
Na primeira página de um grande jornal diário de São Paulo, leio, 
do lado direito: 

“Mesmo com a queda do número de usuários de planos de 

saúde em razão da crise econômica, o volume de ações contra 

as operadoras bateu recorde em 2017, segundo pesquisa da 

Faculdade de Medicina da USP. No Tribunal de Justiça do 

Estado de SP, foram 30.117 decisões de primeira e segunda 

instâncias no ano. Em 2011, HAVIAM sido 7.019”.

Em seguida, leio do lado esquerdo:

“No ano passado, 233 pessoas entraram para o clube dos 

bilionários do mundo, onde já HAVIA 1810 ultrarricos. É a 

maior alta no número de indivíduos com patrimônio acima 

de US$ 1 bilhão desde que a “Forbes” iniciou a lista, em 1987. 

Há 43 brasileiros, 12 deles estreantes. Cinco têm riqueza igual 

à da metade da população do país”!

Pronto. Esta feita a confusão. Para muitos, não há diferença entre 
as duas formas de uso do verbo haver: eles as usam sempre no plural: 
HAVIAM! E pior ainda: HOUVERAM!

Qual é então a diferença?
Para responder corretamente, vamos revisitar Dona Gramática e uma 

de suas três divisões: a Morfologia. Ali estão as dez classes de palavras, 
uma das quais é o Verbo. Este, por sua vez, se classifi ca em: regular, 
irregular, anômalo, defectivo, abundante e auxiliar.

Auxiliar, como o nome deixa bem claro, é um verbo que auxilia a con-
jugação de outro. Há quatro verbos auxiliares essenciais: ser, estar, ter 
e haver. (Estes são os essenciais. Quaisquer outros verbos que atuem 
como auxiliares são classifi cados como auxiliares acidentais). Quando 
uma construção verbal usa o verbo auxiliar, temos uma conjugação com-

posta, formada pela união de um verbo auxiliar com o verbo principal. 
O nosso verbo haver pode funcionar como principal ou como auxiliar. 

Quando funciona como verbo principal, ele recebe as mesmas fl exões 
do demais:

Eu havia
Tu havias
Ele ou ela havia
Nós havíamos
Vós havíeis
Eles ou elas haviam.
PORÉM, há um detalhe: com o sentido de EXISTIR, o 

verbo haver fi ca na 3ª pessoa do singular!

(Na verdade, o verbo haver, como verbo principal conjugado, quase 
não é usado)

No exemplo concreto, em “já HAVIA 1.810 ultrarricos”, haver tem o 
sentido de existir. A frase equivale a “já existiam 1.810 ricos”. Então, o 
verbo haver NÃO VARIA, FICA NO SINGULAR!

Em outra situação, quando o verbo haver funciona como AUXILIAR, é 
ele que “carrega o piano”: sofre todo o trabalho de passar pelas fl exões, 
enquanto o verbo PRINCIPAL fi ca paradinho numa das três chamadas 
“formas nominais do verbo”.

Vamos ao exemplo tirado do jornal: “Em 2011, haviam SIDO 7.019”. 
Aqui o verbo principal é o verbo SER, colocado na forma nominal 

particípio. 
HAVER está auxiliando-o e por isso passa por todas as alterações da 

conjugação:
Eu havia SIDO
Tu havias SIDO
Ele havia SIDO
Nós havíamos SIDO
Vós havíeis SIDO
Eles HAVIAM SIDO
Simplifi cando : todas as vezes que o verbo HAVER tiver o sentido 
de EXISTIR, ele fi cará paradinho, na TERCEIRA PESSOA DO 
SINGULAR, em qualquer tempo: presente, passado ou futuro.

HÁ muitas estrelas no fi rmamento.
(Existem muitas estrelas no fi rmamento)
HOUVE várias explosões nucleares.
(Existiram várias explosões nucleares)
HAVIA muitas pessoas naquela sala.
(Existiam muitas pessoas naquela sala)
HAVERÁ grandes manifestações políticas no país.
(Existirão grandes manifestações no país)
HAVERIA razões para a greve do metrô?

(Existiriam razões para a greve do metrô?)

