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OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇO S.A.
CNPJ/MF nº 75.609.123/0001-23 - NIRE 41.300.078.424

Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 7ª EMISSÃO 
PÚBLICA DE DEBÊNTURES DA OURO VERDE LOCAÇÃO  

E SERVIÇO S.A. (“Emissora”)
Nos termos do artigo 71 da Lei 6.404/76, conforme alterada, e das cláusulas 7.2, 
7.2.1 e 7.4 do Instrumento Particular de Escritura da 7ª Emissão Pública de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia 
Real e Fidejussória Adicional, em série única, para Distribuição Pública da 
Companhia, conforme aditado, entre a Emissora e Pentágono S.A. Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliários (“Emissão, “Agente Fiduciário” e “Escritura 
de Emissão”, respectivamente), ficam convocados os titulares das Debêntures 
em circulação objeto da Escritura de Emissão (“Debenturistas”) para reunirem-
se em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada em primeira 
convocação no dia 23 de maio de 2019, às 11:00 horas, na sede da Companhia, 
na Rua João Bettega, nº 5.700, Bairro CIC, na Cidade de Curitiba, Estado do 
Paraná, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Sustação, ou não dos 
efeitos do vencimento antecipado da Emissão, nos termos das cláusulas 4.12.1, 
inciso (ii) e 4.12.3 da Escritura de Emissão, em razão da não entrega dentro do 
prazo deliberado na Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 18 de abril 
de 2019 (“AGD de 18/04/2019”), pela Emissora, da Demonstração Financeira 
referente ao término do 4º trimestre de 2018, da declaração dos administradores 
da Emissora e do relatório contendo a memória de cálculo para o 
acompanhamento dos limites e índices Covenants Financeiros, conforme 
cláusula 5.1 inciso “i” alínea “d” da Escritura de Emissão; (ii) Concessão do 
prazo de até 15 (quinze) dias corridos, após a formalização da presente 
Assembleia, para entrega da Demonstração Financeira referente ao 4º trimestre 
de 2018, declaração dos administradores da Emissora e do relatório contendo a 
memória de cálculo para o acompanhamento dos limites e índices Covenants 
Financeiros, nos termos da cláusula 5.1 inciso “i” alínea “d” da Escritura de 
Emissão; (iii) A sustação, ou não, dos efeitos de vencimento antecipado da 
Emissão, considerando o não pagamento, pela Emissora, dentro do prazo, nos 
termos das cláusulas 4.12.1, inciso “(i)” e 4.12.3 da Escritura de Emissão e 
conforme deliberado na AGD de 18/04/2019, das obrigações abaixo descritas: 
(i) do saldo remanescente da Amortização Programada prevista para o dia 13 de 
março de 2019 e prorrogado para o dia 07 de maio de 2019; (ii) da Amortização 
Programada prevista para o dia 15 de abril de 2019; e (iii) da Amortização 
Programada e dos Juros Remuneratórios, previstos para os dias 15 de março de 
2019, 15 de abril de 2019 e 15 de maio de 2019, conforme disposto na Cláusula 
4.12.1, inciso (i) da Escritura de Emissão, e consequentemente, deliberar pela 
prorrogação dos pagamentos dos itens citados acima de Amortização 
Programada e dos Juros Remuneratórios das Debêntures para o dia 31 de maio 
de 2019; (iv) Em caso de aprovação da deliberação “(iii)” acima, autorizar a 
Emissora o acesso aos recursos da Conta Vinculada, nos termos do Contrato de 
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Conta Vinculada em Garantia e 
Outras Avenças (“Contrato de Cessão Fiduciária”); (v) A sustação, ou não, dos 
efeitos de vencimento antecipado da Emissão, em razão do inadimplemento 
pela Emissora, das condições previstas na cláusula 1.1, item (i) do Contrato de 
Cessão Fiduciária, para atingimento do Fluxo Mensal Mínimo, referente ao mês 
de abril de 2019; (vi) Anuência prévia, ou não, para a dispensa da apuração pelo 
Agente Fiduciário, durante o Período de Verificação, do Fluxo Mensal Mínimo 
referente ao mês de maio de 2019, sendo certo, que não haverá a recomposição 
do referido Fluxo Mensal Mínimo, referente aos meses de março, abril e maio 
de 2019, conforme disposto na cláusula 1.1.4 do Contrato de Cessão Fiduciária; 
e (vii) Autorização, ou não, para que a Emissora, a Instituição Depositária e o 
Agente Fiduciário, pratiquem, em conjunto, todos os atos necessários à 
implementação das deliberações adotadas no âmbito da Assembleia Geral de 
Debenturistas. Os Debenturistas deverão se apresentar antes do horário indicado 
para início da assembleia, com os seguintes documentos: (a) quando pessoa 
física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos 
societários e documentos que comprovem a representação do Debenturista; e 
(c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específicos 
para sua representação na Assembleia Geral de Debenturistas, obedecidas as 
condições legais, com firma reconhecida e/ou abono bancário, podendo o 
instrumento de mandato ser depositado na sede da Companhia, 
preferencialmente, até 02 (dois) dias úteis antes da data prevista para a 
realização da referida assembleia e envio ao Agente Fiduciário por meio do 
endereço eletrônico assembleias@pentagonotrustee.com.br.

