
Dia desses, passando 

diante de uma 

fl oricultura, resolvi 

comprar uma fl or para 

minha esposa, mais 

precisamente uma 

gérbera enfeitada (ela 

adora gérberas)

Não era nenhuma data espe-
cial, apenas tive vontade 
de mostrar como a amava. 

Fiquei muito feliz com sua reação, 
vi que havia fi cado surpresa, 
encantada com meu gesto. Eu a 
surpreendi positivamente e nosso 
dia fi cou muito alegre. Consegui 
agregar valor ao nosso dia.

Pensando nessa situação fi z 
uma comparação com o mun-
do corporativo e refl eti sobre 
a importância de inovarmos. 
Naquele dia, fi z algo diferente 
que impactou positivamente 
minha esposa, e inovar não é 
simplesmente fazermos as coi-
sas de forma diferente. Inovar é 
fazê-las de forma diferente para 
obtermos resultados diferentes 
e positivos.

Vejo que criatividade e inova-
ção são requisitos fundamentais 
para que as empresas sobrevivam 
nesse mercado extremamente 
competitivo em que estamos in-

seridos. Porém, devemos seguir o 
exemplo de Steve Jobs, uma das 
pessoas mais criativas e inovado-
ras de que já ouvi falar. Ele não 
levantava pela manhã pensando 
em ser criativo, em inovar. Essas 
características estavam incorpo-
radas ao seu espírito, ao seu dia a 
dia. Ele simplesmente era criativo 
e inovador.

Não fi co feliz quando ouço 
algum empresário ou profi ssional 
de qualquer área, dizendo “No 
próximo ano seremos criativos, 
vamos inovar”. Quando ainda 
pensamos em utilizar esses 
requisitos – fundamentais para 
crescermos como profi ssionais 
ou para que nossa empresa cres-
ça – é sinal de que ainda não os 
incorporamos ao nosso dia a dia.

Quando criatividade e inovação 
tornarem-se um hábito no Brasil, 
em nosso mundo corporativo, 
aí sim estaremos caminhando a 
passos largos rumo ao sucesso 
e à prosperidade que tanto de-
sejamos e que muitos países já 
alcançaram.

Inove por hábito em sua pro-
fi ssão, empresa e com a pessoa 
que você ama e colha excelentes 
frutos.

(*) - É palestrante motivacional, 
especialista em superação, criação 

de valor e em tocar o coração das 
pessoas (www.marcocassel.com.br).

Não pense em inovação. 
Seja a inovação

Marco Cassel (*)
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1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0169984-95.2008.8.26.0100 (USUC 655) O(A) Doutor(a) Paulo César 
Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da 
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) 
Herdeiros de João Lang e Tereza Lang, a saber: Ruth Schmidt Lang, Benedito Lang; Cordélia 
Aranha, Antônia Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como 
seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Roma Industria Eletro Eletrônica 
LTDA - ME ajuiz(ou)(aram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel 
localizado na Rua João Faustino, nº 208 - Jardim dos Prados - 29º Subdistrito Santo Amaro - São 
Paulo - SP, com área de 202,94 m², contribuinte nº 090.433.0032-2, alegando posse mansa e pacífica 
no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

12ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1051495-
41.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Rogério Aguiar Munhoz Soares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
CENTER CARNES QUALITY KIKO LTDA-ME, CNPJ. 02.270.347/0001-80, na pessoa de seu 
representante legal, que ALDENIR NILDA PUCCA, lhe ajuizou uma Ação de Procedimento Comum, 
objetivando a condenação a ré ao pagamento R$7.253,20 (Out/2015), oriundos de honorários 
advocatícios não pagos, decorrentes de Arbitramento Judicial. Estando a ré em lugar ignorado, foi 
deferida a sua CITAÇÃO por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena 
de ser considerada revel, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (art. 
344 do NCPC), sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257 § - IV do CPC). . Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 06 de outubro de 2017. 

2ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE INTIMAÇÃO / CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0604357-93.2008.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - 
Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniela Claudia Herrera Ximenes, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER ao Réu Mirair do Carmo Martins de qualificação ignorada, que tramita perante esse juízo 
uma ação de Monitória em fase de Cumprimento de Sentença, em que figura como Autora RH 
São Paulo Serviços de Recursos Humanos LTDA, Processo nº. 0604357-93.2008.8.26.0001, tendo 
por objeto execução do importe importância de R$ 33.950,28 (trinta e três mil novecentos e cinquenta 
reais e vinte e oito centavos) referente ao contrato de prestação de serviços pactuado entre as partes. 
Sendo assim e estando o réu em lugar incerto e não sabido foi determinada a sua intimação por edital, 
para cumprimento do título judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do final do prazo acima 
estipulado de 20(vinte) dias, bem como citação para ciência da execução, da qual ingressou no polo 
passivo da ação pela desconsideração da personalidade jurídica, bem como a intimação para pagamento 
do débito, em 15 dias, a penhora, avaliação e intimação, observando-se que esse último será cumprido 
após decorrido o prazo do primeiro. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de março de 2017. 

25ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1072758-
63.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 25ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Cesar Augusto Vieira Macedo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) corréu ALBERTO 
ALMEIDA JUNIOR, Solteiro, RG 41.077.621-X, CPF 367.287.178-89, 9, que MD EDUCACIONAL LTDA., 
lhe ajuizou uma ação Monitória, também contra ao Espólio de Francisco Antonio Ribeiro Neto, 
objetivando o recebimento de R$ 35.099,40 (Jul/2014), oriundos do inadimplemento do Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito, ou 
embargue a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão 
de mandato inicial em título executivo, sendo advertido de que será nomeado curador especial em caso 
de revelia (art. 257, III do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de novembro de 2017. 

4ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0008457-19.2017. 
8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Renato Guanaes Simões Thomsen, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) IZABEL MARTINS DE 
B. RIBEIRO, CPF. 128.863.738-18, que C. MÓDULO Cooperativa de Trabalho de Professores e Aux. 
de Adm. Escolar lhe ajuizou uma Ação Monitória, julgada procedente, ora em fase de Cumprimento 
de Sentença, condenando-a ao pagamento de R$ 19.727,06 (atualizado até 01/08/2017). Estando a 
executada em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir 
após os 30 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% 
e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e 
avaliação, nos termos dos art. 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDA, independentemente de 
nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, ofereça impugnação. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 26 de setembro de 2017. 

4ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1010936-33.2015.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo de Tarsso da Silva Pinto, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) LUIS AMAURI BARBOSA DE SOUSA, RG 18.931.816, CPF 086.785.338-70, que 
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Universidade Cruzeiro do Sul, 
visando o recebimento da quantia de R$ 19.060,41 (mês junho/2015) - acrescida de juros moratórios, 
multa e atualização monetária, custas, despesas processuais e honorários advocatícios - referente ao 
Instrumento Particular de Prestação de Serviços Educacionais firmado pelas partes. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de outubro de 2017. 

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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VALOR DO VALE REFEIÇÃO 
Empresa pode diferenciar o valor pago de vale refeição conforme a fun-
ção dos funcionários? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESAS SÃO OBRIGADAS A ADERIR AO FERIADO MUNICIPAL. 
CASO OS FUNCIONÁRIOS TRABALHEM NO FERIADO MUNICIPAL, 
TERÃO DIREITO DE RECEBER HORAS EXTRAS A 100%?

Informamos que em se tratando de feriado, sejam Municipais, Esta-
dual ou Nacional, as empresas deverão aderir e caso os empregados 
trabalhem em dia de feriado, o pagamento das horas trabalhadas 
será feita em dobro ou a empresa concederá outro dia para descanso, 
desde que não coincida com o dia já destinado ao repouso semanal 
dos empregados. Base legal: Art. 9º da lei nº 605/1949.