Ficou mais fácil agora, ou ainda HÁ dúvidas?
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ACORDO DE RESCISÃO
Empresa está preparando acordo de rescisão com funcionário, para 
sacar o FGTS, qual o prezo para recontratá-lo? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO ESTÁ REALIZANDO CURSO COM ESTÁGIO E SOLICITOU 
O AFASTAMENTO POR 30 DIAS. COMO PROCEDER?

Informamos que a empresa poderá conceder licença não remunerada 
se o empregado solicitar esta licença, desde que faça de próprio punho, 
especificando o tempo e os motivos, no qual a empresa aceitará se 
quiser. Caso o empregado não solicite a licença não remunerada, a 
empresa poderá abonar o período de ausência ou lançar como falta.

CONCESSÃO DE VALE COMBUSTÍVEL
Funcionário solicita vale combustível ao invés de Vale Transporte, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONCESSÃO DE FÉRIAS COLETIVAS
Com a mudança da nova lei trabalhista, será obrigatório protocolar 
ferias coletiva? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO EM GOZO DE FÉRIAS PODE CONCORRER A 
CANDIDATURA DA CIPA?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, porém, tendo em vista 
que durante o período de férias o contrato de trabalho está suspenso, 
entende-se que ele não poderia ir a empresa fazer sua candidatura a CIPA.

CONTRATAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO
Empresa do lucro presumido, toma serviço de fornecimento de refeição 
de uma empresa cadastrada como MEI, existe retenção, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONCEDER HORÁRIO PARA AMAMENTAÇÃO
Funcionária que está de licença maternidade e que no final da licença 
entra de férias. terá o direito aos 30 minutos de intervalo para amamen-
tação, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

1ª VC – Regional Butantã. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004059-
63.2017.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a JÚLIO CÉSAR CARVALHO, CPF 328.932.668-35, que FIEO – FUNDAÇÃO INSTITUTO 
DE ENSINO PARA OSASCO – UNIFIEO, ajuizou-lhe uma Ação Monitória, que foi julgada 
procedente, estando em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-o ao pagamento de R$ 
21.216,32 (atualizado até 30809/2017). Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a 
sua intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do 
débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com 
expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do NCPC. Advertência: Terá o 
executado independentemente de nova intimação, 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para oferecer 
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 27 de novembro de 2017. 

4ª VC- Regional São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0011775-80.2012.8.26.0005 O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel 
Paulista, Estado de São Paulo, Dr. Mário Daccache, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GYDSOM 
TUTANKAMON FEREIRA DE BARROS, CPF 338.851.318-03, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, para cobrança do valor de R$ 
13.011,15 (abril/2012), decorrente de serviços educacionais prestados. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a dívida devidamente atualizada, bem 
como efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou 
apresente embargos monitórios, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento 
de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os 
embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de dezembro de 2017. 

4ª VC- Regional São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0039124-24.2013.8.26.0005 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) ADRIANA SANTOS DA SILVA, Brasileiro, CPF 264.641.988-07, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de FIEO - Fundação Instituto de Ensino para Osasco, objetivando a 
cobrança da quantia de R$ 10.885,79 (03/10/2013), decorrente do contrato de prestação de serviços 
educacionais, relativamente às mensalidades sem pagamento do período de 08/02/2009 a 08/12/2009. 
Encontrando-se o mesmo em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após o prazo de vinte dias 
contados a partir da publicação deste edital, ofereça embargos monitórios ou pague a importância 
supra, ficando ciente, outrossim, de que neste último caso ficará isento de custas e honorários 
advocatícios e de que na hipótese de não oferecimento de embargos, 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 09 de novembro de 2017. 

