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Varas da Infância, da Juventude e do Idoso  

Vara da Infância, da Juventude e do Idoso  

  
id: 3244738 
  
      
EDITAL DE CITAÇÃO 
Com o prazo de Dez dias 
 
 O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Beatriz de Oliveira Monteiro Marques - Juiz Auxiliar do Cartório da 1ª Vara da Infância, da 

Juventude e do Idoso da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de Dez dias virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Praça Onze de Junho, 403 Praça Onze CEP: 20210-010 
- Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 21 2503-6300   e-mail: cartorioviji@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Guarda - 
ECA - Guarda (Art. 33 Caput do Eca), de nº 0145817-97.2017.8.19.0001, movida por JEORGIANA DA SILVA PEREIRA em face de 
LAILA THAIA DA SILVA FERREIRA, objetivando CITAR. Assim, pelo presente edital CITA o réu LAILA THAIA DA SILVA FERREIRA, que 
se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando 
ciente de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não ofereça contestação, e de que, 
permanecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, Vinte e 
Quatro de Abril de Dois Mil e Dezenove. Eu, ______________ Francisco José da Rocha Carvalho - Chefe de Serventia - Matr. 
01/18568, digitei. E eu, ______________ Francisco José da Rocha Carvalho - Chefe de Serventia - Matr. 01/18568, o subscrevo. 
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id: 3244741 
  
      
EDITAL DE CITAÇÃO 
Com o prazo de Dez dias 
 
 O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Beatriz de Oliveira Monteiro Marques - Juiz Auxiliar do Cartório da 1ª Vara da Infância, da 
Juventude e do Idoso da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de Dez dias virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Praça Onze de Junho, 403 Praça Onze CEP: 20210-010 
- Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 21 2503-6300   e-mail: cartorioviji@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Guarda - 
ECA - Guarda (Art. 33 Caput do Eca), de nº 0145817-97.2017.8.19.0001, movida por JEORGIANA DA SILVA PEREIRA em face de 
RUANDERSON DO NASCIMENTO SANTOS, objetivando CITAR. Assim, pelo presente edital CITA o réu RUANDERSON DO 
NASCIMENTO SANTOS, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer contestação ao 
pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso 
não ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta 
cidade de Rio de Janeiro, Vinte e quatro de Abril de Dois Mil e Dezenove  . Eu, ______________ Francisco José da Rocha Carvalho - 
Chefe de Serventia - Matr. 01/18568, digitei. E eu, ______________ Francisco José da Rocha Carvalho - Chefe de Serventia - Matr. 
01/18568, o subscrevo. 
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Varas de Empresariais  

5ª Vara Empresarial  

  
id: 3245735 
  
     AVISO AOS CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS SOCIEDADES CONSTRUTORA CMDR LTDA.; CMDR NEGÓCIOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA.; CMDR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A.; CMDR PARTICIPAÇÕES S.A.; LAGOA DOS INGLESES 
PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.;  VANDERBILT EMPREENDIMENTOS LTDA.; VCM SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA.; CMDR II SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; CMDR SPE MASTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.; CMDR 
MASTER II PARTICIPAÇÕES S.A.;  CMDR SPE MASTER III EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES S.A.; CMDR SPE 1 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; MUDAR SPE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; CMDR SPE 3 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; CMDR SPE 4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; CMDR SPE 5 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; CMDR SPE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; CMDR SPE 7 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; CMDR SPE 8 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; CMDR SPE 9 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; CMDR SPE 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; CMDR SPE 12 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; CMDR SPE 13 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; CMDR SPE 14 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; CMDR SPE 15 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; CMDR SPE 16 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; CMDR SPE 17 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; CMDR SPE 18 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; CMDR 19 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; CMDR SPE 20 EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA.; CMDR SPE 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. O JUÍZO DE 
DIREITO DA 5ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos autos da recuperação judicial 
nº 0070460-77.2018.8.19.0001, INFORMA AOS CREDORES QUE A ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES SERÁ REALIZADA, EM 
CONTINUAÇÃO, NO DIA 09/05/2019, às 14:00h (quatorze horas) em ponto, no Centro de Convenções Espaço Vogue do Américas 
Fashion Hotel by Lenny Niemeyer, situado na Avenida das Américas, nº 8.585, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, com 
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credenciamento a partir das 12:00h. Caso as recuperandas apresentem aditamento ao Plano de Recuperação Judicial, o mesmo será 
disponibilizado pela Administração Judicial para consulta no link 
http://nraa.com.br/falencia-e-recuperacao-judicial/grupo-cmdr-construtora-cmdr-ltda-cmdr-negocios-imobiliarios-ltda-cmdr-incorpo
racoes-imobiliarias-s-a-cmdr-participacoes-s-a-lagoa-dos-ingleses-participacoes-imobiliarias-ltda-vanderbilt-em/, onde já se 
encontra disponível para consulta o plano inicialmente apresentado. Maiores informações podem ser consultadas junto à 

