínica
Médica e na unidade de Terapia Intensiva Adulto. Para informações e condições de
participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - Paulo Gontijo Costa, Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Luz,
Estado de Minas Gerais, segundo as atribuições conferidas pelo Art. 26 da Lei n° 9.514/97, bem
como pelo Banco Indusval S/A, Credor Fiduciário na Escritura Pública de Venda e Compra com
Alienação Fiduciária em Garantia, lavrada aos 04 de dezembro de 2017, fls. 373, Livro n° 3759, pelo
8° Cartório de Notas de São Paulo/SP e registrada neste Cartório sob o n° R-02, Matrícula 19.392, livros 2-CF/2-CF,
fls. 115/163, vem INTIMAR pelo presente Edital os Devedores Fiduciantes, senhor JOAQUIM RONAN GOMES DE
ALMEIDA, inscrito no CPF sob o nº 059.566.846-15, e sua esposa, IARA MUZZI GOMES DE ALMEIDA, inscrita no
CPF sob o nº 306.678.358-81, tendo em vista que todas as tentativas de intimação pessoal e através dos Correios
restaram-se infrutíferas, nos termos dos arts. 861, §§1º, 2º e 9º e art. 862, todos do Provimento nº 260/CGJ/2013,
para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas ao encargo vencido e não pago, que posicionado em
24/05/2019, corresponde a R$747.628,31 (setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e trinta
e um centavos), sujeito à atualização monetária, aos juros de mora até a data do efetivo pagamento e às despesas
de cobrança, somando-se também, o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo desta intimação. Desta forma ficam
intimados para comparecer em Cartório, nos horários regulamentares, onde deverão efetuar a purga do débito
acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias contados a partir da publicação deste edital. O não
cumprimento da obrigação no prazo estipulado garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do
Credor, nos termos da ref. Lei. E para seu conhecimento expediu-se o presente Edital que vai devidamente assinado.
Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Luz, MG, aos 22 de julho de 2019. O Oficial, Paulo Gontijo Costa.

LIQ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 04.032.433/0001-80 - NIRE 35300180631 - Companhia Aberta

Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª emissão de debêntures realizada em
17/06/2019. 1. Data, hora e local: Realizada em 17/06/2019, às 11h, na sede, na cidade e Estado
de SP, Rua Alegria, 88/96, 2º andar, parte B. 2. Convocação: A presente Assembleia Geral de
Debenturistas (“AGD”) foi regularmente convocada, conforme Edital de Convocação publicado no
DOESP e no Folha de São Paulo em 05, 06 e 09/04/2019, na forma lei. 3. Presença: Titulares
de debêntures representando 99,97% das debêntures em circulação objeto da 2ª emissão
(“Debenturista”) de debêntures simples, em série única, com garantia real e garantia adicional
fidejussória, da Companhia (“Debêntures” e “Emissão”), e de acordo com o previsto no “Instrumento
Particular de Escritura da 2ª Emissão Privada de Debêntures Simples, Série única, com Garantia
Real e Garantia Adicional Fidejussória,Conjugada com Bônus de Subscrição da LIQ Participações
S.A.”, conforme alterado (“Escritura”) e conforme assinaturas constantes da Lista de Presença de
Debenturistas anexa. Presentes ainda (a) representante da Pentágono S.A. DTVM, na qualidade de
agente fiduciário da Emissão (“Agente Fiduciário”); e (b) Srs. André Felipe Rosado França, Diretor
Presidente e Luciano Bressan, Diretor de Finanças e Relações com Investidores, na qualidade
de representantes da Companhia, conforme folha de assinaturas constante no final desta ata. 4.
Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Plínio José Lopes Shiguematsu (“Presidente”), que
convidou a Sra. Nathanny Louise Novais Manhães da Silva para secretariá-lo (“Secretária”). 5. Ordem
do dia: Deliberação pelos Debenturistas sobre: (i) decretação ou não do vencimento antecipado das
Debêntures em virtude do não pagamento da Remuneração devida em 15/03/2019, conforme itens
23.1, “a” e 23.3 da Cláusula III da Escritura. 6. Deliberações: Instalada validamente a presente
AGD, Debenturistas representando 99,97% das debêntures em circulação decidiram por decretar
o vencimento antecipado das Debêntures em virtude do não pagamento da Remuneração devida
em 15/03/2019, conforme itens 23.1, “a” e 23.3 da Cláusula III da Escritura. 7. Encerramento: Nada
mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, encerrou-se a assembleia
com a lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente,
pela Secretária, pelos Debenturistas presentes e pelo Agente Fiduciário, estando autorizada sua
publicação sem as respectivas assinaturas, na forma disposta nos artigos 71, §2o, e 130, §2o, da
LSA. Os termos desta ata foram aprovados pelos debenturistas presentes e conferem com o original
lavrado em livro próprio. São Paulo, 17/06/2019.Mesa:Plínio José Lopes Shiguematsu - Presidente;
Nathanny Louise Novais Manhães da Silva - Secretária. Companhia: LIQ PARTICIPAÇÕES S.A.
- André Felipe Rosado França - Diretor Presidente; Luciano Bressan - Diretor de Finanças e
Relações com Investidores. Agente Fiduciário: Pentágono S.A. DTVM - Nathanny Louise Novais
Manhães da Silva. Debenturista: BNDES Participações S.A. - BNDESPAR p.p. Igor Pinheiro
Moreira. Jucesp 343.413/19-0 em 28/06/2019.

