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A Telefônica Brasil S.A., doravante denominada Vivo, comunica a seus clientes e ao
público em geral os novos valores em reais (R$) aplicáveis a Promoção Pré Diário, que
estarão válidos a partir do dia 12/05/2019 para todo o Brasil (exceto AL, PI, RN, CE,
PB e PE), nos termos que seguem:

Novos valores para os pacotes de benefícios
Internet + SMS (100MB + 300 SMS
para Vivo + 15 SMS para outras operadoras) R$ 1,99 por dia

Ligações (ilimitadas para qualquer celular Vivo) R$ 1,99 por dia

Ligações (10 minutos para celulares e fixo de outras operadoras) R$ 1,99 por dia

Para mais informações, entre em contato com a Central de Relacionamento com o
cliente *8486 do seu Vivo ou 1058 a partir de qualquer telefone ou acesse www.vivo.
com.br. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 0800 772 8346
ou 142.

Comunicado

A Telefônica Brasil S.A., denominada Vivo comunica aos seus clientes e ao público
em geral que, a partir de 01/05/2019, iniciará a comercialização de TV, através da
tecnologia IPTV, no município de Maceió (AL).

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, liguem 142. Para saber qual a loja
Vivo mais perto de você, acesse www.vivo.com.br.

Comunicado

A Telefonica Brasil S.A., comunica aos seus clientes residenciais e não residenciais e
ao público em geral, a prorrogação dos valores promocionais 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, 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 válidos até 30/09/2019.

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.

Maiores informações podem ser obtidas acessando o regulamento da Promoção no
site www.vivo.com.br ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) 103 15, que
funciona 24 horas, nos sete dias da semana. Pessoas com necessidades especiais de
fala/audição liguem 142.

Comunicado

Corpflex Informática S.A.
CNPJ/MF nº 68.400.225/0001-79

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

Ativo 31/12/18 31/12/17
Caixa e equivalentes de caixa 3.065 1.509
Contas a receber de clientes 4.618 4.737
Outros créditos 109 221
Impostos a recuperar 1.088 1.481
Total do ativo circulante 8.880 7.948
Depósitos judiciais 45 26
Outros créditos 259 626
Total do realizável a longo prazo 304 652
Imobilizado 36.213 33.948
Intangível 8.754 8.518

44.967 42.466
Total do ativo não circulante 45.271 43.118
Total do ativo 54.151 51.066

Passivo e Patrimônio Líquido 31/12/18 31/12/17
Fornecedores 1.620 1.532
Empréstimos e financiamentos 9.735 7.491
Obrigações tributárias 798 855
Benefícios a empregados 2.966 3.479
Dividendos a distribuir 359 –
Adiantamentos 77 47
Total do passivo circulante 15.555 13.404
Empréstimos e financiamentos 6.246 6.961
Provisão para contingências 580 1.170
Imposto de renda diferido 2.595 2.864
Total do passivo não circulante 9.421 10.995
Capital social 27.666 27.666
Reserva legal 433 290
Reserva de Lucros 431 (1.289)
Dividendos propostos 645 –
Total do patrimônio líquido 29.175 26.667
Total do passivo 24.976 24.399
Total do passivo e patrimônio
líquido 54.151 51.066

Demonstrações de resultados 31/12/18 31/12/17
Receita de prestação de serviços 48.478 42.838
Custos dos serviços prestados (28.467) (25.290)
Lucro bruto 20.011 17.548
Despesas de vendas (6.845) (7.336)
Despesas administrativas e gerais (7.321) (6.924)
Total de despesas (14.166) (14.260)
Resultado antes das rec. (despesas)
financeiras líquidas e impostos 5.845 3.288

Receitas financeiras 226 224
Despesas financeiras (2.895) (2.693)
Resultado financeiro líquido (2.669) (2.469)
Resultado antes da provisão
para IR e CS 3.176 819

IR e contribuição social - Corrente (578) (231)
IR e contribuição social - Diferido 269 (370)
Lucro líquido do exercício 2.867 218

Demonstrações dos resultados abrangentes
31/12/18 31/12/17

Lucro líquido do exercício 2.867 218
Outros resultados abrangentes – –
Resultado abrangente total 2.867 218

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Capi-
tal so-

cial

Re-
serva
legal

Dividen-
dos adi-
cionais

propostos

Lucros
(Prejuí-

zos) acu-
mulados Total

Saldo em 01/01/17 27.666 290 – (1.507) 26.449
Lucro líq. do exercício – – – 218 218
Saldo em 31/12/17 27.666 290 – (1.289) 26.667
Reserva Legal – 143 – (143) –
Lucro líq. do exercício – – – 2.867 2.867
Dividendos a distribuir – – – (359) (359)
Dividendos propostos – – 645 (645) –
Saldo em 31/12/18 27.666 433 645 431 29.175

Demonstrações dos fluxos de caixa 31/12/18 31/12/17
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 2.867 218
Ajustes para:
Depreciação e amortização 9.444 7.852
Provisão para perdas de crédito esperadas 635 194
Despesas de IRPJ e CSLL - Corrente e
Diferido 309 601
Reversão das contingências (590) (585)

12.665 8.280
(Aumento) Redução nos ativos
Contas a receber 119 (1.751)
Outros créditos 479 479
Impostos a recuperar 393 491
Depósitos judiciais (19) (18)
Aumento (Redução) nos passivos
Fornecedores 88 65
Benefícios a empregados (513) 522
Obrigações tributárias (57) (101)
Adiantamentos 30 (1.553)
Caixa gerado nas ativ. operacionais 13.185 6.414
Impostos pagos sobre o lucro (535) 68
Fluxo de caixa líquido decorrente
das atividades operacionais 12.650 6.482

