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TomotimistadeGuedes anima investidores
Mercado reage bem a afirmações doministro sobre reforma da Previdência e projeto de desvinculação orçamentária

-Anaïs Fernandes
São Paulo A Bolsa brasilei-
ra fechou em forte alta nes-
ta segunda-feira (11) com in-
vestidoresanimadosemrela-
çãoàreformadaPrevidência
eàpropostadogovernopara
desvinculaçãoorçamentária.
OIbovespa,índicedasações

mais negociadas, avançou
2,79% e voltou ao patamar
de 98mil pontos que não al-
cançavadesde14defevereiro.
O dólar comercial recuou

0,77% ante o real, cotado a

R$3,842, tambémporumex-
teriormenos avesso a risco.
Omercado local gostou do

tomotimistadoministroPau-
loGuedes(Economia)emen-
trevistaaojornalOEstadode
S. Paulo dodomingo (10).
Guedesafirmouqueasmu-

danças nas regras para apo-
sentadoria serão aprovadas.
Ele admitiuquenegociações
notextosãopossíveis,masre-
forçouqueopisodaeconomia
a ser gerada édeR$ 1 trilhão.
Oministro disse ainda que

o governo não vai aguardar

Asmaisrecentesprevisõespa-
ra a economiamundialmos-
tram que o mundo vai cres-
cermenos doque se previa.
As exportações do agrone-

góciobrasileiropodemsofrer,
pelomenosnosprodutosque
não são alimentos, como ce-
lulose emadeiras.
Rendaeempregosãoimpor-

tantesparaamanutençãoda
demandamundialdealimen-
tos,commaiorênfaseempa-
íses que começam a mudar
de patamar na alimentação.
O Brasil tem, porém, um le-
quemuito grande de produ-
tosparaofereceraomercado.
Como mostram dados da

OCDE(OrganizaçãoparaCo-
operaçãoeDesenvolvimento
Econômico) de novembro, e
divulgadosnasemanapassa-
da,asreduçõesmaisacentua-
dasdeverãoocorrer emvári-
osparceiros importantespa-
ra o agronegócio brasileiro.
A China fica com 37% das

exportações brasileiras, e as
perspectivas do PIB (Produ-
to Interno Bruto) do país já
são menores do que se pre-
via. Soja, carnes e celulose li-

deram as exportações brasi-
leiras para os chineses.
Aeconomiadogiganteasiá-

ticodeverácrescer6,2%neste
ano,abaixodos6,6%de2018.
Nesse contexto, as importa-
ções de celulose são incer-
tas,mas asde carnes sobem,
devido à demanda crescen-
te dopaís.
AregiãodaEuropa,asegun-

domaiorparceiradoagrone-
gócio brasileiro, enfrenta si-
tuação ainda mais restritiva
doque adaChina.

Váriospaíseseuropeusque
estão no ranking dos princi-
pais importadoresdeprodu-
tos agropecuários do Brasil
vão ter uma economia mais
restritiva. A evolução do PIB
nazonadoeurodeverá recu-
ar para 1%, após ter atingido
1,8%em 2018.
Entre esses países, está a

Alemanha. Os alemães têm
uma dependência da econo-
mia chinesa. O crescimento
menor do país asiático inter-
fere na economia alemã. Es-

ta,porsuavez,émuitoimpor-
tante para o desenvolvimen-
todeoutrospaísesdaregião,
entre eles a Itália.
O desenrolar da comple-

mentaçãodessaseconomiasé
importanteparaoBrasilpor-
que China e União Europeia
ficam com grande parte dos
grãos e das carnes doBrasil.
Japão, Coreia do Sul e Ará-

biaSauditatambémentraram
nessa listadaOCDEderitmo
menor de crescimento. Jun-
tos, os três ficam com 6%do
queoBrasilexportanosetor.
O PIB dos Estados Unidos