Administração Judicial, Nascimento & Rezende Advogados, através do e-mail admjudcmdr@nraa.com.br ou telefone (21) 
2242-0447. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mando expedir o presente edital que será publicado e 
afixado na forma de lei. Cientes de que este Juízo funciona na Av. Erasmo Braga, n° 115, sala 719 - Lâmina Central, Centro, Rio de 
Janeiro. Eu, Barbara Talia Gonçalves de Freitas Carrijo, matrícula 01/17420, mandei digitar e o subscrevo. Rio de Janeiro, xx de abril 
de 2019. (ass) MARIA DA PENHA NOBRE MAURO - JUIZA DE DIREITO TITULAR  

 

 

7ª Vara Empresarial  

  
id: 3247132 
  
     COMARCA DA CAPITAL 
SÉTIMA  VARA EMPRESARIAL  
EDITAL, com o prazo de 20 (vinte) dias, para ciência de terceiros interessados, na forma abaixo: 
O Doutor FERNANDO CESAR FERREIRA VIANA, Juiz de Direito na Sétima Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio 
de Janeiro, FAZ SABER aos credores interessados, que em doze de novembro de dois  mil e dezoito, o processo de falência da 
empresa CIA DO AR ELETRODOMÉSTICOS LTDA foi julgado encerrado, subsistindo as obrigações da devedora até aqui não 
resolvidas, cujo sócios:  Sr. IGOR SOLTER GADALETA, portador da carteira de identidade nº 09.958.699-2/IFP, inscrito no CPF sob o 
nº 028.554.217-64 e ROSITA ESTEVEZ RODRIGUEZ CAMPOS BUZZI , portadora da Carteira Nacional de Habilitação de nº 
02282854661/ DETRAN, inscrita no CPF sob o nº 071.875.197-37. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, 
passou-se o presente Edital de ENCERRAMENTO, em duas vias, que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume. 
Ciente de que este Juízo tem sede na Av. Erasmo Braga, 115 sala 706 Lâmina Central.  Dado e passado nesta cidade do Rio de 

Janeiro, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove. Eu, Marcelo Pedrosa digitei, e eu, Monica Ferreira 
Pinto,Chefe de Serventia, o subscrevo (A) FERNANDO CESAR FERREIRA VIANA - JUIZ DE DIREITO. 
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Varas Criminais  

1ª Vara Criminal  

  
id: 3247277 

  
      
EDITAL DE CITAÇÃO E NOTIFICAÇÃO 
(Com o prazo de 15 dias) 
 
O MM. Juiz de Direito, Dr.(a) Viviane Ramos de Faria - Juiz Titular do Cartório da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, Estado do 
Rio de Janeiro, FAZ SABER que o Promotor de Justiça Titular deste juízo, denunciou o nacional Leandro de Souza Santos - 
Nacionalidade Brasileira - Naturalidade: Rio de Janeiro - RJ - Profissão: Desempregado - Estado Civil: Solteiro - Data de Nascimento: 
29/03/1988  Idade: 31 - Filiação: Mãe - Tania Cristina de Souza Santos     - IFP/DETRAN: 20.815.042-5 Emissor: IFP/DETRAN - 
CPF: 124.693.857-09 Emissor: MF - Endereço: Travessa Tiberiades, nº s/nº Quadra 38 - Casa 36 - CEP: 22773-470 - Cidade de 
Deus - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: (21) 999786753; Travessa Ela, nº 8 Quadra 22 - CEP: 22772-460 - Cidade de Deus - Rio de 
Janeiro - RJ - Tel.: (21) 976378270, acusado nos autos de nº 0228804-59.2018.8.19.0001, oriundo do Inquérito, nº 
032-08302/2016 de 26/09/2017, da 32ª Delegacia Policial, como incurso no(a) Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio 
Simples (Art. 121, caput - CP); Crime Tentado; Concurso Formal (Art. 70 - Cp), . Como não tenha sido possível citá-lo(a) e nem 
notificá-lo(a) pessoalmente, por se encontrar em local incerto e não sabido, pelo presente edital, cita e notifica o(a)  referido(a) 
acusado(a) para responder aos termos da ação penal, por escrito, no prazo de dez (10) dias onde poderá arguir preliminares e 
alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 
testemunhas. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o(a) acusado(a) citado(a), não constituir defensor, o juiz nomeará 
defensor público para oferecê-la. O prazo começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado(a) ou do defensor 
constituído (art. 396, CPP). O processo seguirá sem a presença do(a) acusado(a) que citado(a), deixar de comparecer sem motivos 
justificados (art. 367 do CPP). E para que chegue ao conhecimento de todos e do referido acusado(a), foi expedido o presente edital. 
Rio de Janeiro, 27 de abril de 2019. Eu, ______________ Carlos Alberto Esteves Barroso de Siqueira - Responsável pelo Expediente 
- Matr. 01/27986, o subscrevo. 
 