Captação de empréstimos e financiamentos 15.960 14.047
Pagto. de empr. e financiamentos - principal (11.067) (6.406)
Pagto. de empr. e financiamentos - juros (3.364) (2.344)
Caixa líquido gerado pelas atividades
de financiamentos 1.529 5.297

Redução/Aumento em caixa
e equivalentes de caixa 1.556 (79)

Caixa e equiv. de caixa no início do exercício 1.509 1.588
Caixa e equiv. de caixa no final do exercício 3.065 1.509
Redução/Aumento em caixa
e equivalentes de caixa 1.556 (79)

João Alfredo Andrade Pimentel - Diretor Presidente
Marcos Andrade Pimentel - Diretor de Marketing Danyllo Barbosa Xavier Silva - CRC 1SP318467/O-3

As DF’s completas acompanhadas do Relatório do Auditor Independente, encontra-se à disposição dos Acionistas na sede da Companhia

Balanços patrimoniais
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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2019

1.DATA,LOCALEHORA:Em29 demarço de 2019, na sede daEquatorial Energia S.A. (“Companhia”),
na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, sala 31, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.070-
900, na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, às 10:00 horas. 2. CONVOCAÇÃO: Convocação
por meio de correio eletrônico a todos os membros deste Conselho. 3. QUORUM E PRESENÇA:
Presentes os seguintes membros deste conselho: Firmino Ferreira Sampaio Neto, Guilherme Mexias
Aché, Marcelo Souza Monteiro, Carlos Augusto Leone Piani, José Jorge de Vasconcelos Lima, Luis
Henrique de Moura Gonçalves e Eduardo Saggioro. 4. MESA: Presidente: Firmino Ferreira Sampaio
Neto; Secretária: Angela Caroline Pinto Marques Figueiredo. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a
aprovação, nos termos da alínea (v) do artigo 17 do estatuto social da Companhia, (i) da realização da
2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária,
em 2 (duas) séries, da Integração Transmissora de Energia S.A. (“INTESA”) no valor total de
R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) na data de emissão (“Emissão” e “Debêntures”,
respectivamente), as quais serão objeto de distribuição pública com esforços restritos, nos termos da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme
alterada (“Instrução CVM 476”), e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis
(“Oferta”), e (ii) da celebração, pela INTESA, de todos os documentos necessários à implementação,
formalização e efetivação da Emissão e da Oferta. 6. DELIBERAÇÕES: Foi aberta a sessão, tendo
assumido a Presidência da Mesa o Sr. Firmino Ferreira Sampaio Neto, que convidou a Sra. Angela
Caroline Pinto Marques Figueiredo para secretariar os trabalhos, tendo sido aprovadas as seguintes
deliberações por unanimidade dos votos: 6.1Aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário
dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, §1º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e
alterações posteriores. 6.2 Aprovar a realização da Emissão e da Oferta, pela INTESA, cujos termos
e condições constarão da “Escritura Particular da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples,
Não Conversíveis emAções,da Espécie Quirografária,em 2 (Duas) Séries,para Distribuição Pública
com Esforços Restritos, da Integração Transmissora de Energia S.A.” (“Escritura de Emissão”)
e do contrato de distribuição a ser celebrado entre a INTESA e a(s) instituição(ões) financeira(s)
intermediária(s) da Oferta (“Contrato de Distribuição”), com as seguintes principais características:
400.000 (quatrocentas mil) Debêntures no âmbito da Oferta, sendo (i) 250.000 (duzentas e cinquenta
mil) debêntures da primeira série (“Debêntures da Primeira Série”) e (ii) 150.000 (cento e cinquenta
mil) debêntures da segunda série (“Debêntures da Segunda Série”), cada uma com valor nominal
unitário de R$ 1.000,00 (mil reais) na data de emissão a ser definida na Escritura de Emissão
(“Data de Emissão”), sendo que as Debêntures da Primeira Série terão prazo de vencimento de
5 (cinco) anos contados da Data de Emissão e as Debêntures da Segunda Série terão prazo de
vencimento de 7 (sete) anos contados da Data de Emissão, observado que (i) o valor nominal unitário
das Debêntures da Primeira Série será acrescido de juros remuneratórios equivalentes a 109,00%
(cento e nove inteiros por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos
Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e
cinquenta e dois) dias úteis (“Taxa DI Over”), calculados de forma exponencial e cumulativa pro
rata temporis por dias úteis decorridos, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois)
dias úteis, desde a primeira data de integralização ou a data de pagamento da remuneração da
primeira série imediatamente anterior, conforme o caso, inclusive, até a data do efetivo pagamento,
exclusive; e (ii) o valor nominal unitário das Debêntures da Segunda Série será acrescido de juros
remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI Over
acrescida exponencialmente de sobretaxa equivalente a 1,10% (um inteiro e dez centésimos por
cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculados de forma exponencial
e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, desde a primeira data de integralização ou
a data de pagamento da remuneração da segunda série imediatamente anterior, conforme o caso,
inclusive, até a data do efetivo pagamento, exclusive. Em caso de impontualidade no pagamento das
Debêntures, sobre o valor devido e não pago incidirão encargos moratórios equivalentes a (i) juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento
até a data do efetivo pagamento; e (ii) multa convencional, irredutível e não compensatória, de 2%
(dois por cento). 6.3 Aprovar a celebração, pela INTESA, de todos os documentos necessários
à implementação, formalização e efetivação da Emissão e da Oferta, incluindo, sem limitação, a
Escritura de Emissão, o Contrato de Distribuição e seus respectivos aditamentos, se for o caso.
7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que, após lida e
aprovada, foi assinada por todos os presentes. 8. ASSINATURA DOS PRESENTES: Presidente:
Firmino Ferreira Sampaio Neto; Secretária: Angela Caroline Pinto Marques Figueiredo; Membros
do Conselho de Administração: Firmino Ferreira Sampaio Neto, Guilherme Mexias Aché, Marcelo
Souza Monteiro, Carlos Augusto Leone Piani, José Jorge de Vasconcelos Lima, Luis Henrique de
Moura Gonçalves e Eduardo Saggioro.Certifico o registro em 12/04/2019, sob o número 20190276118.
Lílian Theresa Rodrigues Mendonça. Secretária Geral – JUCEMA.