também cai em relação ao
de 2018, mas em ritmo me-
nor. Os americanos, porém,
devem ter influência-chave
paraoagronegóciobrasileiro.
Os Estados Unidos estão

com déficit comercial recor-
de, e umdosmotivos é aper-
dadepresençadosprodutos
agrícolasdopaísnoexterior.
Os americanos vão tentar

reduzirpartedessedéficit—
quandohouverumacertonas
pendênciascomerciaiscoma
China— aumentando as ex-
portações desse setor.
Osdéficitsdosamericanos

comoschinesesemexicanos
foramrecordes.Essesdoispa-
íses, importantesparaoagro-
negócio, estarãoentreosob-
jetivos dosEUA.

Máquinasagrícolas Asven-
dasinternassubiram8%em
fevereiro,emrelaçãoajanei-
ro.Comisso,acomercializa-
çãodobimestreatingiu5.537
unidades, 38%mais do que
em igual períodode 2018.

Produção Os dados são da
Anfavea (associação do se-
tor),queaponta,ainda,que-
da de 3%no volume produ-
zidonosdoisprimeirosme-
sesemrelaçãoaigualperío-
dodo anopassado.

cítricos Asafra2019deverá
atingirde300milhõesa320
milhões de caixas em São
PauloenoTriânguloMinei-
ro, 10%maisdoquenasafra
anterior.AestimativaédePe-
dro Fávero, diretor da Alfa-
Citrus, beneficiadora de la-
ranjas e de tangerinas.

calor Greeningealtastem-
peraturasinterferemnapro-
dutividadedasplantasesão
empecilhosparaumdesen-
volvimentomelhordasafra.

Economiamundial desacelera e pode
segurar ritmodo agronegócio doBrasil

vaivémdas commodities Mauro Zafalon
mauro.zafalon@uol.com.br

A peste suína se intensificou na China e obrigou o país
a elevar a importação de carnes. No primeiro bimestre,
os chineses compraram 73mil toneladas de carne de
frango do Brasil, um volume próximo do da líder Ará-
bia Saudita. As importações chinesas sobemporque a
peste suína reduz a oferta de carne de porco no país,
obrigando os consumidores a comermais carne de
frango. O Brasil exportou 317mil toneladas dessa prote-
ína até fevereiro, 2%mais do que em 2018.

FRANGO XADREZ

Fonte: ABPA

Principais importadores de frango do Brasil
No bimestre, em % do total
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Bolsa retorna aos 98mil
pontos

Ibovespa, em pontos

Fonte: Bloomberg

o encerramento da tramita-
ção da reforma da Previdên-
cia para enviar ao Congres-
sopropostaqueprevêampla
desvinculaçãodoOrçamento.
“Oassuntovinhanosentido

de que seria um plano B [ca-
so a reforma da Previdência
não fosse aprovada],masele
deixouclaroquenão,quese-
rá levado adiante”, diz Victor
Candido, economista-chefe
daGuide Investimentos.
Guedes afirmou que a PEC

(PropostadeEmendaàCons-
tituição)dadesvinculaçãoor-
çamentáriaseráentreguepa-
ratramitaçãoinicialnoSena-
do“omaisrápidopossível”.A
propostadaPrevidência,por
suavez,começaaseranalisa-
danaCâmaradosDeputados.
Segundo Vicente Matheus

Zuffo, gestor de fundos da
SRM,omercadoteveumcho-
quedeotimismotambémapós
o encontro de Jair Bolsonaro
comopresidentedaCâmara,
RodrigoMaia, no sábado (9).