Curitiba, 03 de maio de 2019
OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇO S.A.

Karlis Jonatan Kruklis
Diretor Presidente

40606/2019

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
O SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS 
EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E 
PESQUISAS NO ESTADO DO PARANÁ, por seu Presidente, no uso de 
suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA as empresas 
representadas, associadas e não-associadas, em condições de votar, 
para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser 
realizada no dia 24 de maio de 2019 (sexta-feira), em primeira 
convocação, às 9h30min, havendo quórum ou, em segunda convocação, 
às 10h00min, com qualquer número de presentes, na sede deste 
Sindicato, na Rua Marechal Deodoro, 500 – 15º andar – (auditório) – 
Centro – Curitiba/PR, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
a) Apreciação, discussão e votação, por escrutínio secreto, da pauta de 
reivindicação, apresentada conjuntamente pelos sindicatos de 
trabalhadores: SINDASPP – Sindicato dos Trabalhadores em Empresas 
de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações, 
Pesquisas e em Empresas Prestadoras de Serviços do Estado do Paraná; 
SENGE – Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná; SINAEP – 
Sindicato dos Administradores do Estado do Paraná; SINDECON – 
Sindicato dos Economistas no Estado do Paraná; SINDIVET – Sindicato 
dos Veterinários no Estado do Paraná; SINDASP – Sindicato dos 
Assistentes Sociais do Estado do Paraná; e FETRAVISPP – Federação 
dos Trabalhadores em Empresas enquadradas no Terceiro Grupo do 
Comércio e Empregados nas Empresas Prestadoras de Serviços no 
Estado do Paraná; tendo como objetivo a Celebração da Convenção 
Coletiva de Trabalho 2019/2020. 
b) Apreciação, discussão e votação, por escrutínio secreto, das pautas de 
reivindicações apresentadas pelos seguintes sindicatos: Sindicatos de 
Contabilistas do Estado do Paraná; Federação dos Trabalhadores em 
Transportes Rodoviários do Estado do Paraná (FETROPAR); Sindicato 
dos Advogados no Estado do Paraná (SINAP); entre outras entidades 
sindicais de trabalhadores coirmãs, tendo como objetivo a celebração 
da Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2020. 
c) Autorização para que esta Entidade Sindical Patronal possa propor 
e/ou defender-se em Dissídio Coletivo. 
d) Autorização para que esta Entidade Sindical Patronal possa propor 
quaisquer outras medidas judiciais ou extrajudiciais, na estrita defesa dos 
interesses dos seus representados e/ou de seus representados 
associados, inclusive de parcela ou parcelas das categorias da sua base 
de representação, sobre qualquer assunto ou matéria (tais como, mas não 
somente: fiscal, tributária, previdenciária, cível, comercial, trabalhista, 
etc.), perante qualquer juízo, instância ou tribunal, repartição pública e 
órgãos da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual e 
municipal, autarquia ou entidade paraestatal. 
NOTAS: 
1. PROCURAÇÃO: Os representantes das empresas deverão 

apresentar procuração com firma reconhecida ou lavrada em 
cartório, com poderes para representá-las. 

2. EMPRESAS NÃO-ASSOCIADAS: De acordo com o artigo 24 do 
Estatuto Social deste Sindicato, as empresas não associadas, em 
condições de votar, poderão opinar e votar, desde que até 48 horas 
antes da Assembleia, comprovem sua qualidade de empregadora 
junto à Secretaria deste Sindicato, trazendo cópia do contrato social 
e designando seu sócio votante. 
 

Curitiba, 10 de maio de 2019. 
 

Alceu Dal Bosco, 
Presidente. 

41308/2019

RODRIGUES TREVISAN EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ 85.041.481/0001-36

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. 
São convocados os Srs. Acionistas a reunirem-se em Assembleia 
Geral Ordinária, a ser realizada no 17 dia  de maio de 2019, às 
10:00 horas, em sua sede social, na Rua Padre Anchieta, 148, 
Curitiba-PR, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
a) Eleição da Diretoria e fixação dos respectivos honorários para 
o novo período social. b) Ratificação dos atos da diretoria. c) Des-
tinação dos lucros do exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2017 e 31 de dezembro de 2018. d) Outros assuntos de interesse 
da sociedade. Curitiba, 06 de maio de 2019. 

Sergio Rodrigues Trevisan
Diretor Presidente

40695/2019

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
TIBAGI ENERGIA SPE S.A. CNPJ: 23.080.281/0001-35 torna público que recebeu 
do IAP, a Licença de Instalação para LDAT 138 kV Telemaco Borba - Tibagi (trecho 
Tibagi) Ampliacao 1  a ser implantada na zona rural do municipio de Tibagi, Parana 
- Validade 09-04-2023.

41629/2019

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
Izauri de Jesus Kais, inscrito no CPF n 040.070.599-00, torna público que irá 
requerer ao IAP, a Licença Simplificada para as Atividades de Produção de Carvão 
Vegetal em 05 (cinco) fornos a ser implantada na Localidade de Roseira, estrada 
da Roseira, Quitandinha, PR (Área de Posse)..

41530/2019
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