Notas Explicativas as Demostrações Financeiras
Contexto operacional: A Econocom Brasil S/A (“Companhia”) com sede no
Estado de São Paulo, é uma sociedade anônima de capital fechado e tem
como objeto principal prestação de serviços de elaboração e desenvolvi-
mento de programas de informática, importação, comércio e distribuição de
programas de informática, bem como seu licenciamento ou cessão do direito
de uso, instalação, integração, manutenção, atendimento e suporte técnico
de softwares, hardwares e sistemas, consultoria, assessoria, planejamen-
to, monitoramento, automação e treinamento em informática e tecnologia
de informação, importação, comércio e manutenção de equipamentos de
informática (hardware) e acessórios de computadores (periféricos), aluguel
de equipamentos de informática, intermediação de vendas de equipamen-
tos e softwares de informática e participação em outras sociedades. Base
de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras As de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas foram autorizadas para
a emissão pela Administração da Companhia em 30 de abril 2019. As de-
monstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
com base nas disposições da Lei das sociedades por ações e dos pronun-
ciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (CPC). As demonstrações financeiras foram preparadas
utilizando o custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de
certos ativos e passivos como instrumentos financeiros, os quais são men-
surados pelo valor justo. A liquidação das transações envolvendo essas esti-
mativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos regis-
trados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico
inerente ao processo de estimativa. A Econocom revisa suas estimativas e
premissas em bases anuais. A moeda funcional da Companhia é o Real. As
demonstrações financeiras são apresentadas em milhares de reais. Base
de consolidação As demonstrações financeiras consolidadas compreendem
as demonstrações financeiras da Companhia e de sua Controlada integral
em 31 de dezembro de 2018, Syrix Tecnologia da Informação Ltda. (“Syrix”).
O controle é obtido quando a Companhia estiver exposta ou tiver direito a
retornos variáveis com base em seu envolvimento com a investida e tiver a
capacidade de afetar esses retornos por meio do poder exercido em relação
à investida. As práticas contábeis da controlada são consistentes com as da
controladora e as demonstrações financeiras são elaboradas para o mesmo
período de divulgação. Todos os saldos intragrupo, receitas e despesas e
ganhos não realizados, oriundos de transações intragrupo, são eliminados
por completo. Contas a receber Estão apresentadas a valores de realiza-
ção na data das demonstrações financeiras. Elas são, inicialmente, reconhe-
cidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo valor atualiza-
do com o uso do método de taxa efetiva de juros ou atualização pelo dólar

Econocom Brasil S.A - CNPJ 05.323.716/0001-43 - NIRE 35.300.390.181 - Demonstrações Financeiras 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais).
Balanços Patrimoniais Controladora Consolidado
Ativo 2018 2017 2018 2017
Circulante 51.065 27.880 58.530 34.379
Caixa e equivalentes de caixa 793 590 1.359 613
Contas a receber 46.644 22.469 52.865 28.021
Impostos a recuperar 2.910 2.837 3.585 3.701
Despesas antecipadas 298 305 298 305
Outros créditos 420 1.679 423 1.739
Não circulante 14.645 24.332 14.207 23.199
Contas a receber 927 10.816 4.165 13.109
Depósitos judiciais 95 58 130 93
Impostos diferidos 1.351 1.522 1.411 1.582
Outros créditos 6 3 6 2
Investimentos 11.165 11.100 - -
Imobilizado 831 610 883 672
Intangível 93 223 7.435 7.741
Diferido 177 - 177 -
Total do ativo 65.710 52.212 72.737 57.578
Balanços Patrimoniais Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido 2018 2017 2018 2017
Circulante 43.292 22.740 49.347 27.282
Empréstimos e financiamentos 2.457 2.332 2.561 2.332
Fornecedores 29.307 10.330 35.036 12.889
Obrigações tributárias 6.118 5.295 6.884 6.068
Obrigações sociais 1.325 1.202 1.325 1.202
Provisões para férias e encargos 1.660 1.746 1.660 1.746
Partes relacionadas 1.852 1.832 1.852 1.832
Outras obrigações 573 3 29 1.213
Não circulante 11.638 19.704 12.610 20.528
Empréstimos e financiamentos 1.174 1.833 1.174 1.833
Fornecedores 10.409 17.816 10.936 18.135
Impostos diferidos - - 445 505
Provisões para demandas judiciais 55 55 55 55
Patrimônio líquido 10.780 9.768 10.780 9.768
Capital social 5.919 5.919 5.919 5.919
Reservas de lucro 4.861 3.849 4.861 3.849
Total do passivo e
do patrimônio líquido 65.710 52.212 72.737 57.578