A expectativa é que a CCJ
(ComissãodeConstituição e
Justiça)quevaianalisarotex-
to da Previdência seja insta-
ladanesta quarta-feira (13).
“A negociação com os par-

tidosparaaaprovaçãoda re-
formacomeçanestasemana,
e tudo indica que vai ter um
bomandamento”,disseZuffo.
No Ibovespa, um desta-

que foi aPetrobras, cujospa-
péis preferenciais subiram
4,2% depois que a petroleira
anunciouaintençãodecortar
US$8,1bilhõesdecustosope-
racionais entre 2019 e 2023.
As ações do setor financei-

ro, commaior liquidez, tam-
bémimpulsionaramoíndice.
AAzulsaltou8,96%apósdi-

vulgaracordoparaacompra
daAviancaBrasilporUS$ 105
milhões (R$ 406milhões).
JáaGolrecuou 1,21%,naes-

teira do acidente com o Bo-
eing 737MAX 8. O modelo é
aespinhadorsaldaexpansão
internacionaldacompanhia.

No exterior, promessas de
estímulosnaChinafavorece-
ramganhosnasmaioresBol-
sas da Ásia, viés mantido na
EuropaenosEstadosUnidos.
ODowJones,principalindi-

cadordosEUA, subiu0,8%,o
S&P500,1,5%,eoNasdaq,2%.
AaltadoDowJonesfoicon-

tidapelodesempenhodaBo-
eing, compeso de 10%no ín-
dice, que chegou a afundar
13%apósaquedado737MAX
8operadopelaEthiopianAir-
lines no domingo. As ações
fecharamembaixa de 5,3%.
“É um programa relevante

para a Boeing e toda a indús-
tria. É tudomuitopreliminar
ainda, mas existe preocupa-
çãopelagravidadedoaciden-
teepelospaísesqueestãopro-
ibindoaaeronave”,dizArthur
Siqueira,sóciodaGEOCapital.
No Brasil, as ações da Em-

braer, em processo de fusão
comaBoeing, caíram 0,36%.
Leiamais sobre a Gol e o
Boeing 737MAX 8 emMundo

EDITALDECONVOCAÇÃO -ASSEMBLEIAGERALORDINÁRIA
O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Johnson & Johnson,
usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os 24 delegados, para se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará na Sede Social, localizada à Rodovia Presidente Dutra, Km 154,
nesta Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, no próximo dia 22 de março de 2019, obedecendo
aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo dia e local, cumprindo o que determina
o Estatuto Social: 1) Em primeira convocação, às 07 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total
de delegados; 2) Em segunda convocação, às 08 horas, com a presença da metade e mais um do número total de
delegados; e 3) Em terceira e última convocação, às 09 horas com a presença mínima de 10 (dez) delegados, a fim
de deliberar sobre a seguinte ordem do dia; ORDINÁRIA. a) Prestação de contas da Diretoria dos 1º e 2º semestres
do exercício de 2018, compreendendo: a apresentação do Relatório de Gestão, Balanço Patrimonial, Demonstrativo
da Conta de Sobras ou Perdas, Parecer do Conselho Fiscal, e Parecer daAuditoria Externa; b) Destinação das Sobras
Líquidas; c) Constituição, Apresentação das Políticas de utilização e destinação do FATES, Reserva Legal e Fundo
de Contingência; d)Apresentação do processo de governança corporativa para o exercício de 2019; e)Aprovação das
Politicas de Sucessão e Conformidades. f) Aprovação da Remuneração Diretoria e Conselho Fiscal; g) Eleição de
membros da Diretoria; h)Assuntos de interesse geral sem carater deliberativo.
São José dos Campos/SP, 12 de março de 2019. FABYANO SOUSAMELLO - DIRETOR PRESIDENTE

Nota: Conforme determina o art. 30 da Resolução CMN 3.859/10, as demonstrações contábeis do exercício de 2018,
acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos associados na sede da
cooperativa e foram disponibilizadas de acordo com o prazo legal.

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO
DOS EMPREGADOS DA JOHNSON & JOHNSON

PODER JUDICIÁRIO DAUNIÃO
TRIBUNALREGIONALDO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

SECRETARIADE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE REABERTURADE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos terceirizados de vigilância os-
tensiva e armada, com fornecimento de materiais de consumo e equipamentos adequados à execução dos
trabalhos, conforme Edital.
Data da Sessão: 25/03/2019, às 13:00 horas.
O Edital encontra-se na Internet nos endereços: www.comprasnet.gov.br e www.trt18.jus.br.
Informações: (62) 3222-5688.