 
Viviane Ramos de Faria - Juiz Titular 
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Empresas | I n d ú st r i a

Companhia
avança no
mercado do
ag ronegóc io
De São Paulo

Em sua estratégia de crescer
em negócios adjacentes ao ci-
mento, a Votorantim Cimentos
vai inaugurar no segundo trimes-
tre mais duas unidades de produ-
ção. Uma de calcário agrícola e
outra de argamassa, ambas no Es-
tado de Mato Grosso. A fábrica de
calcário terá capacidade de 750
mil toneladas por ano e ficará no
município de Nobres. “Nasce
com toda a ocupação vendida”,
disse Marcelo Castelli, presidente
da VC, ao Va l o r . A unidade de ar-
gamassa, em Cuiabá, vai fazer
120 mil toneladas. O investimen-
to total será de R$ 50 milhões.

Com jazidas de calcário e fábri-
cas de cimento no coração do
agronegócio brasileiro, diz Castel-
li, a empresa pode atender um
cliente importante. Empresários
do agronegócio precisam cada
vez mais trabalhar a correção dos
solos para manter e elevar a pro-
dutividade de grãos. E surgem no-
vas fronteiras agrícolas no país. A
VC tem fabricação de cimento em
Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato
Grosso, além de Tocantins e Pará.

A produção de calcário agríco-
la, com a nova unidade, atinge ca-
pacidade anual de 4,5 milhões de
toneladas, ante 3,8 milhões
atuais, e reforça a posição de lide-
rança da empresa no segmento. O
foco de investimentos são Centro-
Oeste, Centro-Norte e Nordeste.
Atualmente, além de cimento, a
fábrica de Nobres está apta a fazer
250 mil toneladas de calcário.

Em argamassa — insumo para
acabamento de imóveis —, a capa-
cidade de produção vai passar pa-
ra 2,36 milhões de toneladas. (IR)

Est rat é g i a Capitalizada no início do ano, VC reduz a
alavancagem financeira e investirá em competitividade

Negócio de cimento
do grupo Votorantim
entra em novo ciclo
Ivo Ribeiro
De São Paulo

O ano passado foi um divisor
de águas para a Votorantim Ci-
mentos, principal empresa do
grupo Vo t o r a n t i m , em receita —
40% do consolidado. A compa-
nhia encerrou uma fase de ajustes
no portfólio de ativos, com a ven-
da nos últimos quatro anos de
operações não estratégicas, ao
mesmo tempo que concluiu um
pacote de investimentos no Bra-
sil, Argentina, Estados Unidos e
Turquia. Mas os resultados da VC
ainda estavam longe do desejável
e a alavancagem financeira da
companhia mantinha-se elevada.

Inaugurando um novo ciclo, foi
anunciada a troca de comando da
empresa no início de dezembro e,

em janeiro, a VC foi capitalizada
em R$ 2 bilhões pelo acionista con-
trolador para fortalecer sua estru-
tura de capital. Assim, quitou e an-
tecipou pagamentos de compro-
missos no total de R$ 3,5 bilhões. A
alavancagem caiu a patamar con-
fortável, 2,8 vezes a relação entre
dívida líquida e o resultado opera-
cional (Ebitda). A dívida bruta da
empresa está em R$ 10 bilhões.

Marcelo Castelli, no grupo des-
de 1997 e nos últimos cinco anos
como presidente da Fibria, produ-
tora de celulose vendida para a Su -
z a n o, assumiu a gestão da VC em
1o de fevereiro. “Estamos de volta
ao jogo”, disse o executivo, que nos
dois primeiros meses fez uma ma-
ratona de viagens às operações no
Brasil, América do Norte e Europa.

O executivo vê na cimenteira

“Estamos de volta ao jogo”, diz Castelli, à frente da Cimentos faz três meses
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Resultados por regiões
Divisão da receita e do Ebitda por unidades de negócios – 2018
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Vendas globais em 2018
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um negócio dinâmico, com muita
força de atuação na ponta do mer-
cado e grande participação do va-
rejo — 70% da venda de cimento no
país é nesse canal. Ele destaca o
portfólio diversificado da VC. “Te -
mos de cimento com diferentes
usos a concreto, argamassa, areia e
brita até calcário agrícola. Todos
com marcas fortes”. A empresa
tem 35% do mercado do país.

Com uma estrutura de capital
ajustada , após a capitalização,
busca por recuperação de mar-
gens e melhoria dos resultados
em 2018, principalmente no Bra-
sil, uma política de alavancagem
de até três vezes o Ebitda, a com-
panhia obteve de volta o selo de
Investment Grade da S&P, destaca
Osvaldo Ayres Filho, vice-presi-
dente financeiro e de RI da em-

presa, no grupo desde 2000. A VC
já tinha o selo da Fitch. “É funda-
mental manter esse nível de ala-
v a n c a g e m”, afirmou Ayres.

A otimização do portfólio já
mostra ganhos de competitivida-
de, destaca Castelli. “Vamos bus-
car o equilíbrio entre os merca-
dos maduros [EUA e Europa] e os
desenvolvidos. O primeiro é mais
estável e tem portfólio focado em
clusters”. É o caso da região ame-
ricana dos Grandes Lagos.

