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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLÉIA DE FUNDAÇÃO CENTRAL BRASILEIRA DE NEGÓCIOS MÉDICOS - CEBRANEM

Pelo presente Edital, convidamos todas as Clínicas de Endoscopia na pessoa de seus representantes
legais que tiverem interesse para participarem da Assembléia de Fundação da Central Brasileira
de Negócios Médicos - CEBRANEM a comparecerem no dia 20 de agosto de 2019 às 13 horas em
primeira convocação e as 13:30 horas em segunda e última convocação à Rua Av. Rio Branco,
611, Centro, Florianópolis/SC CEP 88015-203, na qualidade de sócio fundador, com deliberação
da seguinte ordem do dia:
- CRIAÇÃO DA CENTRAL BRASILEIRA DE NEGÓCIOS MÉDICOS
- APROVAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL
- ELEIÇÕES PARA OS ÓRGÃOS DIRIGENTES DA ASSOCIAÇÃO, CONSELHO ADMINISTRATIVO E
CONSELHO FISCAL
- OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE

Pela Comissão Organizadora
Eduardo Nobuyuki Usuy Júnior

Odemari Miranda Ferrari
Hoiti Okomoto

Florianópolis/SC 06 de agosto de 2019

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.
CNPJ nº 31.895.683/0001-16 - NIRE 35300119339

EXTRATO DA ATA DA AGO DE 30.04.2019.
Data, Hora e Local: 30/04/2019 às 10 horas na Sede Social. Presença: Totalidade dos acionistas.
Mesa: Presidente - Carlos Alberto Mansur; Secretário - Eduardo Barcelos Guimarães. Deliberações:
Os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que
segue: 1.Aprovar integralmente o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, as Demonstrações
Financeiras e as Notas Explicativas, referentes ao exercício findo em 31/12/2018, publicado no DOE/SP
e no jornal “Folha de S. Paulo”, ambos em edição de 24/01/2019. 2. O lucro líquido do exercício findo
em 31/12/2018 no montante de R$ 50.094.400,01, conforme abaixo: - Reserva Legal: R$ 2.504.720,00;
- Reservas Estatutárias: R$ 13.789.680,01; - Juros sobre o capital próprio: R$ 33.800.000,00; - Total:
R$ 50.094.400,01. 2.1. Referendar as distribuições de juros sobre o capital próprio aos acionistas,
conforme deliberações aprovadas em reuniões do Conselho de Administração de 29/03/2018
(R$ 5.500.000,00), 29/06/2018 (R$ 9.500.000,00), 28/09/2018 (R$ 9.500.000,00) e 28/12/2018
(R$ 9.300.000,00), perfazendo um total de R$ 33.800.000,00. 3. Foram eleitos os seguintes membros
para compor o Conselho de Administração: Presidente: Carlos Alberto Mansur, RG nº 5.389.317-SSP-
SP e CPF nº 454.815.398-53; Vice-Presidente: Eduardo Barcelos Guimarães, RG nº 2.384.520-IFP-
RJ e CPF nº 178.560.607-78; Conselheiro: Carlos Alberto Mansur Filho, RG nº 35.802.804-8-SSP-SP
e CPF nº 322.988.748-40; Miguel Ângelo Rúbio Júnior, RG nº 5.759.885-X SSP-SP e CPF nº
390.829.898-91; Conselheiros Independentes: Fernando Ferraz Marcondes de Souza, RG nº
3.143.643-SSP-SP e CPF nº 055.656.008-63; e Nelson Ambra Castro Junior, RG nº 4.527.812-X-SSP-
SP e CPF nº 536.699.248-68. 3.1. O mandato dos conselheiros ora eleitos se estenderá até a posse
dos que forem eleitos na AGO/2021. 4. Fica mantida a remuneração global anual vigente dos
administradores, qual seja, até o montante de R$ 10.000.000,00, aplicável aos administradores do Banco
Industrial do Brasil S.A. e da Industrial do Brasil - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
São Paulo, 30/04/2019. Presidente: Carlos Alberto Mansur; Secretário: Eduardo Barcelos Guimarães.
JUCESP nº 357.209/19-9 em 05/07/2019 - Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO
OServiçoSocial doComércio –AdministraçãoRegional noEstadodeSãoPaulo, nostermos da Resolução nº 1.252/2012, de 06 de junho de 2012, publicada na Seção IIIdo Diário Oficial da União – Edição nº 144 de 26/07/2012, torna pública a aberturadas seguintes licitações:

MODALIDADES: Concorrência e Pregão EletrônicoObjetos:
CAO18/2019–Serviçoscivis ecomplementaresnecessáriosàsobrasdeconstrução
da futura Unidade Marília. Abertura: 16/09/2019 às 11h.
PE C 110/2019 – Fornecimento futuro e eventual de Totem carregador de celularpara diversas Unidades. Abertura: 03/09/2019 às 10h30.
PES225/2019–Serviçosde transporte depassageiros comveículo tipoVan,Micro-Ônibus e Carro Executivo, em atendimento ao evento “Bienal Sesc de Dança”, da
Unidade Campinas. Abertura: 19/08/2019 às 10h30.
PE S 237/2019 – Serviços de locação de estruturas: Palco, Grid e Tendas paradiversas Unidades. Abertura: 16/08/2019 às 10h30.
PE S 238/2019 – Serviços de pré-impressão, impressão e fornecimento de peçasgráficas para diversas Unidades. Abertura: dia 22/08/2019 às 10h30.
A consulta e aquisição dos editais estão disponíveis no endereço eletrônicosescsp.org.br mediante breve inscrição para obtenção de senha de acesso.

AVISO
O Sindicato do Comércio Varejista de Veículos Automotores Usados no Estado de São Paulo, vem através de seu Presi-
dente, convocar na forma da Lei e do Estatuto Social, todas as Empresas integrantes da categoria econômica filiados ou não,
por ela representada, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 12 de Agosto de 2019 às
8:00h, ou em meia hora logo após, já em segunda convocação com qualquer número de presentes, em sua sede social na
Av. Indianópolis, 1.371 - São Paulo - SP, onde serão deliberados assuntos de responsabilidade desta Entidade e pertinentes
ao segmento. Ficam convocadas a participarem da AGE, autoridades constituídas, eventualmente interessadas no assunto.
A AGE obedecerá os dispositivos do Estatuto Social. O Edital contendo a Ordem do Dia, encontra-se fixado na Sede Social.
São Paulo, de Agosto de 2019. (a) George Assad Chahade - Presidente.Voltaire Participações S.A.

CNPJ/MF nº 00.116.893/0001-35 - NIRE 35.300.468.520
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28 de Dezembro de 2017

1. Data, Hora e Local: Em 28/12/2017, às 10:00 horas, na sede social daVoltaire Participações S.A., localizada na Capital do Estado de São Paulo,
na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1600, 15º andar, conjunto comercial nº 151, sala 1 (“Companhia”). 2. Mesa: Presidida pelo Sr. Frank
Jean Marque e secretariada pela Srta. Fernanda Camargo Cortese. 3. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, em virtude do
comparecimento da única acionista titular da totalidade das ações representativas de capital da Companhia, nos termos dos artigos 124, § 4º e
133, § 4º, ambos da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 4.OrdemdoDia:Deliberar a respeito do aumento do capital
social de R$ 499.487.946,00, para R$ 518.487.946,00, um aumento, portanto, de R$ 19.000.000,00. 5. Deliberações: a acionista presente decidiu,
sem ressalvas ou restrições: 5.1. Observado que o capital social da Companhia está, nesta data, totalmente subscrito e integralizado, em
conformidade comodisposto no caput do artigo 170 da Lei nº 6.404/76, aprovar o aumento do capital social da Companhia de R$ 499.487.946,00,
para R$ 518.487.946,00, um aumento, portanto, de R$ 19.000.000,00, mediante a emissão de 3.692.770.151 novas ações ordinárias, nominativas,
sem valor nominal. 5.1.1.O preço de emissão das ações foi fixado em R$ 00,00515, em conformidade com o balanço patrimonial da Companhia,
datado de 30 de novembro de 2017, de acordo com o inciso “II”, § 2º, do artigo 170 da Lei das Sociedades por Ações, foi utilizado, para fins de
cálculo, o valor do patrimônio líquido das ações. 5.1.2.A totalidade das 3.692.770.151 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, emitidas
pelo valor de R$ 00,00515 foram subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, pela única acionista, Axa Mediterranean Holding S.A.,
conforme Boletim de Subscrição anexo a esta ata (Anexo I - Boletim de Subscrição). 5.1.3. Em consequência da deliberação indicada em “5.1”,
acima, a Acionista aprovou a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar coma seguinte redação: “Artigo
5º -O capital social, totalmente subscrito e integralizado, emmoeda corrente nacional, é de R$ 518.487.946,00, dividido em 78.589.566.634 ações
ordinárias, sem valor nominal e nominativas.”. 5.1.4. Ficam ratificadas, inalteradas e em pleno vigor, todas as demais disposições constantes no
Estatuto Social da Companhia, que não foram objeto demodificação na presente Assembleia Geral. 6. Documentos Arquivados na Sede Social:
procurações e demais documentos pertinentes à ordem do dia. 7. Encerramento: nadamais havendo a tratar, a reunião foi suspensa pelo tempo
necessário para a lavratura desta ata em formato sumário, no respectivo livro, emconformidade comodispostono artigo130, § 1º, da Lei nº 6.404/76.
Após lida e achada conforme, esta ata foi assinada. 8. Acionistas Presentes:AxaMediterranean Holdings S.A. (p.p. Karen Nunes Carlos Mahecha).
Certificamos que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. São Paulo, 28 de dezembro de 2017. Frank Jean Marque - Presidente;
Fernanda Camargo Cortese - Secretário. Acionista: Karen Nunes Carlos Mahecha - p.p. Axa Mediterranean Holding S.A. - procuradora: Karen
Nunes Carlos Mahecha. JUCESP nº 401.054/19-6 em 26/07/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Fundação Zerbini
CNPJ/MF nº 50.644.053/0001-13