Rerratificação
ROCELL TRANSPORTES LTDA - ME, com sede na Avenida Pedro Pascoal dos Santos nº 410, Cond. Log Sumaré , galpão
04, módulos 03, 04, 05, 06 e 07, Bairro Residencial Real Parque, na cidade de Sumaré, CEP: 13.178-561. CNPJ nº
00.625.064/0001-88, devidamente registrada na JUCESP sob o NIRE nº 35213085347 em 24/05/1995,vem rerratificar a
publicação feita no Diário Oficial-Imprensa Oficial do Estado S.A., em 12/04/2019, onde se lê o nome da empresa Rocel
Transportes e Comércio Ltda-ME, o correto é Rocell Transportes Ltda-ME, conforme instrumentos registrados na Jucesp sob
nºs 318.383/19-6 e 318.384/19-0 em 11/06/2019.

A Telefônica Brasil S.A., comunica aos seus clientes residenciais, não residenciais
e ao público em geral, a prorrogação do prazo de benefícios para 31/08/2019 dos
Planos Alternativos do Serviço do STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) nº 001G,
002G, 003G, 006G, 012G, 013G, 015G, 016G, 020G, 021G, 022G, 023G, 024G, 026G,
027G, 031G, 037G, 038G, 041G, 042G, 043G, 048G e 128 e da Promoção Conjunta:
Vivo Fixo Simples (128 e 126), Ilimitado Fixo Local (128 e 126), na modalidade
local e do Plano Alternativo de Longa Distância Nacional nº 007G, 008G, 009G, 010G,
017G, 018G, 019G, 028G, 029G, 030G, 044G, 045G e 065G, em sua área de concessão,
setor 31 da Região III do PGO e dos Planos Alternativos de Serviço do STFC (Serviço
Telefônico Fixo Comutado) nº 001G, 002G, 003G, 006G, 012G, 013G, 015G, 016G, 020G,
021G, 022G, 023G, 024G, 026G, 027G, 031G, 037G, 038G, 041G, 042G, 043G, 048G e
128 na modalidade local e do Plano Básico de Longa Distância Nacional e dos Planos
Alternativos de Longa Distância Nacional nº 007G, 008G, 009G, 010G, 017G, 018G,
019G, 028G, 029G, 030G, 044G, 045G, 065G e Plano Alternativo de Longa Distância
Internacional nº 066G, em sua área de autorização, Região I, II e setor 33 da Região III.

Os valores promocionais dos planos acima mencionados mantêm-se os mesmos
publicados no Jornal Folha de São Paulo datado de 29/01/2019 nas páginas 7 a 18.

Os novos valores promocionais terão vigência a partir de 01/09/2019 até 31/12/2019.
Após este período os valores promocionais retornarão para as condições previstas no
respectivo Plano Alternativo ou serão devidamente comunicados se praticados novos
valores promocionais. .