Na estratégia de ganho de
competitividade, com aumento
da eficiência operacional e redu-
ção de custos, a empresa alocou,
do investimento de R$ 1,3 bilhão
deste ano, R$ 330 milhões para
modernização de sua fábricas. O
orçamento é 130% superior. Em
cinco anos serão mais de R$ 1 bi-
lhão somente nesse item.

A disciplina financeira da VC
será inegociável, independente-

mente do cenário econômico que
enfrentar, afirma Castelli. Agora,
com a Vc financeiramente sólida,
diz que a capacidade de investi-
mento nos seus negócios volta.
“Vamos jogar do meio de campo
para a frente. A VC vai poder ava-
liar oportunidades que possam
aparecer, aqui e no exterior”, diz.

Em outubro, foi criada a Voto-
rantim Cimentos Internacional
(VCI). Baseada em Luxemburgo, a
holding vai reunir todos os ativos
fora do Brasil. O objetivo é ter ges-
tão de capital e de portfólio mais
eficiente, assim como facilitar a ex-
pansão internacional da VC. Criar
a VCI custou cerca de R$ 500 mi-
lhões, o que impactou o resultado
da última linha da VC — registrou
lucro de 10 R$ milhões em 2018.

A meta da VC, afirma, é ter mais
de 50% da receita em moeda forte.
Para isso, deverá melhorar a pre-
sença em mercados estratégicos.

EMBRAER S.A.
CNPJ nº 07.689.002/0001-89

NIRE 35.300.325.761 - Companhia Aberta
Edital de Convocação

Convidamos os senhores acionistas da Embraer S.A. (“Companhia”) para se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 27 de maio de 2019, às
10:00 horas, na sede social da Companhia, na cidade de São José dos Campos,
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.170, para deliberar sobre a
seguinte ordem do dia, conforme detalhado no Manual e Proposta da Administração
para a Assembleia Geral Extraordinária: 1. Deliberar sobre as alterações do Estatuto
Social de forma a adaptá-lo ao Novo Regulamento do Novo Mercado; 2. Deliberar
sobre as alterações do Estatuto Social de forma a adaptá-lo às exigências previstas
em regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários - CVM; 3. Deliberar sobre
as alterações do Estatuto Social nas regras atinentes (i) à composição do Conselho
de Administração, (ii) às reuniões dos órgãos da administração da Companhia e (iii)
determinadas atribuições dos órgãos da administração da Companhia; 4. Deliberar
sobre as alterações do Estatuto Social de forma a alterar os nomes e a composição
dos comitês de assessoramento do Conselho de Administração; 5. Deliberar sobre
as alterações do Estatuto Social para incluir regra sobre a possibilidade de a
Companhia firmar acordos de indenidade; 6. Deliberar sobre a alteração da expressão
do capital social da Companhia para refletir o aumento aprovado pelo Conselho de
Administração em reunião realizada em 05 de março de 2018; 7. Deliberar sobre
ajustes formais ao Estatuto Social; 8. Aprovar a consolidação do Estatuto Social
decorrente das alterações aprovadas nos itens acima. Em conformidade com o
parágrafo 6º do artigo 124 e com o parágrafo 3º do artigo 135 da Lei nº 6.404/76,
os documentos objeto das deliberações da Assembleia ora convocada, inclusive
os referidos no artigo 11 da Instrução CVM nº 481/09, encontram-se à disposição
dos acionistas na sede da Companhia e nos websites da Companhia (ri.embraer.
com.br), da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br) e da B3
S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) na rede mundial de computadores.
Instruções Gerais: a) Para participar na Assembleia presencialmente ou por meio de
procurador, solicitamos que V.Sa. apresentem à Companhia, com no mínimo 48 horas
de antecedência à data da Assembleia, os seguintes documentos: (i) instrumento
de mandato com poderes especiais para representação na Assembleia, no caso de
procurador; (ii) para os acionistas que tenham suas ações depositadas na custódia
fungível de ações, extrato fornecido pela instituição custodiante confirmando suas
respectivas posições acionárias; e (iii) prova da qualidade de Acionista Brasileiro
ou Acionista Estrangeiro, conforme previsto no artigo 20 do Estatuto Social da
Companhia. Para fins de verificação do limite de votos que poderão ser exercidos
na Assembleia, V.Sa. deverá informar à Companhia, também, com a antecedência
mínima de 48 horas da realização da Assembleia, se pertence a Grupo de Acionistas
(conforme tal termo é definido no Estatuto Social da Companhia). b) Os documentos
mencionados no item “a” acima deverão ser entregues na sede da Companhia, aos
cuidados do Departamento de Relações com Investidores, na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, 2170, portaria F46 (ramal 3953) - São José dos Campos, Estado de São
Paulo. c) Para participar na Assembleia por meio de boletim de voto à distância, os
acionistas devem enviar boletim de voto à distância diretamente à Companhia ou por
meio de terceiros, conforme as orientações constantes do Manual para a Assembleia
divulgado nesta mesma data e disponível nos websites acima indicados. São José
dos Campos, 26 de abril de 2019. Alexandre Gonçalves Silva - Presidente do
Conselho de Administração. (26, 29 e 30)