INCLUSÃO DE DEPENDENTES
É obrigatória a inclusão de dependente de funcionários no plano de 
saúde? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

SERVIÇOS PRESTADOS NO CONDOMÍNIO
Serviço de atividades físicas (ginástica, dança, esporte, etc) prestado 
no condomínio por empresa PJ, terá retenção de INSS? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PEDIDO DE DEMISSÃO APÓS APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
Funcionário aposentou-se por invalidez, a empresa pode demiti-lo ou 
pode pedir demissão? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMISSÃO NA VÉSPERA DO FERIADO
Funcionário pede demissão na véspera de feriado, empresa deve indenizar 
o feriado na rescisão? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

HORAS TRABALHADAS A PARTIR DO DOMINGO
Funcionário que trabalha das 23hs do domingo até as 07hs de 
segunda-feira, deve receber o total de horas a 100%, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 05/12/2017  - 10:40h  -  2º LEILÃO: 07/12/2017  - 10:40h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 05/12/2017, às 10:40 horas, e 2º Leilão dia 07/12/2017, às 10:40 horas. 
LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: JAKSON QUEIROZ DE MATOS

SIMONE CAETANO DE MATOS
 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO 

PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 1.157.268,29 (Um milhão, cento e cinquenta e sete 
mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos) 2º leilão: R$ 948.280,20 (Novecentos e quarenta e oito mil, duzentos e oitenta reais e vinte 
centavos),
ocasião do leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

7ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001354-
21.2015.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Pedro Rebello Bortolini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) YANNICK 
BELLONI SEQUEIRA, CPF. 384.099.008-40, que AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, ajuizou-
lhe uma ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 11.583,24 (Jan/2015), oriundos da 
prestação de serviços educacionais referente ao ano letivo de 2010, conforme Contrato firmado entre 
as partes e não pago. Estando a requerida em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por 
EDITAL para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embargue a 
ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de 
mandato inicial em título executivo, sendo advertida de que será nomeado curador especial em caso 
de revelia (art. 257, IV do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de outubro de 2017. 

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 09 de Outubro de 2017.
01 - Data, Hora e Local: Aos 09.10.2017, às 13 horas, na sede da Companhia situada na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, nº 3.477, 9º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP: 04538-133, cidade de São Paulo/SP. 02 - Convocação e Presença: Em 
atendimento à convocação realizada pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 14 do 
Estatuto Social da Companhia, estiveram presentes, além do Presidente, os Conselheiros Ângela Annes Guimarães, 
Regina Annes Guimarães, João Annes Guimarães, Roberto Faldini, Olga Stankevicius Colpo. Flávio Pentagna Guimarães 
Neto. José Eduardo Gouveia Dominicale. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Bernard 
Camille Paul Mencier, Presidente do Conselho de Administração, e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - 
Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) Pedido de renúncia formulado pelo Sr. Antonio Hermann Dias Menezes de Azevedo; 
(ii) Remanejamento de cargo do Diretor Marco Antonio Antunes; e (ii) ratifi cação da composição dos membros da 
Diretoria e do prazo do mandato. 05 - Deliberações: Após análise e discussão das matérias objeto da ordem do dia, os 
membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, 
deliberaram o que segue: (i) Aceitar o pedido de renúncia do Sr. Antonio Hermann Dias Menezes de Azevedo, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, Carteira de Identidade nº 
4.509.751-3, expedida pela SSP/SP, CPF/MF nº 941.321.788-20; com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 2.439, 
14º andar, Cerqueira Cesar, CEP 01311-936, ao cargo de Diretor Executivo Presidente da Companhia, conforme carta de 
renúncia enviada à Companhia, anexa ao presente instrumento sob a forma de seu Anexo I, fi cando consignados os 
votos de agradecimento pelos relevantes serviços prestados ao Banco BMG S.A.. (ii) Tendo em vista a renúncia do atual 
Diretor Executivo Presidente ratifi cada no item anterior e alteração estatutária deliberada nesta data pelos acionistas em 
Assembleia Geral Extraordinária, alterando a denominação do cargo de Diretor Executivo Presidente para Diretor 
Executivo Geral, remanejar o Sr. Marco Antonio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em 
São Paulo/SP, carteira de identidade nº 7.669.530, expedida pela SSP/SP e CPF/MF nº 002.975.098-96, com endereço 
comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 9º Andar, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, em São Paulo/SP, 
eleito para o cargo de Diretor Executivo, conforme Reunião do Conselho de Administração, realizada em 22.04.2015, 
para o cargo de Diretor Executivo Geral. (iii) Em razão do remanejamento acima mencionado, a Diretoria da 
Companhia passa a ser composta da seguinte forma: I - Diretor Executivo Geral: Marco Antônio Antunes, 
brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, carteira de identidade nº 7.669.530, expedida 
pela SSP/SP e CPF/MF nº 002.975.098-96; II - Diretores Executivos: Eduardo Mazon, brasileiro, casado, bacharel 
em ciência da computação, residente e domiciliado em São Paulo/SP, carteira de identidade nº 20775312, expedida pela 
SSP/SP e CPF/MF nº 275.484.158-00; Ângela Annes Guimarães, brasileira, divorciada, socióloga, residente e 
domiciliada em Belo Horizonte/MG, CPF/MF nº 375.156.836-00, RG nº M-1.414.160 -SSP/MG; III - Diretor sem 
Designação Especí  ca: Flávio Pentagna Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, 
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, Carteira de Identidade nº MG-117.32642, expedida pela SSP/MG, 
CPF/MF nº 076.934.666-90, todos com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 9º Andar, Bairro 
Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, em São Paulo/SP e com prazo de mandato até a Reunião do Conselho de Administração que 
suceder a AGO do ano de 2018. 06 - Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra 
manifestação, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata em forma de sumário, que foi lida e aprovada pelos 
Conselheiros. São Paulo, 09.10.2017. Bernard Camille Paul Mencier, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, 
João Annes Guimarães, Roberto Faldini, Olga Stankevicius Colpo. Flávio Pentagna Guimarães Neto. José Eduardo Gouveia 
Dominicale. Bernard Camille Paul Mencier - Presidente da Mesa, Deise Peixoto Domingues - Secretária 
da Mesa. JUCESP nº 508.903/17-8 em 10.11.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