Aviso de Licitações
A Fundação Zerbini, torna público o processo abaixo, para a Unidade do Instituto do Coração – InCor-HCFMUSP, a saber:
Processo 2592/18-P.P. (Pregão Privado) 025/2018 para aquisição demateriais de Uso Técnico Hospitalar que será realizado
em 15/08/2019, às 09:00h. O edital poderá ser obtido na íntegra no site: www.zerbini.org.br.

São Paulo, 05 de Agosto de 2019.
Angela Spacca – Equipe de Apoio

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 040/2019,

realizado para a Contratação de empresa para prestação de Serviços Médicos na
Especialidade de Endoscopia Digestiva Alta e Colonoscopia. Para informações
e condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

os próximos passos do trâmite da pec da previdência

CCJComissão especial da reforma Plenário Plenárioinício Promulgação

ETAPA
ATUAL

Câmara dos Deputados Senado

CCJ (Comissão de
Constituição e Justiça)

Votos
necessários

308 do total
de 513

Votos
necessários

49 do total
de 81

10.jul
Votação do
texto-base
em 1º turno

Agosto
Votação em
2º turno

Novas emendas ou
destaques podem
ser apresentados,
mas só podem ser
retirados trechos, e
não acrescentados

a aprovação é também em
dois turnos. Há prazo de cinco
sessões para discussão entre
os turnos. intervalo pode ser
reduzido se a maioria presente
for favorável

Tem 20 dias
úteis para
dar parecer.
Não há
comissão
especial

se houver alguma modificação,
o texto volta para Câmara e por
lá precisa ser votado novamen-
te em dois turnos*. Por
exemplo, se houver a reinclusão
de estados e municípios

as Mesas da
Câmara e do
senado promul-
gam a emenda
constitucional em
sessão do Con-
gresso. se o texto
passar por lá sem
alteração, a pro-
posta deve ser
promulgada em
setembro. Texto
não segue para
sanção ou veto
presidencial
Regras passam
a valer

o presidente da Casa, Davi alcolumbre (DeM-aP), projeta 45 dias
de tramitação no senado, caso não haja alterações no texto

*É comum que, para
evitar o vaivém, uma
promulgação fatiada
seja admitida

20.fev
o presidente
Bolsonaro
entrega ao
Congresso
a PeC
(Proposta de
emenda à
Constituição)

23.abr
Comissão
aprova o texto

4.jul
Comissão aprova o texto,
após terceira versão do
parecer do relator samuel
Moreira (PsDB-sP)

os deputados do colegiado
puderam trabalhar trechos
separadamente, antes de liberar a
matéria para o plenário. entre as
polêmicas nessa fase esteve a
aposentadoria dos policiais