AVISO AOS CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS SOCIEDADES CONSTRUTORA CMDR LTDA.; CMDR
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; CMDR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A.; CMDR PARTICIPAÇÕES S.A.;
LAGOA DOS INGLESES PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.; VANDERBILT EMPREENDIMENTOS LTDA.;
VCM SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; CMDR II SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.; CMDR SPE MASTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.; CMDR MASTER II PARTICIPAÇÕES
S.A.; CMDR SPE MASTER III EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES S.A.; CMDR SPE 1 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.; MUDAR SPE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; CMDR SPE 3 EMPREEN-
DIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; CMDR SPE 4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; CMDR SPE 5
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; CMDR SPE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; CMDR
SPE 7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; CMDR SPE 8 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.;
CMDR SPE 9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; CMDR SPE 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.; CMDR SPE 12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; CMDR SPE 13 EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIÁRIOS LTDA.; CMDR SPE 14 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; CMDR SPE 15 EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; CMDR SPE 16 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; CMDR SPE 17
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; CMDR SPE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; CMDR
19 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; CMDR SPE 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.;
CMDR SPE 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. O JUÍZO
DE DIREITO DA 5ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos
autos da recuperação judicial nº 0070460-77.2018.8.19.0001, INFORMA AOS CREDORES QUE A ASSEMBLEIA
GERAL DE CREDORES SERÁ REALIZADA, EM CONTINUAÇÃO, NO DIA 09/05/2019, às 14:00h (quatorze ho-
ras) em ponto, no Centro de Convenções Espaço Vogue do Américas Fashion Hotel by Lenny Niemeyer,
situado na Avenida das Américas, nº 8.585, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, com credenciamento a
partir das 12:00h. Caso as recuperandas apresentem aditamento ao Plano de Recuperação Judicial, o mesmo
será disponibilizado pela Administração Judicial para consulta no link http://nraa.com.br/falencia-e-recupera-
cao-judicial/grupo-cmdr-construtora-cmdr-ltda-cmdr-negocios-imobiliarios-ltda-cmdr-incorporacoes-imo-
biliarias-s-a-cmdr-participacoes-s-a-lagoa-dos-ingleses-participacoes-imobiliarias-ltda-vanderbilt-em/,
onde já se encontra disponível para consulta o plano inicialmente apresentado. Maiores informações podem ser
consultadas junto à Administração Judicial, Nascimento & Rezende Advogados, através do e-mail admjudcm-
dr@nraa.com.br ou telefone (21) 2242-0447. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados,
mando expedir o presente edital que será publicado e afixado na forma de lei. Cientes de que este Juízo funciona
na Av. Erasmo Braga, n° 115, sala 719 - Lâmina Central, Centro, Rio de Janeiro.

General Shopping e Outlets
do Brasil S.A.

Companhia Aberta – CNPJ nº 08.764.621/0001-53

FATO RELEVANTE
General Shopping e Outlets do Brasil S.A., companhia aberta com sede na Avenida Angélica, nº 2.466,
24º andar, conjunto 241, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”), vem, em cumprimento
às disposições da Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada, informar aos seus acionistas e ao mercado
em geral, que, em 18 de abril de 2019, as suas controladas Vul Administradora e Incorporadora Ltda.
(“VUL”), Securis Administradora e Incorporadora Ltda. e Delta Shopping Empreendimentos Imobiliários
Ltda., em conjunto com sociedades controladas pela General Shopping e Outlets do Brasil Fundo
de Investimento Imobiliário - FII, concluiu operação de extinção dos usufrutos constituídos em favor do
Parking Partners Fundo de Investimento Imobiliário - FII, nas matrículas dos imóveis nos quais estão
edificados os empreendimentos “Shopping Bonsucesso”, “Suzano Shopping Center” e “Parque Shopping
Maia” (“Usufrutos”), mediante, (i) pagamento, em moeda corrente nacional, de R$ 15.000.000,00, em
15 (quinze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, pela VUL; (ii) dação em pagamento da fração ideal de
13,4% do imóvel no qual está edificado o empreendimento denominado “Parque Shopping Maia”, pelo valor
de R$ 54.339.951,21, pela VUL.

São Paulo, 26 de abril de 2019.

Marcio Snioka
Diretor de Relações com Investidores

AMBEVS.A.
CNPJ/ME n°07.526.557/0001-00 -NIRE 35.300.368.941

(“Companhia”)
AtadaReunião doConselhode Administraçãorealizadaem 25de marçode 2019,lavrada emforma desumário