Maiores informações podem ser obtidas através da nossa Central de Atendimento
ao Consumidor (SAC) 103 15, que funciona 24 horas, nos sete dias da semana ou
em nosso site na internet, no endereço www.vivo.com.br. Pessoas com necessidades
especiais de fala/audição ligue 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você
acesse www.vivo.com.br.
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A V I S O
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS n° 011/2019
TIPO: MENOR PREÇO
PROCESSO MPRJ Nº 2018.01260458
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO: 19/08/2019 às 15h.
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de obras e serviços de
reforma e recuperação do estacionamento do complexo sede do MPRJ localizado à Rua Professor
Fioravanti di Piero, entre a Av. General Justo e a Av. Marechal Câmara, Centro, Rio de Janeiro, RJ.
LOCAL DA LICITAÇÃO: Edifício-Sede do Ministério Público, situado na Av. Marechal Câmara, nº
350, 9º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ.
OBSERVAÇÃO: As pessoas jurídicas interessadas em participar da presente licitação deverão obter
o Edital e seus Anexos no período compreendido entre os dias 02/08/2019 e 16/08/2019, no portal
eletrônico do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, http://www.mprj.mp.br, ou, ainda, por
meio da Diretoria de Licitações e Contratos, localizada na Avenida Marechal Câmara, nº 350, 9º
andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, em dias úteis, no horário das 10h às 17h, mediante
preenchimento de formulário próprio. No ato de requerimento do Edital, as interessadas deverão
entregar 1 (um) CD-Rom, com embalagem lacrada, no qual serão gravados o Edital e seus Anexos.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

A Algar Telecom informa que haverá indisponibilidade técnica nos serviços de: Banda Larga Gpon, dos assinantes da
localidade de Franca (Noêmia, Rezende), no dia 06 de agosto de 2019, no período entre 00h00 as 06h00;Banda Larga,dos
assinantesda localidadedeFranca (Rezende,SantaMaria,SantaTerezinha,JúlioD’elia,Palermo,SantaBárbara,BomSucesso),
no dia 06 de agosto de 2019, no período entre 00h00 as 06h00; Banda Larga, dos assinantes da localidade de Batatais
(Fernando Costa, Alvorada), no dia 08 de agosto de 2019, no período entre 00h00 as 06h00; Banda Larga e Telefonia Fixa
VOBB, dos assinantes da localidade de Uberlândia (Monsour II, Monsour, Jardim Europa, Luizote, Jardim Patrícia), no período
entre as 22h30 do dia 09 de agosto as 06h00 do dia 10 de agosto de 2019 e no período entre as 22h30 do dia 10 de agosto
as 06h00dodia 11 de agostode 2019;TelefoniaMóvel3G, dos assinantes das localidadesdeUberlândia (Monsour II, Luizote,
Jardim Patrícia), no período entre as 22h30 do dia 09 de agosto as 06h00 do dia 10 de agosto de 2019 e no período entre as
22h30dodia 10deagostoas06h00dodia 11deagostode2019;BandaLargaGponeTelefoniaFixaVOBB, dosassinantesda
localidadede Ituverava (Centro), noperíodoentreas22h00dodia 12deagostoas07h00dodia 13de
agostode2019. Aempresapededesculpasporqualquer transtornoquepossa sercausado
e reitera seucompromissoematenderde formapróxima, transparenteeeficiente.

INSTITUTO BRASILCIDADE
Sociedade Civil

CNPJ/MF 05.975.054/0001-96
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Em cumprimento ao seu Estatuto Social, ficam convidados os senhores Associados do Instituto BrasilCidade
a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária (AGE) e Assembléia Geral Ordinária (AGO), que serão
realizadas simultaneamente no próximo dia 15 de agosto de 2019 , na atual sede social, na Avenida Sagitário,
138, 17º andar, sala 1704 – Torre London, Alphaville Conde II, Barueri/SP, às 18:00 (dezoito horas), em primeira
convocação ou em segunda convocação uma hora após para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do
dia: - a)AGE: 1)Alteração e Consolidação do Estatuto Social – b) AGO: 1) apreciação, discussão e aprovação
das contas da Diretoria Executiva e das demonstrações financeiras relativas aos exercícios encerrados em
2015, 2016 , 2017 e 2018; 2)Eleição do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal,
para o quatriênio 2019 a 2023; 3)Outros assuntos de interesse social. Os documentos necessários para
esclarecimento aos Srs. Associados encontram-se à disposição na atual sede social do Instituto BrasilCidade.
Barueri, 01 de Agosto de 2019. ANTONIO SERGIO BAPTISTA Presidente da Diretoria Executiva.