Votos a
favor

Contra

48

18

Votos a
favor

Contra

36

13

Votos a
favor

Contra

379

131

-Gustavo Uribe e
Bernardo Caram

Brasília OpresidenteJairBol-
sonaro assinou nesta segun-
da-feira(5)medidaquetrans-
forma em lei a antecipação
de parcela do 13º salário pa-
ra aposentados e pensionis-
tas do INSS (InstitutoNacio-
nal do Seguro Social).
Segundooporta-vozdaPre-

sidênciadaRepública,Otávio
RêgoBarros,a iniciativavai li-
berar ummontante de R$ 21
bilhões para 30 milhões de
beneficiáriosemtodoopaís.
Entreagostoesetembrode

todososanos,aposentadose
pensionistas receberão a an-
tecipaçãode50%dovalordo
benefício.Nãoseránecessário
comparecimentoaumaagên-
ciadoINSS.Opagamentose-
rá feitodiretamentena folha
dobeneficiário.
Porsetratardemedidapro-

visória,apropostatemvalida-
deimediataehaveráantecipa-
çãojánesteano.Aindaassim,
oprojetoexigeoavaldoCon-
gresso, que analisará o texto
epoderá fazermodificações.
Deacordocomoporta-voz,

aassinaturadamedidatorna
aantecipaçãoumapolíticade
estado, com datas fixas para
opagamento.
“Essamedida,alémdeaque-

ceraeconomia,proporciona
segurança e previsibilidade
para os aposentados, que te-
rão a garantia e a certeza de
quereceberãoessaantecipa-
ção todos os anos”, disse.

A regra em vigor até agora
permitiaqueopresidentees-
colhesse a data para o paga-
mentodaparcelaantecipada.
Adefiniçãoerafeitapormeio
dedecreto presidencial.
OsecretárioespecialdePre-

vidênciaeTrabalhodoMinis-
tério da Economia, Rogério
Marinho,afirmouqueamedi-
daacabacomdecisõestoma-
dasporconveniênciapolítica.
“Desde 2006, os governos

têm,emmesesdiferentes,em
razãodecircunstânciapolíti-
ca, feito esse adiantamento.
Antes, se fazia por decreto a
dependerdaconveniênciado
presidente”, disse.

Mesmo sob ameaça,
oposicionistas devem
apoiar Previdência
reforma da
previdência
-Thiago Resende, Angela
Boldrini e Daniel Carvalho

Brasília Apesardaameaçade
expulsão,deputadosdaopo-
siçãodevemmanteraposição
favorável à reformadaPrevi-
dêncianavotaçãoemsegun-
doturno,previstaparacome-
çar nesta terça-feira (6).
Dos 32 integrantes da ban-

cada do PSB, 11 apoiaram a
proposta da Previdência. No
PDT,8dos27deputadosvota-
ramafavordareestruturação

dasregrasdeaposentadoria.
Oposição ao governo Jair

Bolsonaro, os dois partidos
fecharam questão contra a
reforma. Com isso, preten-
diam forçar as bancadas no
Congresso a votar de acordo
comaorientaçãodascúpulas.
Quem descumpre esse ti-

po de decisão pode ser puni-
doouatéexpulsodalegenda.
Nemmesmoo risco de pe-

nalidade fez com que a mai-
oriadosdeputadosdoPDTe
PSBmudasse de ideia.
Congressistasouvidospela

Folharelataramquevãocon-
tinuarapoiandoareformada
Previdência,aprovada,empri-
meiro turno, por 379 votos.
Por ser PEC (Proposta de

EmendaàConstituição),otex-
toprecisadoapoiode308dos
513deputadosemdoisturnos.
“Otextoqueagentevotoué

bemmelhorqueotextoenvi-
adopelogoverno.Areformaé
algoqueeudefendohámuito
tempo.Temvídeosmeus,pa-
lestras, tudo gravado. Eu de-
fendoareformaevenholutan-
doparaqueelafiquemelhor”,
disseFelipeRigoni (PSB-ES).
Amaioriadessesdeputados

argumenta que o voto no se-
gundoturnotemdeserman-
tidoporquestãodecoerência.
Quando Bolsonaro enviou

oprojetooriginal,aproposta
de alteração noBPC (benefí-
cioassistencialpagoa idosos
carentes), regras mais duras
para aposentadoria rural e a
criação de um novo regime
previdenciário —a capitali-

zação— foram alvo de críti-
casnaCâmaradosDeputados.
Porisso,ospontosforamex-

cluídosnaversãofinal, cons-
truída pelos deputados.
“Todasasminhasemendas

foram acatadas, mesmo que
parcialmente.Ospontosmais
delicadosforamretirados”,dis-
seRodrigoCoelho (PSB-SC).
Rosana Valle (SP) relatou

que manifestantes fizeram
umato na frente de sua resi-
dência para que ela seguisse
a orientação do PSB e votas-
se contra a PEC. Ela, porém,
continuanoladopró-reforma.
“Voteideformaconsciente.