1. Data, Hora e Local. Em 25 de março de 2019, com início às 14h30, na sede da Companhia, localizada
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017, 4º andar.
2. Convocação e Participantes. Convocação devidamente realizada nos termos do estatuto social da
Companhia.Presentes o Sr.Victorio Carlos De Marchi, copresidente, e os Srs.Milton Seligman, Roberto
MosesThompson Motta, José Heitor Attilio Gracioso,Vicente Falconi Campos, Luis Felipe Pedreira Dutra
Leite, Cecília Sicupira, Nelson José Jamel, Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano e Marcos de
Barros Lisboa.3.Composição da Mesa. Presidente:Victorio Carlos De Marchi;Secretária:Letícia Rudge
Barbosa Kina. 4. Deliberações. Foi deliberado, por unanimidade e sem ressalvas, pelos conselheiros
participantes: 4.1. Plano de Opção e Aumento de Capital. De acordo com a recomendação do Comitê de
Operações, Finanças e Remuneração em reunião realizada em 14 de março de 2019, aprovar fluxo de
emissão de novas ações a serem entregues a beneficiários dos programas de opções de compra de
ações da Companhia que exerçam suas respectivas opções a partir desta data, consoante o artigo 166,
inciso III, da Lei no 6.404/76, de acordo com os seguintes termos:4.1.1 Autorizar, dentro do limite do capital
autorizado previsto no artigo 6º do estatuto social da Companhia, a realização de aumentos de capital
periódicos condicionados ao exercício de opções de compra de ações outorgadas por este Conselho até
a presente data no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado em
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de julho de 2013 (“Plano de Opção”). 4.1.2 Autorizar o
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores ou a Diretora de Controladoria a atestar ao agente
escriturador da Companhia o cumprimento, pelos beneficiários que exercerem suas opções de compra
de ações, das condições e requisitos previstos no Plano de Opção e nos respectivos programas e
contratos.4.1.3 Mensalmente, o Conselho tomará conhecimento dos aumentos de capital decorrentes do
exercício de opções de compra de ações que tenham ocorrido nos 30 dias anteriores, formalizando-os em
ata para fins de registro e divulgação ao mercado, nos termos da legislação aplicável. 4.2. Aumento de
Capital - Plano de Opção - Programa 2019.2.Tendo em vista o exercício de opções outorgadas nos termos
do “Segundo Programa de Opção de Compra de Ações da Companhia para o ano de 2019”, aprovado
pelo Conselho de Administração em 6 de março de 2019, no âmbito do Plano de Opção, aprovar e
homologar, dentro do limite do capital autorizado e nos termos do artigo 6º do estatuto social e do artigo
168 da Lei nº 6.404/76, a emissão de 570.387 novas ações ordinárias, pelo preço de emissão total de
R$ 9.599.613,21, passando o capital social de R$ 57.710.201.914,77 para R$ 57.719.801.527,98.
O capital social passa a ser dividido em 15.722.717.698 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
4.3. Aumento de Capital - Plano de Opção - Programa 2014.1. Aprovar, dentro do limite do capital
autorizado e nos termos do artigo 6º do estatuto social e do artigo 168 da Lei nº 6.404/76, a emissão de
4.124.599 novas ações ordinárias, pelo preço de emissão total de R$ 79.042.714,22, mediante a
capitalização de saldo de reserva de capital, passando o capital social de R$ 57.719.801.527,98 para
R$ 57.798.844.242,20, em decorrência do exercício de opções outorgadas nos termos do “Primeiro
Programa de Opção de Compra de Ações da Companhia para o ano de 2014”, aprovado pelo Conselho de
Administração em 7 de março de 2014, no âmbito do Plano de Opção.O capital social passa a ser dividido
em 15.726.842.297 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. As novas ações emitidas nos
termos dos itens 4.2 e 4.3 acima participarão, em igualdade de condições com as demais ações, de todos
os benefícios e vantagens que vierem a ser declarados a partir da presente data.4.4.Nova Denominação -
Comitê de Partes Relacionadas e Condutas Concorrenciais. Aprovar a alteração da denominação do
“Comitê de Compliance Concorrencial e de Partes Relacionadas”para “Comitê de Partes Relacionadas e
Condutas Concorrenciais”, com o intuito de evidenciar a atribuição dada por este Conselho ao referido
Comitê, conforme previsto em seu regimento interno. Em decorrência de tal deliberação, os regimentos
internos do Conselho e do Comitê de Partes Relacionadas e Condutas Concorrenciais serão ajustados
de modo a refletir a nova denominação do Comitê de Partes Relacionadas e Condutas Concorrenciais.
4.5.Proposta de Destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2018.Aprovar a submissão aos acionistas
da Companhia, para deliberação na próxima Assembleia Geral Ordinária, da seguinte proposta de
destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2018: Lucro líquido -
R$ 11.024.678.005,26;Valor destinado para a Reserva de Incentivos Fiscais - R$ 1.331.526.295,24;Valor
destinado para o pagamento de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio (valor bruto), declarados
com base no lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 - R$ 7.545.608.313,44;
Valor destinadopara a Reservade Investimentos(1)-R$ 5.442.332.002,26;(1) Incluindo valores referentes
(i) à reversão efeito revalorização dos ativos fixos pelo custo precedente no montante de
R$ 75.880.674,41; (ii) ao impacto da adoção do IFRS 15 no montante de R$ (355.382.291,78); (iii) ao
efeito da aplicação da IAS 29/CPC 42 (hiperinflação) no montante de R$ 3.544.180.000,00; (iv) à reserva
de incentivos fiscais no montante de R$ (1.331.526.295,24); e (v) aos dividendos prescritos no montante
de R$ 30.110.223,05, conforme detalhado no Anexo A.II da Proposta da Administração a ser submetida à
assembleia geral. 4.6. Remuneração dos Administradores e dos Membros do Conselho Fiscal - 2019.
Aprovar a submissão aos acionistas da Companhia, para deliberação na próxima Assembleia Geral
Ordinária, da seguinte proposta de limite máximo de remuneração dos administradores e dos membros
do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2019 (ou seja, entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de
dezembro de 2019): - Remuneração global dos administradores no montante global de até
R$ 101.728.287,00; e - Remuneração global do Conselho Fiscal no montante anual de até
R$ 2.146.762,00, com a remuneração dos membros suplentes correspondendo à metade do valor
recebido pelos membros titulares, o que atende ao disposto na Lei nº 6.404/76. Previsto 2019 -
Conselho de Administração - Diretoria Estatutária - Conselho Fiscal - Total: Número total de
membros - 13,00 - 11,00 - 5,67 - 29,67; Número de membros remunerados - 8,00 - 11,00 - 5,67 - 24,67;

