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ETR ÓLEOS S/A – EM LIQUIDAÇÃO
CNPJ/MF Nº 07.830.977/0001-85

NIRE 35.300.327.161

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

Ficam convocados os acionistas da ETR Óleos S/A – EM LIQUIDAÇÃO (“Companhia”) para 
se reunirem no dia 31 de maio de 2019, às 10h, na sede social localizada na Av. Félix Galvão 
Cruz Simões, nº 485, lote 1 e 2, quadra F, Loteamento Industrial Feital, CEP 12.441-400, 
Pindamonhangaba (SP), para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

(a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as contas, o balanço patrimonial 
e as demais demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2018.

Pindamonhangaba (SP), 22 de maio de 2019.
A Liquidante.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 0107/19 – LIMPEZA  TERRENO   

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca Sr. (a) REVAIR ESTEVAM,  responsável pelo 
imóvel, situado a RUA ADHEMAR CORRÊA LEITE, S/NR.  BAIRRO VITÓRIA VALLE II,  inscrito 
no município sob a sigla SO23.10.05.012.000, Quadra 07  ,   Lote 12 para que efetue a limpeza do 
referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c 
artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme 
divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 0107/19 – LIMPEZA  TERRENO   

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca Sr. (a) REVAIR ESTEVAM,  responsável pelo 
imóvel, situado a RUA ADHEMAR CORRÊA LEITE, S/NR.  BAIRRO VITÓRIA VALLE II,  inscrito 
no município sob a sigla SO23.10.05.012.000, Quadra 07  ,   Lote 12 para que efetue a limpeza do 
referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c 
artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme 
divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 0108/19 – LIMPEZA  TERRENO   

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca Sr. (a) REVAIR ESTEVAM,  responsável pelo 
imóvel, situado a RUA ADHEMAR CORRÊA LEITE, S/NR.  BAIRRO VITÓRIA VALLE II,  inscrito 
no município sob a sigla SO23.10.05.011.000, Quadra 07  ,   Lote 11 para que efetue a limpeza do 
referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c 
artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme 
divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

A lenta recuperação da 
economia frustrou a expec-
tativa de um crescimento 
mais vigoroso do varejo 
para o “Dia das Mães” de 
2019. O volume de vendas 
a prazo na semana anterior 
à data (entre os dias 5 a 11 
de maio) apresentou uma 
pequena alta de 0,11% na 
comparação com o mesmo 
período do ano passado. 
Este ano, mais da metade 
(65%) dos consumidores 
planejavam pagar os pre-
sentes à vista em vez de 
parcelar as compras.

Apesar de resultado 
modesto, vendas fi cam 
no azul pelo segundo ano 
consecutivo. Em 2018, as 
vendas haviam crescido 
4,36%, após acumularem 
três anos consecutivos 
de queda: -0,91% (2017), 
-10,88% (2016) e -2,82% 
(2015), respectivamente. 
Os dados são da Confe-
deração Nacional de Diri-

Vendas a prazo no “Dia das 
Mães” crescem 0,11% e adiam 
recuperação mais vigorosa do varejo
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gentes Lojistas (CNDL) e 
do Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil).

O Indicador de Vendas 
a prazo em datas come-
morativas é construído 
a partir das consultas de 
CPFs feitas nas bases de 
dados que o SPC Brasil 

tem acesso. As consultas 
de CPF indicam a intenção 
de compra a prazo do con-
sumidor e podem resultar, 
ou não, na efetivação da 
venda. Para a construção 
do Indicador, considera-se 
apenas as consultas feitas 
pelo setor de comércio va-

rejista nos sete dias ante-
riores ao domingo de “Dia 
das Mães”, sem considerar 
o domingo de fato.

A íntegra do indicador 
está disponível em: ht-
tps://www.spcbrasil.org.
br/imprensa/indices-eco-
nomicos.

A Universidade Vir-
tual do Estado de São 
Paulo (Univesp) está 
com inscrições abertas 
para o vestibular 2019 
até o dia 21 de junho, 
às 15 horas.  São 5.150 
vagas para os cursos de 
Licenciaturas em Le-
tras (novo curso), Ma-
temática e Pedagogia. 
As vagas são destina-
das a 184 polos de 156 
municípios do Estado 
(capital, litoral e inte-
rior), o maior processo 
seletivo em extensão 
territorial.

As inscrições devem 
ser feitas pelo site vesti-
bular.univesp.br. O iní-
cio das aulas está pre-
visto para 12 de agosto. 
O custo da inscrição é 
de R$ 49. Para partici-
par basta ter concluído 
o Ensino 

O exame será reali-
zado em 14/ de julho, 
às 13 horas, de forma 
presencial em cidades 
de diversas regiões do 
Estado de São Paulo. 
A lista completa dos 
locais de prova estará 
disponível no site do 
vestibular da Univesp 
em 10 de julho. O ga-
barito ofi cial da prova 
será divulgado a partir 
das 23h59 do dia do 
exame, também no site. 