BANCO

Lafite Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ nº 13.016.725/0001-10  –  NIRE 35.3.0038769.4

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de novembro de 2017
1. Data, Hora e Local: 01/11/2017 às 13,00 horas, na sede da Companhia em São Paulo-SP. 2. Convocação e Presença: 
Dispensada, tendo em vista estarem presentes todos os acionistas. 3. Mesa Diretora: Song Eek, Presidente; Ricardo Louzas 
Fernandes, Secretário. 4. Ordem do Dia: (1) Eleição da Diretoria para o próximo triênio e sua remuneração. 5. Deliberações: 
Colocada em votação a matéria da Ordem do Dia, deliberou-se por unanimidade, com as abstenções legais: (1) Foram 
reeleitos com mandato de 3 (três) anos até 30.04.2020 os Diretores: (a) Song Eek, sul coreano, casado, comerciante, RNE 
nº W405996-N, CPF/MF nº 534.298.008-97, residente e domiciliado em São Paulo-SP., à Rua Afonso Braz nº 115, Apartamento 
231 e (b) Young Shim Song Chung, sul coreana, viúva, empresária, RNE nº W508167-3, CPF/MF nº 425.386.888-68, residente 
a domiciliada em São Paulo-SP, à Rua Batista Caetano nº 39, Apartamento 141. Restaram vagos 02 (dois) cargos de Diretores. 
A Diretoria não terá remuneração. Os diretores eleitos declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a 
administração da companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, 
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 6. Termo de Posse: Neste ato os Diretores eleitos 
tomam posse de seus cargos, independente de outros procedimentos. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, deu-se por 
encerrada a presente Assembleia, cuja ata será transcrita no livro próprio da Companhia, e registrada e arquivada na Jucesp. 
(a) Presidente: Song Eek; (a) Secretário: Ricardo Louzas Fernandes. Acionistas Presentes: a) Song Eek; Ações: 920; Capital 
(R$): 920,00; b) Young Shim Song Chung; Ações: 80; Capital (R$): 80,00; Total Ações: 1.000; Total Capital (R$): 1.000,00. 
Visto/Advogado. JUCESP nº 521.435/17-1, em 23/11/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ODONTOCLINIC S.A. - CNPJ/MF 11.519.109/0001-56 - NIRE 35.300.381.351
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os Senhores Acionistas convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 06/12/2017, às 10
horas, na sede social, Santana do Parnaíba/SP, Avenida Doutor Yojiro Takaoka, nº 4.384, Alphaville, para deliberar
sobre: (i) Alteração da Razão Social da Sociedade; (ii) Inclusão da nova atividade (CNAE) no Objeto Social da Sociedade;
(iii) Outros Assuntos de Interesse Social. Santana de Parnaíba/SP, 25/11/2017. Diretoria. (25.28.30/11/2017)