A Telefônica Brasil S.A., doravante denominada VIVO, comunica antecipadamente que a
partir de 01/09/2019 os Serviços Corporativos de Dados (IP INTERNET/ DEDICADO, VPN
IP MPLS, METROLAN, FRAME RELAY, X.25, CLEAR CHANNEL, ATM) e SVAs (SMART), serão
reajustados, com base no índice IGP-DI, de acordo com o que consta no contrato de adesão.

Mais informações podem ser obtidas em nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor
(SAC)10315 ou através do nosso site www.vivo.com.br. Para pessoas com necessidades
especiais de fala/audição, ligue 142. Para saber qual a loja mais perto de você, acesse o
site www.vivo.com.br.

COMUNICADO REAJUSTE PRODUTOS
CORPORATIVOS DE DADOS - 2019

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA - ANPEGE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente daASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA -ANPEGE,no uso das atribuições
que lhe confere o inciso III do artigo 15 do Estatuto Social, convoca os associados em condições de votar,para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 06 de Setembro de 2019, às 18:00 h no Auditório Ariosto Mila da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da Universidade de São Paulo (USP), situada à Rua do Lago, 876, na Cidade Universitária,
São Paulo/SP,em primeira convocação às 18:00 h,com a presença de,no mínimo,50% (cinquenta por cento) dos associados
para início dos trabalhos; às 18:30 h em segunda convocação,com a presença de,no mínimo,1/3 (um terço) dos associados,
para tratar e/ou deliberar sobre os seguintes assuntos:
ORDEM DO DIA:
1 – Relato da Gestão Biênio 2018-2019;
2 – Prestação de Contas da Gestão Biênio 2018-2019;
3 – Relato dos Fóruns;
4 - Leitura de Cartas e Manifestos;
5 – Reforma do Estatuto
6 – Filiação à UGI e a CLACSO
7 – Solicitação de Filiação;
8 – Avaliação Gestão Biênio 2016-2017 e do XIII ENANPEGE;
9 – Processo Eleitoral

São Paulo, SP, 01 de Agosto de 2019.
MANOEL FERNANDES DE SOUSA NETO

PRESIDENTE DA ANPEGE

SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA - SERVIÇO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO -
CAPITAL-SP - JD HUMAITÁ, convida as empresas interessadas em

participar do Pregão Eletrônico SE nº 005/2019, realizado para a Contratação
de empresa especializada na prestação de serviços de Coordenação Clínica
na área de Oftalmologia. Para informações e condições de participação
favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

A Telefônica Brasil S.A., comunica aos seus clientes residenciais e ao público em
geral, a prorrogação do prazo de benefícios para 31/08/2019 dos Planos Alternativos
do Serviço do STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) nº 096, 102, 107, 188, 196,
255, 259, 265, 266, 270, 275, 283, na modalidade local e do Plano Alternativo de
Longa Distância Nacional nº 122, 276 e 284 e das Promoções Conjuntas: Ilimitado
Fixo Brasil e Móvel Local (PA 265, 266 e 122), Ilimitado Fixo e Móvel Brasil (PA
266, 265, 275 e 276), Ilimitado Fixo Brasil e Móvel Local (PA 266, 265 e 275) e
Ilimitado Fixo e Móvel Local (PA 266 e 265), Vivo Fixo Ilimitado Local (PA 283),
Vivo Fixo Ilimitado Brasil (PA 284) em sua área de concessão, setor 31 da Região III
do PGO e do Plano Básico Local e dos Planos Alternativos de Serviço do STFC (Serviço
Telefônico Fixo Comutado) nº 123 e 137 na modalidade local e do Plano Básico de
Longa Distância Nacional e dos Planos Alternativos de Longa Distância Nacional nº
124, 125, 126 e 138 e das Promoções Conjuntas: 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 (137), Vivo Fixo
Ilimitado Brasil (138), Vivo Fixo Ilimitado Brasil (137 e 138) em sua área de
autorização, Região I, II e setor 33 da Região III.