Univesp está com 
inscrições abertas para 
o vestibular 2019

Para saber detalhes das 
vagas, dos cursos e os 
polos da Univesp, aces-
se vestibular.univesp.
br.

Até sexta-feira (17), 
às 15 horas, todas as 
pessoas inscritas no 
Cadastro Único do 
Governo Federal (Ca-
dÚnico) terão isenção 
da taxa. Também será 
concedida a redução de 
50% do valor da taxa 
de inscrição, em con-
formidade com a Lei 
Estadual nº 12.782, 
de 20 de dezembro 
de 2017, aos candi-
datos que preencham 
cumulativamente, os 
seguintes requisitos: 
estejam regularmente 
matriculados no ensi-
no médio ou equiva-
lente, no 3º Semestre 
da Educação de Jovens 
e Adultos (EJA), em 
curso pré-vestibular ou 
em curso superior, em 
nível de graduação ou 
pós-graduação; ou que 
recebam remunera-
ção mensal inferior a 2 
(dois) salários mínimos 
ou desempregados.

Os benefícios são 
concedidos no site do 
vestibular. No momen-
to da inscrição basta 
clicar em “redução de 
taxa” ou “isenção”.

Projeto da USP tem curso gratuito para 
50 alunas do Ensino Fundamental
Inscrições para o “Mergulho na Ciência USP” vão até dia 31 de maio para 
estudantes de escolas públicas e particulares

Entre 24 e 27 de julho, 
o Instituto Oceanográfi co 
(IO), da Universidade de 
São Paulo (USP), sedia-
rá as atividades do curso 
gratuito “Mergulho na Ci-
ência USP”, em período 
integral, para 50 alunas 
do Ensino Fundamen-
tal de escolas públicas e 
particulares. A iniciativa 
abordará vários temas 
interessantes do univer-
so científi co, por meio de 
palestras, ofi cinas e aulas 
práticas com professoras 
e pesquisadoras da insti-
tuição.

O prazo para inscrições 
começou nesta segunda-
feira (20) e vai até o dia 
31 de maio. As interessa-
das devem se inscrever 
pelo site do projeto. Se-
rão sorteadas 25 garotas 
de escolas públicas e 25 
de instituições particula-
res. Para as monitorias, 
serão sorteadas 15 gradu-
andas. As candidatas que 
se cadastrarem receberão 
um e-mail de confi rma-
ção de inscrição. O próxi-
mo passo será aguardar o 
sorteio online, que ocor-
rerá em 5 de junho (com 
transmissão ao vivo pelo 
Instagram). Em caso de 
desistências, a segunda 
chamada será realizada 
em 12 de junho.

“A iniciativa foi criada 
para incentivar a inser-
ção de meninas no am-
biente acadêmico, com 
exemplos de pesquisado-

res atuantes em Ciências, 
Tecnologia, Engenharia 
e Matemática, incentivar 
a alfabetização científi ca, 
encorajar e proporcionar 
a melhora da autocon-
fi ança das garotas para 
que busquem diversos 
caminhos profi ssionais”, 
explica Camila Signori, 
docente do IO-USP e co-
ordenadora do “Mergulho 
na Ciência USP”.

CRITÉRIOS
Podem se inscrever alu-

nas entre o 5º e 9º anos do 
Ensino Fundamental, in-
dependentemente da ida-
de. As estudantes devem 
estar matriculadas em 
escola da rede pública ou 
particular e precisam ter 
disponibilidade para par-
ticipar dos quatro dias de 
evento, das 9 às 17 horas.

Para ser monitora, a 
candidata deve cursar gra-
duação em universidade 
pública ou particular e ter 
disponibilidade de parti-
cipar de todos os dias do 
evento. Vale destacar que 
as monitoras serão res-
ponsáveis por supervisio-
nar e auxiliar as alunas, 
participar dos processos 
de ensino e aprendizagem, 
além de praticar habilida-
des de liderança.

CONTEÚDOS
Os assuntos engloba-

rão os seguintes temas na 
edição deste ano do Mer-
gulho na Ciência USP: As-
trobiologia, Astronomia, 
Educação, Engenharia, 
Farmacologia, Física, Mi-
crobiologia, Neurociên-
cias, Oceanografi a, Quími-
ca, Zoologia e Evolução.

As organizadoras do 
curso informam que almo-
ço e lanche estão incluídos 
na programação do even-
to. O transporte é de res-
ponsabilidade dos pais e 
responsáveis. Não haverá 
ajuda de custo para chegar 
ao local.

Além de cientistas da 
USP e da Universidade 
Federal do ABC, o curso 
conta com a participação 
do Comitê Organizador, 
composto por mulheres 
em vários níveis de forma-
ção, desde graduandas até 
pesquisadoras e funcioná-
rias do IO-USP.

Quem se interessar em 
saber mais informações 
pode consultar as redes 
sociais da iniciativa. O 
e-mail do projeto é mergu-
lhonaciencia@gmail.com.

Divulgação/Mergulho na Ciência USP