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZAVEL L. PRAZO      4.858
DISPONIBILIDADES      3.320
APLICAÇÕES INTERF. LIQUIDEZ      1.002

Poupança    1.002
OUTROS CRÉDITOS         505

Rendas a Receber   90
Diversos   415

OUTROS VALORES E BENS           31
Despesas Antecipadas   31

PERMANENTE           24
IMOBILIZADO DE USO   24

TOTAL  ATIVO   4.882

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO      2.088
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS         301

Ordens de pagamento em M.E.    301
OUTRAS OBRIGAÇÕES      1.787

Carteira de Câmbio    334
Fiscais e Previdenciárias    1.195
Diversas    258

PATRIMÔNIO LÍQUIDO      2.157
Capital Social     418
Reservas de Lucros   1.739

CONTAS DE RESULTADO         637
Receitas Operacionais    3.708
(Despesas Operacionais)   - 3.071

TOTAL  PASSIVO    4.882

J. ALVES  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 69.078.350/0001-77

BALANCETE PATRIMONIAL - Em 31 de Outubro de 2017

JOSÉ APARECIDO CASSIANO ALVES - Diretor Presidente
SANDRA REGINA ALVES CLAUDIO - Diretora Administrativa

VALDEMIR SOPRANI  - Contador
CRC: 1SP088327/O-0

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      21.069
Disponibilidades    8.539
Aplicações Interfinanc. Liquidez       2.150

Aplicações no mercado aberto    2.150
TVM e Instrum. Financ. Derivativos       4.447

Carteira Própria    4.130
Vinculados à Prestação de Garantias     317
Vinculados ao Banco Central   -

Outros Créditos        5.900
Carteira de Câmbio   4.727
Rendas a Receber     99
Negociação e Intermed. de Valores   20
Diversos    1.069
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)   (15)

Outros Valores e Bens             33
Despesas Antecipadas     33

PERMANENTE        1.021
Imobilizado de Uso           477

Outras Imobilizações de Uso    1.127
(Depreciações Acumuladas)     (650)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível            544
Outros Ativos Intangíveis    692
(Amortização Acumulada)   (148)

TOTAL DO ATIVO      22.090

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO      15.930
Relações Interdependências             66

Ordens de Pagamentos em Moedas    66
Obrigações por Empréstimos               -

Emprést. no País-outras instituições  -
Outras Obrigações      15.864

Carteira de Câmbio  9.335
Sociais e Estatutárias    2
Fiscais e Previdenciárias     1.034
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas    5.493

PATRIMÔNIO LIQUIDO AJUSTADO        6.160
Capital :        4.098

De Domiciliados no País      4.098
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      1.079
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    129
Lucros ou Prejuízos Acumulados     701
(-) Ações em Tesouraria -
Contas de Resultado           153

Receitas Operacionais     12.979
(Despesas Operacionais)     (12.732)
Receitas não Operacionais  25
(Despesas não Operacionais)  -
(Imposto de Renda) (62)
(Contribuição Social)  (57)

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido     22.090

BALANCETE PATRIMONIAL Em 31 de Outubro de 2017

LUIZ CARLOS MACHADO  -  Diretor
REINALDO DANTAS  -  Contador CRC - 1SP 110330/O-6

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87
Santo Antônio Energia S.A.

CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891
Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão - Edital de Convocação

Santo Antonio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 2ª Emissão de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para 
Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Santo Antônio Energia S.A (“Emissão”), convoca os Senhores
Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em segunda convocação, no dia  
08 de dezembro de 2017, às 10:00 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 
6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: (i) aprovação para não manutenção, nos termos da cláusula 5.1, alínea “j”, subitem “ii”, do “Instrumento
Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos
de Colocação, da Santo Antônio Energia S.A”, celebrado em 27 de dezembro de 2012 e posteriormente aditado, de índice 
de cobertura do serviço da dívida (“ICSD”), de, no mínimo, 1,2, apenas para a apuração que ocorrerá com base nas
demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2017; (ii) a descontratação
de energia, no ambiente ACR, de até 380 MW médios, com posterior celebração de novos CCEARs de 355 MW médios,
com preços superiores aos contratos vigentes, de forma a garantir a receita contratada originalmente; (iii) a descontratação
de energia de até 320 MW médios, para 2018, para fazer frente ao risco hidrológico; e (iv) a celebração, pela Pentágono S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), de aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária, 
já anteriormente aditado, a fim de prever o disposto nos itens (ii) e (iii) acima. A comprovação da condição de Debenturista 
poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento
de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada debenturista e emitido pela instituição
depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o
depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, localizada na Avenida
das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, bem 
como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento.
São Paulo, 30 de novembro de 2017. Roberto Junqueira Filho - Diretor Presidente.

1ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0022525-
04.2013.8.26.0007 O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São 
Paulo, Dr. Alessander Marcondes França Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RONALDO 
GUILHERME DA SILVA CARMELO, CPF 310.851.778-31, que lhe foi proposta uma ação de Monitória 
por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese que é credor do réu da quantia 
de R$ 3.408,30, referente a Contratação de Prestação de Serviços Educacionais relativo a mensalidades 
não pagas. Diante do alegado, a autora requer a citação do réu para o pagamento da quantia de R$ 
7.004,07, devidamente atualizada até a data do pagamento. Se o réu cumprir o mandado voluntariamente 
dentro do prazo assinado, ficará isento de custas e honorários advocatícios. Poderá o réu oferecer 
embargos, independentemente de prévia segurança do Juízo, os quais suspenderão a eficácia do 
mandado. Se não cumprido voluntariamente o mandado e não opostos embargos, ou rejeitados ficará 
constituído, de pleno direito o título executivo, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo. 
Dá-se como valor da causa a quantia de R$ 7.004,07. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0043684-15.2013.8.26.0100 - 765/13.]O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Pinto Lima Zanetta, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Maria Helena Silva, Espólio de Euo Maroni, Vilma Maria Domenichi 
Maroni, +Espolio de Fehiz Adas, Judith de Castro Adas, Mihran Gumushian, Leila Negrucci Gumushian, 
Sergio dos Santos, Helenice Negrucci dos Santos, Espolio de Irineu Centenaro, Helena Guarino 
Centenaro, Adib Adas, Abdul Rahman Bacha, Redih Bacha, Espolio de Salomão Adas, Vilma Madi Adas, 
Rubens Reyes, Olga Andrade Reyes, Osmar Lopes, Ivone Assi Lopes, Armando Magnani, Rita Moscatelli 
Magnani, Estanislau Jose D’Enfeldt, Beatriz D’Enfeldt, Elias Bechara, Eulo Maroni Filho, Thais Maria Ulian 
Maroni, Ilka Lorenci Maroni Sallum, Jorge Sallum Filho, Zeila Maroni Menegon, Cesar Menegon, Eliana 
Lorenci Maroni Giannella, Jose Fernando Giannella, Licinio Passarelli, Edith Bastos Passarelli, Manoel 
Silva Ibanhez, Therezinha Oassarelli Ibanhez, João Sanches Ortega, Elisa Ibanhez Sanches, Alcides 
Moreira da Silva, Myrthes Mary Ribeiro Moreira, Marcos Antonio Astolphi Gracia, Carmencita Sanches 
Gracia, Decio Botteon, Neide de Almeida Botteon, Celso Botteon, Glaucia Cervelati Botteon, Braz 
Zambaldi, Neide San Zambaldi, Jorge Devigo Belmonte, Orfilia Campos Belmonte, Saleh Mustafa, 
Judith Maria Migliorini Mustafa, Uthman Abder Rahaman Awadallah, Ester Borin Awadallah, Dirceu 
Monaco Rosella, Maria Cristina Milani Rosella, Diniz Spilari Buro, Josefina Gonçalves Aguiar Spilari 
Buro, Dimas Spilari Buro, Neide Edna Spoldari Spilari, Antonio Fernandez Navarro, Oscar do Amaral 
Vasconcellos, Maria Janete Cibischini do Amaral Vasconcellos, Munyr Capez e Sonia Marly Jenay 
Capez, Airton Fonseca, Maria Lucia Ribeiro Fonseca, Odete Silva Reis Estrada, Celia Aparecida 
Rodrigues Estrada e Alaor Jose Estrada, Ana Luiza Estrada Casemiro da Rocha, Antonio Sergio 
Casemiro da Rocha, Sinvaldo Pereira Dias, Maria de Lourdes Pereira Dias, Carlos Henrique de 
Albuquerque Mendes Godinho, Felicidade Maria da Conceição Godinho, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Elio Contini 
e Hedwig Gebke Maria Krause Contini ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de 
domínio do imóvel localizado na Rua Marcantonio Mazzoni, 206, São Paulo - SP, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