EDUARDO FREIRE GONÇALVES
Pregoeiro

Associação dos Proprietários do Residencial Parque dos Príncipes - APRPP
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Prezados Senhores, atendendo às instruções do Sr. Diretor Presidente e demais membros da Diretoria e Conselho
Superior e Fiscal da Associação dos Proprietários do Residencial Parque dos Príncipes - APRPP, nos termos do
artigo 20 e suas alíneas do Estatuto, vimos pelo presente convidar Vossas Senhorias para a Assembleia Geral Ordinária,
à realizar-se no dia 28 de Março de 2019, às 19:30h em primeira convocação, ou pontualmente às 20:00h em segunda
convocação, nas dependências da sede da Associação APRPP, localizada na Av. Darcy Reis, 1.311 / 1.381 - Parque dos
Príncipes - São Paulo/SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I - Prestação e Aprovação das Contas do
exercício 2018: 1.0 - Lembramos ao proprietário que o seu comparecimento se faz imprescindível para participar das
decisões importantes e de interesse comum da Associação dos Proprietários do Residencial do Parque dos Príncipes e,
no caso de outorga de procuração, a mesma deve conter a firma da assinatura reconhecida. 2.0 - Ressaltamos, ainda, que
o proprietário deve estar em dia com as contribuições dos últimos 12 meses, a fim de exercer o direito de voto nas decisões
que forem apresentadas. 3.0 - Os associados cadastrados perante a APRPP, cujo direto de voto seja praticado pelo seu
cônjuge, deverá apresentar na AGE a competente certidão de casamento.

São Paulo, 08 de Março de 2019
Diretoria - Associação dos Proprietários do Residencial Parque dos Príncipes - APRPP

Lançamento de IPTV (01/04) em SÃO BENTO DO SUL (SC), CABEDELO (PB) e
MAFRA (SC):

A Telefônica Brasil S.A., denominada Vivo comunica aos seus clientes e ao público
em geral que, a partir de 01/04/2019, iniciará a comercialização de TV, através da
tecnologia IPTV, por fibra ótica, nos municípios de SÃO BENTO DO SUL (SC), CABEDELO
(PB) e MAFRA (SC).

Para o cumprimento da obrigação contida no artigo 52, inciso I da Res. 581/2012
(SEAC), esta Prestadora se coloca à disposição para esclarecimentos adicionais sobre o
assunto, pelos telefones 11 3430-3961 no horário comercial.

Mais informações sobre o serviço e as ofertas vigentes podem ser obtidas em nosso site,
no endereço www.vivo.com.br ou Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) 103 15.
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

SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA/UGP/PROSUS

SESAB

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019
Abertura:25/03/2019,às 10:30 hs.Objeto:Registro de preços para de aquisição de condicionadores
e cortinas de ar. Famílias: 41.20 e 41.40. ID Nº 758105.Site: www.licitacoes-e.com.br.
O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através dos sites www.comprasnet.ba.gov.br e
www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão entrar em contato através do e-mail licitacao.
prosus@saude.ba.gov.br. Telefone (71) 3115-9676, de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 18h.
Salvador - BA, 11/03/2019. Juliana Brito Costa Cafezeiro - Pregoeira Oficial.

Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores expedido nos autos da Recuperação Judicial de Renuka Vale do Ivaí
S.A., Ivaicana Agropecuária Ltda. e Biovale Comércio de Leveduras Ltda. Processo 1099671-48.2015.8.26.0100.O Dr. Tiago
Henriques Papaterra Limongi, Juiz de Direito da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Capital, na forma da Lei,
Faz Saber que pelo presente edital ficam intimados todos os credores e interessados da Recuperação Judicial de Renuka
Vale do Ivaí S.A., Ivaicana Agopecuária Ltda. e Biovale Comércio de Leveduras Ltda. que foi designada a Assembleia Geral de
Credores do Grupo Renuka Vale do Ivaí, a ser realizada no Itaim Training Center (ITC), situado à Rua Manoel Guedes, nº 504,
Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04536-070, no dia 28/03/2019, às 15:00 horas, em 1ª convocação, ocasião em que a assembleia
será instalada com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor,
e, caso não haja quórum nesta ocasião, ficam desde já convocados os credores para a assembleia, em 2ª convocação, a ser
realizada no Spazio JK, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 1726, CEP 04543-00, São Paulo/SP, no dia 12 de abril
2019, às 15:00 horas, a qual será instalada com a presença de qualquer número de credores. O credenciamento dos credores
legitimados a participar da Assembleia será iniciado às 13h, com término às 15h. A ordem do dia da Assembleia Geral de
Credores será (a) a discussão e deliberação de acordo com o previsto na Cláusula 6.2 do Plano de Recuperação Judicial do
Grupo Renuka Vale do Ivaí, homologado em 4/7/2018; (b) possível análise da proposta apresentada por Metalcana Indús-
tria e Comércio Ltda. às fls. 51.592/51.599; e (c) outras matérias que sejam de interesse dos Credores. A Assembleia será
presidida pelo representante da Administradora Judicial nomeada por este Juízo, a Deloitte Touche Tohmatsu Consultores
Ltda. Os credores legitimados a votar que desejarem se fazer representar por procurador, conforme disposto no artigo 37,
§4º, da Lei 11.101/05, deverão entregar, com antecedência mínima de 24 horas do início da Assembleia, à Administradora
Judicial, Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda., em seu endereço, Rua Chucri Zaidan, 1240 – Golden Tower - Santo
Amaro SP, CEP 04711-130 ou mediante envio ao endereço eletrônico ajacucarealcool@deloitte.com, documento hábil que
comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo de Recuperação Judicial em que se encontrem tais
documentos. Para que os Sindicatos dos Trabalhadores possam representar seus associados, deverão observar o procedi-
mento previsto no artigo 37, §§5º e 6º, inciso I da Lei 11.101/05. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente
edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 1º/03/2019. Dr. Tiago Henriques Papaterra Limongi - Juiz de Direito.

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO AQUECIMENTO E
TRATAMENTO DE AR NO ESTADO DE SÃO PAULO - SINDRATAR-SP

Edital de Divulgação das Chapas - Registradas
Endereço:AvenidaPaulista,nº1313,7ºandarconj705.MTPSnº:306.433EmcumprimentoaodispostonoRegulamentoEleitoral, integrante
do Estatuto Social deste Sindicato, comunicamos que foram registradas as seguintes chapas concorrentes à eleição deste Sindicato,
marcada para o dia 15 de abril de 2019: Chapa “Indústria Forte” Cargos De Direção: Diretoria:Titulares: Presidente: Carlos Eduardo
Marchesi Trombini;Vice-Presidente: Adalberto Fernando Zanizzelo; Secretário: Paulo Reis; 1º Tesoureiro: Jorge Eduardo Monteiro de Mello;
2ºTesoureiro:Francisco Falcão Lopes;Diretor:Oswaldo de Siqueira Bueno;Diretor:Diego Camargo;Diretor:Paul Gastón Cleveland Cartes;
Diretor:Ricardo Facuri;Diretor:Luiz Moura.Conselho Fiscal:Titulares:Celso Cardoso Simões Alexandre;SamoelVieira de Souza;Claudio
Kazuo Misumi. Suplentes:Paulo Ruba;DuilioTerzi;Fabio Korndoerfer;Cargos de Representação:Delegados RepresentantesTitulares:
Carlos Eduardo MarchesiTrombini;Fernando Bueno. Suplentes:Ricardo Facuri;Pedro Constantino Evangelinos.Nos termos deste Edital, a
impugnação de candidatura poderá ser feita a qualquer tempo, até o 5º (quinto) dia não útil seguinte à publicação desta relação das chapas
registradas, através de petição fundamentada dirigida à Diretoria do Sindicato, por qualquer interessado. Cientificado em 5 (cinco) dias
corridos, o candidato impugnado terá o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar sua defesa.Após a apresentação da defesa, a Diretoria, no
prazode3(três)diascorridos,decidiráacontrovérsia fundamentadamente,comunicandoadecisãoaos interessados.Acolhidaa impugnação
de qualquer candidato, ou da totalidade da chapa, novo requerimento de registro da chapa deverá ser apresentado no prazo de 5 (cinco) dias
corridos a contar da comunicação da decisão.Após esse processo, novo edital será publicado nos termos deste regulamento.São Paulo, 12
de março de 2019. Carlos Eduardo MarchesiTrombini - Presidente.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura do Município de Cotia, torna público p/ conhecimento dos inte-
ressados que na sala de Licitações do Depto de Compras e Licitações, sito à
Av. Prof.° Joaquim Barreto, 1000 Bairro Atalaia – Cotia/SP, que será realizada
em ato público a licitação descrita abaixo:
PA nº 34.569/2018.PP nº07/2019 às 09:30hs do dia 27/03/2019.Objeto: Aqui-
sição de materiais de artesanato.
O edital estará disponível para a retirada dos interessados, através do sitio da
Prefeitura Municipal de Cotia, www.cotia.sp.gov.br.
a) Mara Isaac Pires Franco - Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

ASPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARAO DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA – SIM – SERVIÇO INTEGRADO DA MEDICINA, convida as
empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico nº 032/2019,

a ser realizado para a Contratação de empresa para Prestação de Serviços de
Limpeza, Conservação e Desinfecção de Superfícies Fixas. Para informações e
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

SECRETARIA DA FAZENDA
E PLANEJAMENTO

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

Nelson Antônio de Souza, CPF nº 153.095.253-00, DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento
Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargo de administração
na Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A. ESCLARECE que eventuais
objeções à presente declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco Central do Brasil,
no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia,
de comunicado público acerca desta, por meio formal em que os autores estejam devidamente
identificados, acompanhado da documentação comprobatória, observado que os declarantes podem,
na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Banco Central do Brasil -
Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf) - Gerência - Técnica em São Paulo
(GTSP) - Avenida Paulista, 1.804 - 5º andar - 01310 - 922 - São Paulo - SP - FAX: (11) 3491-6687 e
3491-6383 - Telefones: (11) 3491-6115, 3491-6415, 3491-6442, 3491-6116, 3491-6615, 3491-6325,
3491-6954, 3491-6685, 3491-6416, 3491-6135 e 3491-6943 - E-mails: gtsp1.deorf@bcb.gov.br e
gtsp2.deorf@bcb.gov.br.

mercado
A20 Terça-Feira, 12 De Março De 2019

SEGUROS SURA S.A.
CNPJ/MF nº 33.065.699/0001-27 - NIRE 35.300.355.458

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. Acionistas da SEGUROS SURA S.A., para reunirem-se em Assembleias
Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se às 11 horas do dia 19 de março de 2019, na sede social, na
Avenida das Nações Unidas, nº 12.995, 4º andar, São Paulo/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do
Dia: Em Assembleia Ordinária - (a) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Balanço
Patrimonial, parecer dos Auditores Independentes e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018; (b) Fixação da remuneração global da Administração da Companhia; e
(c) Reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e Em Assembleia Extraordinária -
(a) Deliberar sobre a reforma no Estatuto Social da Companhia para a previsão de cargos de membros suplentes
para o Conselho de Administração; e (b) outros assuntos de interesse geral. Acham-se à disposição dos
Srs. Acionistas, na sede da Companhia, cópias dos documentos a serem votados, conforme acima mencionados.

São Paulo, 11 de março de 2019
THOMAS KELLY BATT - Diretor Presidente