Demonstrações do resultado Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Receita operacional líquida 47.914 56.028 57.472 65.900
Custo dos serviços prestados (38.760) (49.269) (46.615) (54.496)
Lucro bruto 9.154 6.759 10.857 11.404
Despesas ou Receitas operacionais
Despesas gerais e administrativas (4.124) (4.148) (5.254) (5.746)
Despesas com vendas (1.958) (2.334) (2.879) (3.460)
Resultado equivalência patrimonial 182 1.418 - -

(5.900) (5.064) (8.133) (9.206)
Resultado Operacional antes
do resultado financeiro 3.254 1.695 2.724 2.198

Resultado financeiro líquido (1.702) (2.423) (1.172) (2.447)
Lucro antes do IR e da CS 1.552 (728) 1.552 (249)
IR e contribuição social corrente (540) 190 (540) (289)
Lucro líquido do exercício 1.012 (538) 1.012 (538)
Demonstrações resultados Controladora Consolidado

abrangentes 2018 2017 2018 2017
Resultado do exercício 1.012 (538) 1.012 (538)
Outros resultados abrangentes - - - -
Total resultado abrangente exercício 1.012 (538) 1.012 (538)

Demonstrações dos fluxos de caixa
Fluxo de caixa das Controladora Consolidado
atividades operacionais 2018 2017 2018 2017

Resultado Liquido antes IR e CS 1.552 (728) 1.552 (249)
Ajustes por itens que não afetam o caixa:
Depreciação e Amortização 386 832 407 910
Valor residual da baixa de bens
do ativo imobilizado e intangível 14 468 42 471

Equivalência patrimonial (182) (1.418) - -
Provisão/Reversão para
demandas judiciais - 15 - (1.570)

Impostos diferidos 171 190 171 (289)
Juros sobre empréstimos com
instituições financeiras (105) 421 (80) 421

1.837 (220) 2.093 (306)
Variação de ativos e passivos operacionais:
Contas a receber (14.285) (18.767) (15.900) (26.252)
Impostos a recuperar (73) (2.263) 116 (2.396)
Despesas antecipadas 7 96 7 96
Depósitos judiciais (37) (5) (37) (40)
Outros créditos 1.078 (1.302) 1.135 (1.363)
Fornecedores 11.570 21.841 14.948 23.340
Obrigações tributárias 824 4.269 816 4.947
Obrigações sociais 123 381 123 381
Provisões para férias e encargos (86) 356 (86) 356
Outras obrigações 570 (111) (1.184) 1.061
Fluxo de caixa líquido gerado nas
atividades operacionais 1.527 4.275 2.031 (176)

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de bens do ativo
imobilizado e intangível (491) (489) (531) (489)

Aquisição de empresas - - - -
Caixa líquido aplicado nas atividades
de investimento (491) (489) (531) (489)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Partes relacionadas (86) (2.640) (86) 1.832
Captações de empréstimos 2.310 1.000 2.560 1.000
Pagamento de empréstimos (3.057) (1.561) (3.229) (1.561)
Caixa líquido gerado nas (aplicado
nas) atividades de financiamento (833) (3.201) (755) 1.271

Aumento (redução) líquido (a) de
caixa e equivalente de caixa 203 585 745 606

Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 590 5 613 7
No fim do exercício 793 590 1.359 613
Aumento (redução) líquido (a) de
caixa e equivalente de caixa 203 585 745 606

Informações adicionais à demonstração do fluxo de caixa: Transações que
não envolvem caixa ou equivalente de caixa Aquisição de imobilizado com
arrendamento

Demonstrações das Mutações Reservas de lucros
do Patrimônio Líquido Capital social Reserva de Capital Reserva legal Lucros retidos Lucros acumulados Total

Saldos em 31/12/2016 5.919 - 392 3.995 - 10.306
Prejuízo do exercício - - - - (538) (538)
Absorção de reservas - - - (538) 538 -
Saldos em 31/12/2017 5.919 - 392 3.457 - 9.768
Lucro Líquido do exercício - - - - 1.012 1.012
Absorção de reservas - - 51 961 (1.012) -
Saldos em 31/12/2016 5.919 - 392 3.995 - 10.306
Prejuízo do exercício - - - - (538) (538)
Absorção de reservas - - - (538) 538 -
Saldos em 31/12/2017 5.919 - 392 3.457 - 9.768
Lucro Líquido do exercício - - - - 1.012 1.012
Absorção de reservas - - 51 961 (1.012) -
Saldos em 31/12/2018 5.919 - 443 4.418 - 10.780

Ptax da venda de acordo com o contrato estabelecido entre as partes. A
provisão para créditos de realização duvidosa é estabelecida quando existe
uma evidência objetiva de que a Companhia não será capaz de cobrar todos
os valores devidos de acordo com os prazos originais das contas a receber

2018 2017 2018 2017
Clientes diversos faturados 6.662 7.174 6.907 9.903
Clientes diversos a faturar 40.909 26.160 50.123 31.276
Provisão crédito liquid. duvidosa - (49) - (49)
Investimento Controladora

2018 2017
Syrix Tecnologia da Informação Ltda. 198 198
Ágio na aquisição de controlada 6.896 7.013
Equivalência Patrimonial 4.071 3.889
Saldo de investimento 11.165 11.100
A seguir, seguem as principais informações financeiras da controlada:

Syrix Tecnologia da Informação Ltda.
2018 2017

Ativos 11.394 8.948
Passivos 7.125 4.861
Patrimônio líquido 4.269 4.087
Receita líquida 9.559 9.873
Lucro líquido do exercício 182 1.418
% Participação societária detida pela Companhia 99,99% 99,99%
Fornecedores As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar
por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios,
sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido
no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar aos fornecedo-
res são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente,
reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo
amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros.