Com o período de férias 
escolares nessa estação, 
as crianças fi cam mais 

expostas a esses riscos e os 
cuidados precisam ser redobra-
dos em relação à hidratação, à 
alimentação, ao vestuário e ao 
tempo para fi car ao ar livre.

As brincadeiras debaixo do 
sol devem ser realizadas em ho-
rários específi cos, evitando os 
momentos de pico. Também é 
importante um equilíbrio entre 
a alta temperatura externa e o 
ar condicionado dos ambientes 
fechados.

“A exposição solar deve ser 
evitada entre 10h e 16h. Nesse 
período, predomina a radiação 
ultravioleta-B, que é respon-
sável pelo desenvolvimento do 
câncer da pele. Até às 10h e 
após às 16h, a exposição solar 
pode ser feita, mas sempre com 
o uso do fi ltro solar, roupa apro-
priada e chapéu. E, nas crianças 

Cuidados com
as crianças no verão

frequente aos fungos, larva mi-
grans (conhecida como bicho-
-geográfi co), ocasionada pela 
penetração na pele de vermes 
vindos das fezes de cachorros 
e gatos em terrenos arenosos, 
e reações de hipersensibilidade 
a picadas de insetos. 

Para que esses efeitos nocivos 
e doenças sejam evitados, é ide-
al a ingestão sistemática de água 
e sucos, o consumo de alimen-
tos leves como verduras e fru-
tas, o uso de roupas com tecidos 
fi nos de algodão e cores claras, 
que armazenam menos calor, 
além do cuidado frequente da 
pele com o uso do fi ltro solar. 
“O protetor deve ser aplicado 
30 minutos antes da exposição 
solar, para que possa penetrar 
e agir adequadamente, e deve 
ser reaplicado a cada duas horas 
e sempre que a criança sair do 
mar ou da piscina”, orienta a 
dermatologista (SPSP).

maiores, óculos de sol. O ar 
condicionado deve ser utilizado 
com cuidado, principalmente se 
a criança fi car entrando e saindo 
do ambiente refrigerado”, alerta 
a professora doutora Silmara 
Cestari, docente da Unifesp;  
médica do Corpo Clínico e coor-
denadora da Residência Médica 
em Dermatologia do Hospital 
Sírio Libanês, e presidente do 

Departamento de Dermatologia 
da Sociedade de Pediatria de 
São Paulo (SPSP).

Além da desidratação e da 
diarreia, os problemas mais 
frequentes em crianças durante 
o verão, também é comum o 
surgimento de doenças de pele 
como miliária (a popular broto-
eja), decorrente do suor, mi-
coses devido à exposição mais 
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