Os valores promocionais dos planos acima mencionados mantêm-se os mesmos
publicados no Jornal Agora, do dia 29/01/2019 nas páginas A12, B6, B7, B8 e no
Jornal Folha de São Paulo do dia 29/01/2019 nas páginas 3, 4 e 5, do dia 27/03/2019
na página A23. e Jornal Agora, do dia 01/05/2019 nas páginas A5, B3, B4 e no Jornal
Folha de São Paulo do dia 01/05/2019 nas páginas A24 e A25.

Os novos valores promocionais terão vigência a partir de 01/09/2019 até 31/12/2019.
Após este período os valores promocionais retornarão para as condições previstas no
respectivo Plano Alternativo ou serão devidamente comunicados se praticados novos
valores promocionais.

Maiores informações podem ser obtidas através da nossa Central de Atendimento
ao Consumidor (SAC) 103 15, que funciona 24 horas, nos sete dias da semana ou
em nosso site na internet, no endereço www.vivo.com.br. Pessoas com necessidades
especiais de fala/audição ligue 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você
acesse www.vivo.com.br.

COMUNICADO PÚBLICO

COMISSÃO EXTERNA

AVISO DE SESSÃO PÚBLICA
Contrato nº 04/2019 - Serviços de Publicidade

Processo Administrativo nº 224/2019 Ordem de Serviço MEMO DCE 002/2019,
ratificada pela Decisão da Mesa nº 4.182/2019.

Atendendo ao que dispõem o § 2º, Art.14 da lei nº 12.232/2010, vimos pelo presente informar local e data de abertura dos
envelopes referentes aos orçamentos dos serviços abaixo discriminados:

1. Análise do Conteúdo Editorial
2. Planejamento, Gestão e Aplicação SEM
3. Mensuração e performance SEM
4. Planejamento e Gestão de Inbound Marketing
5. Aplicação e Implantação de Inbound Marketing
6. Mensuração e performance Inbound - Mensal
7. Chatbot
8. URA

Local:Câmara Municipal de São Paulo - Viaduto Jacareí, 100 - 13º andar - Sala 1.313
Data: 02/08/2019
Horário: 9h30

Diretoria de Comunicação Externa
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Sonae Sierra Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 05.878.397/0001-32 - NIRE 35.300.358.325

Código CVM 02235-7 - Companhia Aberta
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 25 de Junho de 2019