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Fornecedores nacionais 2.654 10.043 7.848 12.574
Fornecedores internacionais 37.062 18.103 38.124 18.450

39.716 28.146 45.972 31.024
Patrimônio líquido: Capital social Em 31 de dezembro de 2018, o capi-
tal social é de R$5.919. O capital social, subscrito e integralizado em 07
de janeiro de 2016 no valor de R$5.919, é composto por 1.202.614 ações
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, e está distribuído como
demonstrado a seguir: 2018 2017
Econocom do Brasil Serviços
em Tecnologia de Informática Ltda 1.202.614 1.116.667

Andre Romeiro de Almeida Pedrosa - 85.947
1.202.614 1.202.614

Em dezembro de 2018, a acionista Econocom do Brasil Serviços em Tec-
nologia de Informação Ltda. adquiriu a totalidade das ações do Sr. André
Romeiro de Almeida Pedrosa. Assim, a partir dessa aquisição, o quadro
de acionista passa a contar somente com a própria Econocom do Brasil
Serviços em Tecnologia de Informação Ltda. Reserva legal A reserva legal é
constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício
ajustada na forma da lei, e não poderá exceder a 20% do capital social. A
reserva legal para o exercício de 2018 foi constituída no valor de R$ 51,
totalizando uma reserva legal acumulada de R$ 443. A reserva legal tem por
fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada
para compensar prejuízo e aumentar o capital.

Alessandra Aparecida da Silva - Contadora CRC 1SP212708/O-9
Rodrigo Bocchi Lopes - Diretor Executivo CPF 220.920.908-01

AEROGLASS BRASILEIRAS S.A. FIBRAS DE VIDRO
CNPJ/MF : 61.665.212/0001-82 - NIRE 35.300.057.970

Ata da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas
Lavrada na Forma Sumária da Companhia Fechada

Na sede social da companhia situada na Rua Balão Mágico, n° 1003. Jardim Rio Cotia, na cidade
de Cotia, município do Estado de São Paulo. cep: 06715-780, em 13 de Março de 2019 às 10:00
horas. Presença: Compareceram em 1ª Convocação. Acionistas representantes de 93,50% das Ações
Ordinárias de Emissão da Companhia, com direito a voto.conforme atestam as assinaturas constantes
no livro de “Presença de Acionistas”. Mesa: Mario Franco - Presidente e Luciana Macedo Soares
- Secretária. Convocação: Edital de convocação da AGO foi publicado no Diário Oficial do Estado, às
folhas 13, 11 e 17 respectivamente nos dias 05, 06 e 07 e na Folha de São Paulo às folhas B3, A27,
A23, respectivamente nos dias 06, 07 e 08 de fevereiro de 2019. Os documentos referentes ao artigo
133 da Lei 6.404 de 15/12/1976, foram publicados no Diário Oficial do Estado, às folhas 03, e Folha de
São Paulo às folhas A28 ambos no dia 23 de fevereiro de 2019. Ordem do Dia e Deliberações: O Sr.
Presidente declarou instalada a assembleia e concedeu a palavra ao Sr. Leonardo Cordeiro e ao diretor
da Companhia Sr. Waldemar Cortez Manso, que fizeram uma breve exposição sobre o cenário atual do
mercado e da situação da empresa, as medidas adotadas para o enfrentamento da crise no país no
ano de 2018 e seus impactos nos resultados, bem como as expectativas para o ano de 2019. Após a
apresentação e esclarecimentos, foi dada sequência na ordem do dia da presente assembleia, sendo
tomadas as seguintes deliberações: l - Relatórios: Apreciação das Contas da Diretoria, Exame e
Votação das Demnstrações Financeiras: O Relatório da Diretoria, Balanço Geral e Demonstrações
Financeiras da Companhia, relativos ao exercício de 2018, foram aprovadas pela maioria dos
presentes, excluídos os impedidos legalmente e os acionistas Enrico Franco, Adriana Franco e Amatista
Participações Eireli que se abstiveram. ll - Resultado do Exercício - Deliberação Sobre a Destinação
de Lucro Líquido do Exercício e Distribuição de Dividendos: Aprovado o resultado do exercício de
2018, de acordo com a Demonstração Financeira apresentada, a Companhia teve um Lucro Líquido de
R$ 843.294,05 (oitocentos e quarenta e três mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinco centavos).Valor
esse que já considera o montante destinado a conta de Reserva Legal, sendo aprovado, por unimidade
dos presentes, a seguinte destinação: •Distribuição de dividendos: R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais):
•Participação de Empregados (gerentes): R$ 35.000.00 (trinta e cinco mil reais): e •Reserva de Lucros:
R$ 8.294,05 (oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinco centavos). Ill - Eleição Da Diretoria: Por
unamidade dos presentes, foram reeleitos para compor a diretoria até 30 de abril de 2020, os Srs. Mário
Franco, brasileiro, casado, engenheiro, portador da célula de identidade RG n° 1.091.752, expedida
pela SSP/SP, e do CPF/MF n° 006.828.458-68 residente e domiciliado em São Paulo/SP à Rua Valença,
212, Sumaré, cep 01254-060: Waldemar Cortez Manso, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
cédula de identidade RG n° 9.979.905-4, expedida pela SSP/SP, e do CPF/MF N°032.044.478.-39
residente e domiciliado em São Paulo - SP, à Avenida Rouxinol n° 200 apartamento 121, Indianópolis,
cep 04516-000: e Francisco Xavier Lopes, brasileiro, casado, técnico contábil, portador da cédula
de identidade RG n° 2.337.877-3, expedida pela SSP/SP e do CPF/MF n° 029.981.068-20, residente
e domiciliado em São Paulo/SP à Alameda dos Guaiós, 247, apartamento 31, Planalto Paulista, cep:
04070-000. Os diretores ora reeleitos tomam posse do cargo, mediante assinatura de termo de posse de
lavrado em livro próprio, e declaram-se desempedidos para exercício da Administração da Companhia,
nos termos da declaração de desimpedimento que se encontra arquivada na sede da Companhia. Por
unamidade de votos dos presentes, foi estabelecida a remuneração anual da Diretoria no valor total de
R$ 807.426,84 (oitocentos e sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos).
lV - Conselho Fiscal: Como nenhum acionista manifestou interesse e não-instalação do Conselho
Fiscal para o exercício de 2018, não foi aprovada a instalação de tal orgão. Por fim, foi consignado
que a administração irá trimestralmente encaminhar aos acionistas balanço analítico da Companhia,
se disponibilizando para prestar os esclarecimentos pertinentes relativos à tais demonstrativos
encaminhados. Encerramento: Encerradas as deliberações acerca da ordem do dia, esta ata lavrada
nos termos da lei, foi lida, aprovada e assinada pelo presidente, secretária e acionistas presentes. Cotia/
SP, 13 de março de 2019 . Mesa: Mário Franco - Presidente; Luciana Macedo Soares - Secretária;
Acionistas Presentes: Enrico Franco; Amatista Participações Ltda; Nehama Palatinik Kassoy;
Augusto Isola; Francisco Xavier Lopes; Waldemar Cortez Manso; Adriana Franco; Sergio Segre;
Ilda D’Antonio Franco; Fabio Franco; Hugo Franco; Gisela Kassoy; Neusa Tavares da Cunha
Franco; Ilana Kassoy; Mario Franco. Registrada na JUCESP sob o n° 215.075/19-5 em 17.04.2019