Participeidediscussões,audi-
ências.Vouarcarcomascon-
sequências comopartido.”
Nessescasosdeexpulsão,a

Secretaria-Geral da Mesa da
Câmara entende que o con-
gressistanãoperdeomanda-
toepodesefiliaraumaoutra
sigla, o que gerou uma corri-
daembuscadessespossíveis
deputados sempartido.
Legendas de centro, como

Podemos,PPePSDB,jácome-
çaramaarticulaçãoparaatra-
ir eventuaismembrosexpul-
sos pelo PSB ePDT.
Dos 11 deputados do PSB

que votaram a favor da PEC,
aomenos 7 devemmanter o
voto.Trêsnãoforamlocaliza-
dos e um afirmou que avalia
mudar o voto.
LuizFlávioGomes(SP)sus-

tenta que a reestruturação
das regras de aposentado-
ria é necessária para o país.
Mas a posição de Bolsonaro

nasúltimas semanas, princi-
palmente emrelação a ques-
tões ambientais e a fatos du-
ranteaditaduramilitar, fezo
deputado repensar.
“Atendência,agora,éeuvo-

tar contra o governo.”
No PDT, os deputados di-

zemqueo grupode oito par-
lamentaressegueunidoedeve
manteraposição.ÀFolhatrês
deputadosconfirmaramque
vão votar a favor da reforma
nosegundoturno.“Nãohou-
ve mudança no texto, então
não teria porqueeumudaro
voto”,afirmaGilCutrim(MA).
Alémdele,tambémdeclara-

ram voto os deputados Sub-
tenenteGonzaga (MG) e Fla-
vioNogueira (PI). “Opartido
teveemendasacolhidas.Tem
umamarca doPDTno texto,
comovamos votar contra?”
Centro da polêmica sobre

os votos dabancada, a depu-
tadaTabataAmaral (SP) afir-
moupormeiodesuaassesso-
ria que não comentaria o as-
sunto. AFolha tentou conta-
tocomoutrosquatrodeputa-
dosdopartidoquevotarama
favor do texto em julho,mas
nãoobteve resposta.
Osoitodeputadosestãosus-

pensos das atividades parti-
dárias.Oscongressistasouvi-
dosdizemqueapresentaram
suas defesas e esperamdeci-
são do partido. “Se o partido
respeitar o devido processo
legal, ele vai arquivar”, afir-
mouGonzaga.
Deputadosdaoposiçãoque

defendem a reforma, no en-

MPtornapermanente antecipação
demetadedo 13ºparaaposentados
Medida, que precisa passar pelo Congresso, prevê pagamento de parcela entre agosto e setembro

tanto, devem se alinhar aos
partidos nas votações dos
destaques —análise de tre-
chos específicos doprojeto.
Líderesoposicionistas (PT,

PCdoB,PSBePDT)sereuni-
ram nesta segunda-feira (5)
para traçar a estratégia para
o segundo turno de votação
da reforma.
Ogrupovaibuscarapoiode

partidosdecentroparapoder
retiraralgunspontosdarefor-
mae,porexemplo,tentarga-
rantirqueapensãopormorte
não fique abaixo de um salá-
riomínimo (R$998) e regras
maisvantajosasparatrabalha-
dores emprofissões prejudi-
ciaisàsaúde,comomineiros.
Principalarticuladordare-

forma,opresidentedaCâma-
ra,RodrigoMaia(DEM-RJ),de-
ve se reunir com aliados an-
tes do início da votação em
segundo turno. Ele e a equi-
pe econômica esperam con-
cluir o processo no plenário
ainda esta semana. Depois,
o texto seguepara o Senado.
O ministro da Casa Civil,

Onyx Lorenzoni, minimizou
o fato de que a Câmara não
conseguiu quórumpara rea-
lizar sessão nesta segunda e
contar prazo na tramitação
da reformadaPrevidência.
Para começar a votação

nestaterça,ogovernoteráde
conseguir—pormaioriasim-
ples— o aval para que a PEC
possa ser analisada sem que
todasascincosessõesdople-
nário entre oprimeiro eo se-
gundoturnotenhamocorrido.
“Estamos, nesSa retomada

[das atividades do Congres-
so],tentandoazeitararelação
entreExecutivoeLegislativo.
Nosnossoscálculos,nasnos-
sasprojeções,vamosmanter
oplacar”,afirmouoministro.
Onyx disse que a inclusão

de estados e municípios de-
vemesmosertratadaemuma
PECparalelanoSenado,que,
aprincípio,temoapoiodoPa-
lácio doPlanalto.

7900070
Realce