Data, Hora e Local: Realizada no dia 25/06/2019, às 14h, na sede social da Companhia. Presença: Presentes os acionistas titulares de 54.142.110 ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, representando aproximadamente 70,84% do capital social total e com direito a voto da Companhia,
conformeseverificapelasassinaturasconstantesdoLivrodePresençadeAcionistas. Presentes tambémorepresentantedaadministração,oSr.CarlosAlberto
Correa,o representantedoConselhoFiscal, o Sr.ClóvisMadeira,eo representantedaGlobalAuditores Independentes, a Sra. CristianeMeloBorges.Mesa:Os
trabalhos forampresididospelaSra.SimoneGordone secretariadospeloSr.CarlosAlbertoCorrea.OrdemdoDia:Reuniram-seosacionistasdaCompanhia
para examinar, discutir e deliberar acerca das seguintesmatérias objeto da ordemdo dia: (i) ratificar a nomeação da empresa especializada, Global Auditores
Independentes (CNPJ nº 03.423.123/0003-95) responsável pela elaboração do laudo de avaliação, a valor patrimonial contábil, do patrimônio líquido da
Aliansce Shopping Centers S.A. (“Aliansce”) a ser incorporado pela Sonae (“LaudodeAvaliação”); (ii) aprovar o Laudo de Avaliação; (iii) examinar, discutir e
aprovar os termos e condições do Protocolo e Justificação da Incorporação da Aliansce pela Sonae (“Protocolo e Justificação”), celebrado em 6/06/2019,
entreasadministraçõesdaAliansceedaSonae (“Incorporação”); (iv)aprovara Incorporação, sobcondiçãosuspensiva,nos termosdoProtocoloeJustificação,
e autorizar, em decorrência da Incorporação e sob condição suspensiva, o aumento do capital social da Companhia, a ser subscrito e integralizado pelos
administradoresdaAliansce (por contadosacionistasdaAliansce), comaconsequentealteraçãodoestatuto social daCompanhia; (v)aprovar, emdecorrência
da Incorporação e sob condição suspensiva, a completa alteração, reformulação e consolidação do Estatuto Social da Companhia, nos termos do Protocolo e
Justificação; e (vi) autorizar a prática, pelos administradores da Sonae, de todos os atos necessários à consumação da Incorporação.Deliberações: Instalada a
Assembleia, foi dispensada a leitura dos documentos relacionados àsmatérias a seremdeliberadas, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas,
bemcomoficaramàdisposiçãoparaconsultadosacionistaspresentes, foramtomadas, comaabstençãodos legalmente impedidos,as seguintesdeliberações,
havendo-se autorizado a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o
artigo130, §§1º e2º, da Lei das S.A.: 1. Aprovar, por unanimidade, a ratificaçãodanomeaçãodaempresaespecializada,GlobalAuditores Independentes (CNPJ
nº 03.423.123/0003-95) responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação. 2. Aprovar, por unanimidade, o Laudo de Avaliação da Aliansce, anexo ao
Protocolo e Justificação, que avaliou o seu patrimônio líquido a valor contábil em R$ 2.582.731.853,56, na data-base de 31/03/2019. 3. Aprovar, por
unanimidade, os termos e condiçõesdoProtocolo e Justificação. 4. Aprovar, por unanimidade, a Incorporação, nos termosdoProtocolo e Justificaçãoe sujeito
à satisfação (ou renúncia, conforme o caso) das Condições Suspensivas (conforme tal termo está definido no Protocolo e Justificação), e autorizar, em
decorrênciada IncorporaçãoesujeitoàsCondiçõesSuspensivas: (i)oaumentodocapital socialdaCompanhia,quepassarádosatuaisR$1.397.865.823,00para
R$3.000.000.000,00, comumaumento,portanto,deR$1.602.134.177,00,medianteaemissãode161.656.639açõesordinárias, escriturais e semvalornominal,
as quais serão subscritas e integralizadas mediante a versão do patrimônio líquido da Aliansce à Companhia, em benefício dos acionistas da Aliansce, que
receberão tais novas ações de emissão daCompanhia quandoda consumaçãoda Incorporação, na proporção das participações quemantiveremnaAliansce
na data da consumação da Incorporação, sem direito de preferência para os atuais acionistas da Companhia, e (ii) a destinação do saldo remanescente do
acervo líquido da Aliansce, no valor de R$ 980.597.676,56, à conta de reserva de capital da Companhia. Ficou aprovada, sujeito às Condições Suspensivas, a
consequente alteração do caput do artigo 5º do estatuto social da Companhia, que passará a vigorar com a redação disposta a seguir: “Artigo 5º.O Capital
Social da Companhia é de R$ 3.000.000.000,00, dividido em238.080.470 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.”. As novas ações
conferirão aos seus titulares os mesmos direitos conferidos pelas demais ações ordinárias de emissão da Companhia, inclusive recebimento integral de
dividendos e/ou juros sobre capital próprio que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da data em que a Incorporação for consumada. 5. Aprovar,
em decorrência da Incorporação e sujeito às Condições Suspensivas, por maioria, a completa alteração, reformulação e consolidação do Estatuto Social da
Companhia, nos termos do Protocolo e Justificação. 6. Autorizar, por unanimidade, a prática, pelos administradores da Sonae, de todos os atos necessários à
consumação da Incorporação, nos termos do Protocolo e Justificação.Documentos:Os documentos e propostas submetidos à Assembleia, assim como as
declarações emanifestações de voto, protestos e dissidências apresentadas foram numerados, recebidos e autenticados pela Mesa e arquivados na sede da
Companhia, nos termos do artigo 130, § 1º, letra a, da Lei das S.A. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 25/06/2019.Mesa: Simone Gordon - Presidente;
CarlosAlbertoCorrea - Secretário. JUCESPnº 396.229/19-0 em22/07/2019. Gisela SimiemaCeschin - Secretária Geral.

mercado
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-Thiago Resende,
Talita Fernandes
e Daniel Carvalho