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/SIM - SERVIÇO INTEGRADO DA MEDICINA, convida
as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº

022/2019 (ID 1.235), realizado para a Contratação de Empresa para Prestação
de Serviços Médicos na Especialidade de Neurocirurgia. Para informações e
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

JACUNDÁAMBIENTALS.P.E. - S.A.
CNPJ nº 32.086.315/0001-90 - NIRE 15.624.561-2

ATADEREUNIÃODOCONSELHODEADMINISTRAÇÃOEM26/04/2019
Local/Data/Hora:26/04/2019,10h,naRuaArandu,no57,9º,Conjunto94,Brooklin, SP/SP.Presença/Convocação:Dispensadaaconvocaçãopela
presença da totalidade dosmembros do Conselho de Administração.Quorumde Instalação: Presentes a totalidade dosmembros do Conselho
deAdministração, a saber: AlexandreFerreira Lopes (PresidentedoConselho); EduardoBortholosi Cerquetani; RicardoCoifman; eRicardoZweibil.
Mesa:Presidente daMesa: Alexandre Ferreira Lopes e Secretário: RicardoCoifman.Deliberações:Por unanimidadede votos dospresentes e sem
quaisquer restrições: (i) Opinar pela aprovação das contas da Diretoria, das demonstrações financeiras, do balanço patrimonial e da DRE, do
exercício findode 2018, devidamente divulgadas por publicação noDiárioOficial do EstadodoPará, no 33.861, pg. 90, de 26/04/2019; e no Jornal
Folha de São Paulo, no 32.895, pg. A23, de 26/04/2019, dando quitação aos Diretores; (ii) Em razão do exercício findo não ter apresentado lucro,
não há opinião quanto a destinação de resultados a ser deliberada; (iii) Opinar pela aprovação do limite de até R$ 2.000.000,00 da remuneração
global de administradores, por exercício. Encerramento:Nadamais.Presidente:Alexandre Ferreira Lopes; Secretário: Ricardo Coifman.

semináriosfolha
O Brasil precisa ser discutido.

Confira em: seminariosfolha.folha.com.br

Acervo Folha.
Os últimos98 anos,
exatamente como foram
impressos, agora na tela
do seu computador.

www.folha.com.br/acervo

CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária do COR - Centro de Orientação à Família, a ser realizada no dia
10/05/2019, no prédio da Diretoria do COR, sito à Rua Eulália Assunção, 60, bairro do cambuci, nesta
capital/SP, no horário dás 10hOO, em primeira convocação, com a maioria dos Associados e, às 10h30,
em segunda convocação, com qualquer número de membros Associados, para deliberarem da seguinte
pauta do dia:
- Prestação de Contas do período: parecer do Conselho Fiscal e apreciação da Assembleia;
- Outros assuntos de interesse.

A Telefonica Brasil S.A., comunica aos seus clientes residenciais e ao público em
geral, a prorrogação dos valores promocionais dos Planos Alternativos do Serviço do
STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) nº 096, 102, 107, 188, 196, 255, 259,
265, 266, 270 e 275 na modalidade local e do Plano Alternativo de Longa Distância
Nacional nº 122 e 276 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), 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 128 na modalidade local e do Plano Básico de
Longa Distância Nacional e dos Planos Alternativos de Longa Distância Nacional nº
124, 125 e 126 e das Promoções Conjuntas: Vivo Fixo Simples (128 e 126), Ilimitado
Fixo Local (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) em sua área de autorização, Região I, II e setor 33 da Região III que serão válidos
até 30/09/2019.