Remuneração fixa anual - – - – - – - –; Salário ou pró-labore - 5.590.281,00 - 14.057.324,00 -
1.788.968,00 - 21.436.573,00; Outros - 1.118.056,00 - 2.763.465,00 - 357.794,00 - 4.239.315,00;
Descrição de outras remunerações fixas - INSS - INSS - INSS - –; Remuneração variável - – - – - – - –;
Participação nos resultados - 5.609.855,00 - 41.089.772,00 - – - 46.699.627,00; Benefícios Pós-
Emprego - – - 934.974,00 - – - 934.974,00; Remuneração baseada em ações, incluindo opções(1) -
8.475.594,00 - 22.088.966,00- – - 30.564.560,00; Total da remuneração - 20.793.786,00 -
80.934.501,00 - 2.146.762,00 - 103.875.049,00. (1) Valores oriundos dos efeitos contábeis previstos no
CPC 10 - Pagamento Baseado em Ações. 4.7. Reforma do Estatuto Social da Companhia. Aprovar a
submissão aos acionistas da Companhia, para deliberação em Assembleia Geral Extraordinária, das
seguintes propostas de reforma do estatuto social da Companhia: (i) alteração do caput do artigo 5º para
refletir os aumentos de capital aprovados, dentro do limite do capital autorizado, por este Conselho, em
reunião realizada em 26 de março de 2018 e nesta data;e (ii) alteração do caput do artigo 16 para reduzir o
número máximo de membros efetivos do Conselho e respectivos suplentes de 15 para 11, com vistas a
refletir a realidade da composição deste Conselho nos últimos anos, assegurar a manutenção da
qualidade das discussões e facilitar a tomada de decisão efetiva e tempestiva. 4.8. Convocação de
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia. Determinar a convocação das
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia, para submeter aos acionistas da
Companhia as matérias constantes do Edital de Convocação anexo à presente ata como Anexo I.
5. Encerramento. Nada mais tratado, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada pela
unanimidade dos conselheiros participantes, foi por todos assinada. Assinaturas: Sr.Victorio Carlos De
Marchi, copresidente, e Srs. Milton Seligman, Roberto Moses Thompson Motta, José Heitor Attilio
Gracioso,Vicente Falconi Campos, Luis Felipe Pedreira Dutra Leite, Cecília Sicupira, Nelson José Jamel,
Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano e Marcos de Barros Lisboa. Secretária: Letícia Rudge
Barbosa Kina. Certifico que o presente extrato é cópia fiel de deliberações constantes da ata lavrada em
livro próprio. Victorio Carlos De Marchi - Presidente; Letícia Rudge Barbosa Kina - Secretária.
JUCESP nº 213.709/19-3 em 16/04/2019.Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.Anexo I - Edital de
Convocação - AMBEV S.A. - CNPJ/ME n° 07.526.557/0001-00 - NIRE 35.300.368.941 - Assembleias
Gerais Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação: Ficam convidados os acionistas da Ambev
S.A. (“Companhia”) para se reunirem no dia 26 de abril de 2019, às 14:00 horas, na sede social da
Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr.Renato Paes de Barros,
1.017, 4º andar, Itaim Bibi, em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária (“AGOE”), a serem
realizadas, cumulativamente, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Em Assembleia Geral
Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) deliberar sobre a
destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, bem como ratificar
os pagamentos de juros sobre o capital próprio e de dividendos relativos ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2018, aprovados pelo Conselho de Administração em reuniões realizadas em 15 de maio de
2018 e 3 de dezembro de 2018; (iii) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus
respectivos suplentes para mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em
2020; e (iv) fixar a remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da
Companhia para o exercício de 2019. (b) Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) aprovar a reforma do
estatuto social da Companhia para: (a) alterar o caput do artigo 5º, de modo a refletir os aumentos de
capital aprovados pelo Conselho de Administração, dentro do limite do capital autorizado, até a data da
AGOE;e (b) alterar o caput do artigo 16, para reduzir o número máximo de membros efetivos do Conselho
de Administração e respectivos suplentes de 15 (quinze) para 11 (onze), com vistas a refletir a realidade
da composição do Conselho de Administração da Companhia nos últimos anos, assegurar a manutenção
da qualidade das discussões no âmbito de referido órgão e facilitar a tomada de decisão efetiva e
tempestiva; e (c) proceder à consolidação do estatuto social da Companhia. Informações Gerais: -
Os seguintes documentos foram publicados em 28 de fevereiro de 2019 nos jornais “Diário Oficial do
Estado de São Paulo” e “Valor Econômico”: (i) relatório anual da administração; (ii) demonstrações
financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (iii) relatório do parecer
dos auditores independentes;e (iv) parecer do Conselho Fiscal.- Os documentos e informações referidos
no parágrafo anterior e os demais previstos na Instrução CVM nº 481/09 foram apresentados à CVM por
meio do Sistema Empresas.Net, nos termos do artigo 6º de referida Instrução, e encontram-se à
disposição dos Senhores Acionistas na sede social da Companhia, no seu site de Relações com
Investidores (ri.ambev.com.br) e nos sites da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da CVM
(www.cvm.gov.br). - O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à AGOE munido de
documento que comprove sua identidade.Solicita-se, ainda, que, em sendo possível, os instrumentos de
mandato com poderes especiais para representação na AGOE sejam depositados, na sede da
Companhia, no Departamento Jurídico, aos cuidados da Diretora Jurídica, Sra. Letícia Rudge Barbosa
Kina, com antecedência de até 3 (três) dias úteis da data marcada para a sua realização. - Os acionistas
participantes da Custódia Fungível de Ações Nominativas da - B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão que
desejarem participar da AGOE deverão apresentar extrato contendo a respectiva participação acionária,
emitido pela instituição custodiante, no período de 48 (quarenta e oito) horas antecedentes à data da sua
realização.- Para participar da AGOE por meio do procedimento de voto à distância, os acionistas deverão
enviar o boletim de voto à distância de acordo com as instruções constantes do item 12.2 do Formulário de
Referência da Companhia. São Paulo, 26 de março de 2019. Victorio Carlos De Marchi - Copresidente
do Conselho deAdministração.

Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 11.992.680/0001-93 - NIRE 35.300.379.560

Companhia Aberta
Edital de Segunda Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Tendo em vista a instalação parcial, em primeira convocação, da Assembleia Geral Extraordinária convocada para o dia 29 de abril de 2019, convocamos os
senhores acionistas da Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. (“Companhia”) a se reunirem, em segunda convocação, em Assembleia Geral
Extraordinária, que se realizará no dia 08 demaio de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na RuaDoutor Plínio Barreto, nº 365, parte,
Bela Vista, CEP 01313-020, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) alterar o Estatuto Social da
Companhia, a fimdepreverquequaisqueroperaçõescompartes relacionadasenvolvendoaCompanhiaeacionista(s)deverão,apósaprovaçãopeloConselho
deAdministração, ser obrigatoriamente submetidas àdeliberaçãodaassembleiageral daCompanhia, comaconsequente inclusãodo inciso“xvii”ao artigo8º
doEstatutoSocialdaCompanhia; e (ii)alteraroEstatutoSocialdaCompanhia, a fimdeextinguirocargodeDiretorComercial ecriarocargodeDiretor Jurídico,
comaconsequentealteraçãodoartigo18edoartigo20, §1º, (v)doEstatutoSocial daCompanhia. InformaçõesGerais:Osacionistasdeverãoapresentar, nos
termos do Artigo 7º, Parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas contadas da realização da
Assembleia Geral Extraordinária: (i) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na
formado artigo 126 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e/ou relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o
extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente; e (ii) o instrumento demandato, devidamente regularizado na forma
da lei e do Estatuto Social da Companhia, observadas as formalidades previstas no item 12.2 do formulário de referência da Companhia, na hipótese de
representaçãodoacionista, nãosendonecessárioo reconhecimentode firmaemprocurações,bemcomoanotarizaçãoeconsularizaçãoouapostilamentono
casodeprocuraçõesoutorgadasnoexterior.ACompanhia tambémdispensaa tradução juramentadadeprocuraçõesquetenhamsidooriginalmente lavradas
emlínguaportuguesa, inglesaouespanholaouquevenhamacompanhadosdarespectiva traduçãonessesmesmos idiomas.Oacionistaouseurepresentante
legal deverá comparecer à Assembleia Geral Extraordinária munido de documentos que comprovem sua identidade. Encontram-se à disposição dos
Acionistas, na sede social da Companhia, na página de relação com investidores da Companhia (http://ri.qualicorp.com.br), no site da Comissão de Valores
Mobiliários (http://www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.bmfbovespa.com.br), os documentos relacionados a este edital, incluindo
aqueles exigidos pela InstruçãoCVM481/2009.

São Paulo, 29 de abril de 2019
RaulRosenthal LadeiradeMatos

Presidente doConselho deAdministração