BRASÍLIA Após encontro com
osecretáriodeComérciodos
EUA,WilburRoss,oministro
da Economia, Paulo Guedes,
anunciou nesta quarta-feira
(31) que oficialmente foram
iniciadas as negociações pa-
ra umacordo comercial.
“Oqueerasóumpensamen-

to agora é o seguinte: já esta-
mosoficialmentecomeçando
as negociações comos EUA”,
afirmouoministro.
Na terça-feira (30), emWa-

shington, o presidente Do-
naldTrumpdissera, semdar
detalhes,quesuaadministra-
çãoiriabuscarumacordoco-
mercial comoBrasil.
Guedes minimizou a preo-

cupação de Ross, que, tam-
bémna terça, afirmaraqueo
acordo bilateral depende do
desfecho entre Mercosul e
União Europeia. Os dois blo-
cos concluíram as negocia-

ções em junho, após 20 anos
de conversas.
Épossívelconciliaracordos

comoblocoeuropeuecomos
americanos,avaliaoministro.
Apreocupaçãodequepos-

síveis armadilhas no acordo
entre Mercosul e europeus
atrapalhemtratativascomer-
ciaiscomosamericanostam-
bémfoiexternadanestaquar-
taporJairBolsonaro,que,as-
simcomooministrodaEcon-
mia,sereuniucomosecretá-
rio deComércio deTrump.
Segundo Guedes, o Brasil

tomouumadecisãodeelevar
sua integração no mercado
global, e, num momento de
guerras comerciais, isso co-
loca o país numa posição de
interesse internacional.
“OBrasilentrouemcampo.

Então,vieramosamericanos
tambémconversar.”
O governo brasileiro infor-

mouquebuscaráumacordo
ambiciosoequeenvolvaalte-
rações nas tarifas de transa-
ções internacionais.

Os americanos, por exem-
plo,queremaumentarasven-
das de etanol para oBrasil.
Como contrapartida, Gue-

descitouqueoBrasilpreten-
de,então,aumentarasexpor-
tações de açúcar para os Es-
tados Unidos. Assim, os em-
pregos e a produção dos ca-
naviais seriam mantidos ou
até elevados.
Guedes também citou dis-

cussões para vendas de au-
topeçasbrasileiras e, emtro-
ca, os Estados Unidos pode-
riam ter mais mercado para
trigonoBrasil.
Paraumacordoqueenvolva

tarifascomerciais,oBrasilpre-
cisariadoapoiodoMercosul.
Para um acordo sem mu-

danças nas tarifas, as trata-
tivas seriam bilaterais e na
área de facilitação de comér-
cio, propriedade intelectual,
telecomunicações e conver-
gência de regulações.
Apesardetrabalharnasdu-

asfrentes,osecretárioespeci-
al deComércioExterior eAs-

Negociaçãodeacordo
comercial comosEUA
já começou,dizGuedes
ue-Mercosul não atrapalha, diz ministro; Bolsonaro citou
preocupação com impacto de tratativas entre os blocos

suntos Internacionais doMi-
nistériodaEconomia,Marcos
Troyjo,deixouclaraaintenção
defecharumtratadocommu-
dançasnastarifascomerciais.
Paraele,háumcenáriopo-

sitivoparaessasnegociações,
jáqueoschefesdeEstadodo
Brasil, dos Estados Unidos e
da Argentina têm agendas e
ideias semelhantes.
“Podemosaproveitaravon-

tadepolíticaeaconvergência
de propostas para fazer esse
processo caminhar.”
No entanto, o secretário

lembrou que a Casa Branca
tem, até junho de 2021, aval
para fechar acordos comer-
ciais.Depoisdisso,precisaria
pedir nova autorização para
o Congresso americano —o
chamado “fast track”.
“Podemos aproveitar essa

janela para essas conversas”,
afirmouTroyjo.
Nesta quarta-feira, Guedes

reforçouqueosEstadosUni-
dos vão apoiar a entrada do
Brasil na OCDE (Organiza-
ção para a Cooperação e De-
senvolvimentoEconômico).
Por outro lado, o país co-

mandado por Trump defen-
demais diálogo comoBrasil
naáreadepatenteselicenças.
“Existe um nível de apro-

ximação que interessa aos
dois lados.”
SegundoGuedes,ogoverno

americanoestudaumaalian-
çaestratégicaparatodoocon-
tinente americano.
“Na verdade, uma aliança

estratégica. Uma coisa até
mais profunda que só a ali-
ança comercial.”

-Vinicius Torres Freire
O colunista está em férias