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 e do dia 27/03/2019
na página A23.

Maiores informações podem ser obtidas acessando o regulamento da Promoção no
site www.vivo.com.br ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) 103 15, que
funciona 24 horas, nos sete dias da semana. Pessoas com necessidades especiais de
fala/audição liguem 142.

Comunicado

JACUNDÁAMBIENTALS.P.E. - S.A.
CNPJ nº 32.086.315/0001-90 - NIRE 15.624.561-2

ATADAASSEMBLEIAGERALORDINÁRIAEM26/04/2019
Local/Data/Hora:26/04/2019,11:00h,RuaArandu,nº57,9º,Conjunto94,Brooklin,SP/SP.Presença/Convocação:Dispensadaaconvocaçãoemvirtudeda
presençadatotalidadedosacionistas representandoatotalidadedocapital social.Mesa:PresidentedaMesa:AlexandreFerreiraLopeseSecretário:Ricardo
Coifman.Deliberações:Porunanimidadedevotosdospresentesesemquaisquerrestrições: (i)Aprovar,apósdebatidosediscutido,umavezrecomendada
aaprovaçãopeloConselhodeAdministração,dispensadooparecerdoConselhoFiscalpornão restar instalado,o relatóriodaadministração, cujoexemplar
ficará arquivado na sede da companhia, bem como aprovar, após debatidos e discutidas, as contas da Diretoria, as demonstrações financeiras, o balanço
patrimonialeaDRE,doexercíciofindode2018,devidamentedivulgadasporpublicaçãonoDiárioOficialdoEstadodoPará,nº33.861,pág.90,de26/04/2019;
eno Jornal FolhadeSãoPaulo, nº 32.895, pág.A23, de26/04/2019, dandoquitaçãoaosDiretores. (ii) Em razãodoexercício findonão ter apresentado lucro,
não há destinação de resultados a ser deliberada; (iii) Aprovar o limite de até R$ 2.000.000,00 da remuneração global de administradores, por exercício.
Encerramento:Nadamais. SãoPaulo -SP,26deabrilde2019.AlexandreFerreiraLopes -Presidente;RicardoCoifman-Secretário.

DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO
DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.

CNPJ/MF: 10.663.610/0001-29 - NIRE: 35300365968

EXTRATO DA ATA DA 157ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO

ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2019
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de 2019, às 15h00 horas, na Rua da Consolação, 371,
nesta Capital, realizou-se a reunião ordinária do Conselho de Administração da Desenvolve SP -
Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A., CNPJ/MF: 10.663.610/0001-29, NIRE:
35300365968, sob a presidência do conselheiro Tomás Bruginski de Paula, com a presença dos
conselheiros Alberto Pereira Gomes Amorim, Alencar Severino Costa, Francisco Vidal Luna, Jairo
Klepacz, Lídia Goldenstein, Marcos Akamine Wolff e Roberto Brás Matos Macedo. Presentes como
convidados, o Sr. Carlos Eduardo Sampaio Lofrano, Diretor Financeiro e de Crédito, e o Sr. Wilson
Bevilacqua Otero, Diretor de Negócios e Fomento. Ambos foram eleitos em 15/01/2019 e tomaram
posse em 11/02/2019. Considerando a destituição do Diretor Financeiro e de Crédito e Diretor
Presidente interino, Sr. Joaquim Elói Cirne de Toledo, conforme ata de 15/01/2019, e, portanto, a
vacância do cargo de Diretor Presidente, com base no Estatuto Social da Instituição, artigo 17, o
Diretor responsável pela Área Financeira, Sr. Carlos Eduardo Lofrano, brasileiro, casado,
economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 55.542.307-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob
o nº 066.267.421-91, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, à Rua Dr. Veiga
Filho, 465, 11º andar, Higienópolis, CEP 01229-001, foi indicado para responder também pela
Presidência da Instituição interinamente, a partir de 11/02/2019, até que seja eleito um sucessor
para o cargo. Para secretariar a reunião foi indicada a senhora Gilmara Aparecida Biscalchim
Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP, participou também,
como convidado, o Sr. Carlos Augusto Ferreira Alves Sobrinho, Superintendente Jurídico. Assuntos
constantes da ordem do dia: (...). Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho declarou
encerrada a reunião, solicitando que fosse lavrada a presente ata que, depois de lida e achada
conforme, segue assinada por mim, Gilmara Aparecida B. Brancalion, secretária, e pelos
Conselheiros de Administração presentes à reunião. Certifico tratar-se de cópia fiel que se mantém
no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração, realizada em 27 de fevereiro de 2019,
da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A. (Ata registrada na Junta
Comercial do Estado de São Paulo, em 08 de abril de 2019, sob o nº 199.560/19-5).

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Sergio Gusmão Suchodolski, CPF
142.405.158-40, Henrique Amarante Costa
Pinto, CPF798.793.497-68,Gustavo deMelo
Vasconcelos, CPF 030.176.056-03, Marcela
Amorim Brant, CPF 811.530.586-34
e Otavio Lobão de Mendonça Vianna,
CPF 037.643.167-99, DECLARAM, nos
termos do art. 6º do Regulamento Anexo
II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto
de 2012, sua intenção de exercer cargos
de diretores executivos do Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
– BDMG. ESCLARECEM 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. Belo Horizonte, 25 de abril de
2019. BANCO CENTRAL DO BRASIL -
Departamento de Organização do Sistema
Financeiro (Deorf) - Gerência Técnica
em Belo Horizonte (GTBHO) - Avenida
Álvares Cabral, 1.605, 2º andar, Santo
Agostinho, 30170-001, Belo Horizonte/MG.

Edital de Convocação para Assembleia Geral dos adquirentes no Empreendimento “Condomínio Residencial Piazza Navona” -
Guarulhos, 30 de abril de 2019. - Visando cumprir os dispositivos da Lei 4.591/64, em especial, o disposto nos artigos 31-A a 31-F,
convocamos os adquirentes de unidade no Empreendimento Condomínio Residencial Piazza Navona (“Empreendimento”), situado
na Av. Emílio Ribas, 678, Gopouva, Guarulhos, SP, 07020-200, para participar da Assembleia Geral, que acontecerá no dia 18 de
maio de 2019 com início às 10h00 em primeira convocação, se alcançado o “quórum legal”, ou às 10h30 em segunda convocação,
com qualquer número de presentes. A Assembleia será realizada no auditório 24F do edifício WT Morumbi, situado à Av. das Nações
Unidas, 14.261, Torre B, Vila Gertrudes, SP, 04533-085, para apreciar e deliberar sobre os seguintes assuntos: 1. Constituição da
Comissão de Representantes e Eleição de seus membros, a fim de exercer as funções descritas nos artigos 31-C e 50 da Lei 4.591/64,
acrescentados pela Lei 10.931/04, que acompanhará e fiscalizará todas as informações referentes ao Empreendimento, visando
oferecer maior segurança quanto a ações para reinício da obra, interlocução com a Caixa Econômica Federal, e acompanhamento
e destinação de recursos aplicados na obra. 2. Dar posse aos membros eleitos da Comissão de Representantes. 3. Introdução
sobre próximos passos para: (i) desenvolvimento de análise econômica e levantamentos financeiros para término da construção; e
(ii) interlocução com a Caixa Econômica Federal. A presença dos adquirentes é de fundamental importância. Portanto, solicitamos
a apresentação de documento de identidade com CPF, quando os participantes forem assinar a lista de presença. Os que não
puderem comparecer, considere nomear um representante, cuja procuração requer reconhecimento de firma. Em caso de dúvida ou
para requisitar modelo de procuração, entrar em contato via e-mail residencial.piazzanavona@gmail.com. Atenciosamente, Bruno
Aversente, Fernando Santos, Hermi Brito, Luan Martins, Monica Matias, Rodolfo Zabisky e Roseli Miranda, adquirentes das unidades
33, 46, 53, 66, 73, 84, 95, 105, 106, 111, 116, 122, 133, 134, 144, 145, 155, 156, 166, 171, 182, 193, 203, 204, 215, 222 e 226.

PARANAPANEMA S.A.
CNPJ/MF Nº 60.398.369/0004-79 - NIRE 29.300.030.155

Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da PARANAPANEMA S.A. (“Companhia”) para se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada no dia 14 DE MAIO DE 2019, às 08h30,
na sede social da Companhia, localizada na Via do Cobre, nº. 3700, Área Industrial Oeste, Complexo
Petroquímico de Camaçari, na Cidade de Dias D’Ávila, Estado da Bahia, CEP 42850-000, a fim de
deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia: 1.1. Destituição de membros
titulares (Srs. Silvani Alves Pereira e Paulo José Galli) e suplente (Sr. Luis Antônio Tauffer Padilha) do
Conselho de Administração, seguida de eleição para os respectivos cargos vagos, para complemento
do mandato; e 1.2. Ratificação da nomeação de membro do Conselho de Administração indicado pelo
Conselho de Administração da Companhia, em atenção ao disposto no Artigo 12, §10° do Estatuto
Social da Companhia. Para que sejam admitidos na AGE, os acionistas da Companhia deverão portar
os seguintes documentos: (i) documento de identidade, (ii) extrato contendo a respectiva participação
acionária, emitido pelo órgão competente e (iii) comprovação de poderes de representação, no caso
de procuradores, pessoas jurídicas e/ou fundos de investimento. A Proposta da Administração e
Manual para Participação dos Acionistas, documentos pertinentes às matérias a serem apreciadas na
AGE, além do modelo de procuração para representação estão à disposição dos acionistas na sede
social da Companhia, no endereço eletrônico da Companhia, em www.ri.paranapanema.com.br, da
Comissão de Valores Mobiliários - CVM, em www.cvm.gov.br, e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, em
www.b3.com.br. Dias D’Ávila (BA), 26 de abril de 2019. Luiz Tarquínio Sardinha Ferro - Presidente
do Conselho de Administração.

Código: Edital nº 001/2019 – Projeto “Rodadas de Diálogos Estratégicos”
Contratação de pessoa física para consultoria na preparação, facilitação e apoio na
organização e coordenação das “Rodadas de Diálogos Estratégicos da Secretaria
do Tesouro Nacional”.
O profissional a ser contratado deverá obrigatoriamente possuir formação em nível
superior completo, em qualquer área de formação, devidamente reconhecido pelo
MEC; experiência mínima de 8 (oito) anos completos em exercício de cargo diretivo
na administração pública.
Os currículos deverão ser encaminhados até 06/05/2019 ao seguinte endereço
eletrônico: ucp.codin.df.stn@fazenda.gov.br.
Informações Adicionais no site: www.pnud.org.br/Oportunidades.
Em conformidade com o Decreto nº 5.151/04.
Favor indicar o códigodacontrataçãopretendidaquandodoencaminhamentodoCurrículo.

PROJETO DE ORGANISMO INTERNACIONAL (BRA/17/024)
PROINOVA CONTRATA
MODALIDADE PRODUTO.

PRORROGAÇÃO