Jetonan Administração e Participação S/A
(Em Constituição)

Extrato da Ata de Assembleia Geral de Constituição
Aos 7/7/17,10 hs. Local: em SP/SP, à Avenida São Luis, n° 258, Conjunto 1706, Bairro República. Presenças: Totalidade. Mesa Dire-
tora: Presidente: Vinicius Monteserrat Trevizan; Secretária: Roberta Mauro Trevisan Lima. Deliberações: Assembleia tem por finalidade 
a constituição, como de fato constituída fica doravante, de uma S.A. de capital fechado, com a denominação de Jetonan Administração e 
Participação S/A. II - Preenchidos os requisitos preliminares da constituição, verificou-se que o “Boletim de Subscrição”, foi devidamente 
preenchido e o Capital Social de R$ 2.760.000,00, representado por 2.760.000 ações no valor de R$ 1,00 cada, foi totalmente subscrito. 
III - Tendo havido aprovação unânime quanto à forma de integralização do Capital Social, a integralização da parte do capital feita em 
moeda corrente do pais deverá ser levada a depósito bancário e a Assembleia deverá nomear perícia para proceder à avaliação dos bens 
oferecidos para integralização do capital social, cuja nomeação recaiu sobre Contábil Cadinalli, sediada na cidade de Presidente Prudente/
SP, à Rua Salvador Meloni, n° 487, Cidade Universitária, CNPJ n° 14.651.430/0001-88, representada por Rogério Zago Cardinalli, CRC 
n° 2SP034798. IV - O perito nomeado, cujo representante legal se encontrava no recinto, foi consultado e disse que previamente tinha sido 
incumbido de avaliar os bens dos subscritores, e, uma vez aceito o encargo proposto, declarou que já tinha elaborado o Laudo de Avaliação, 
sendo o critério usado, o exame físico e documental dos bens no local e usando os elementos comparativos dos bens avaliados pelo preço 
de mercado, respeitados os valores declarados no Imposto de Renda dos subscritores. V - Os subscritores ora conferentes declaram que 
os bens descritos no Laudo de Avaliação arquivado na sede da Sociedade e conferidos à Sociedade, estão isentos de qualquer ônus 
e que não recaem sobre eles ações de direito real ou pessoal, ou ações reipersecutórias que possam afetá-los, não estando os seus 
proprietários incursos nas restrições da Lei da Previdência. VI Assim, tendo sido cumpridos todos os requisitos preliminares da constituição 
da Sociedade, o Senhor Presidente disse que tinha em mãos o projeto do Estatuto Social que se encontra arquivado na integra na sede da 
Sociedade, que submetido à apreciação dos Subscritores, foi aprovado por unanimidade. Em seguida efetuou-se a eleição dos Diretores da 
Companhia, verificando-se o seguinte resultado, por aprovação também unânime: Diretora Presidente: Roberta Mauro Trevisan Lima, RG 
nº. 29.343.204-1 SSP/SP e CPF nº. 272.562.388-00. Diretor Vice-Presidente: Mauro José dos Santos, RG n° 16.256.994-4 SSP/SP e CPF/
MF n° 062.009.488-52. VIII - Após a eleição, os Diretores foram empossados, tendo a Assembleia fixado os honorários mensais no valor de 
um salário mínimo para cada diretor. Sendo de seu interesse poderão os diretores renunciar a este direito. IX Quanto ao funcionamento do 
Conselho Fiscal, dada a sua facultatividade, a Assembleia deliberou pela sua não instalação no corrente exercício. Nada mais. SP, 07/7/17. 
Vinicius Monte Serrat Trevizan - Presidente da Mesa; Roberta Mauro Trevisan Lima - Secretária da Mesa e Diretora Presidente. Jucesp/
NIRE nº 35.300.507.771 em 18/08/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Edital de Intimação Cumprimento de Sentença Processo Digital nº: 0004 009-82.2017.8.26.0010:
Cumprimento de Sentença - Compromisso Exeqüente: Momentum Empreendimentos Imobiliários
Ltda. Executado: Elcy Antonio da Costa.  Edital de Intimação Prazo de 20 Dias. Proceaao Nº 0004009-
82.2017.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ªVC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de SP,
Dr(a). Caren Cristina Fernandes De Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Elcy Antonio Da
Costa, Brasileiro, Separada judicialmente, RG 300.214, CPF 018.352.248-65, Rua Guaruja, 105,
Jardim Irma Dolores, CEP 11347-810, São Vicente - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de Sentença, movida por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ
47.686.555/0001-00. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513,
§2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, pague a quantia de R$ 14.706,69, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para
que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos,
sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
Dado e passado nesta cidade de SP, aos 13 de setembro de 2017.                                              (23 e 24)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0004252-38.2017.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ªVC, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de SP, Dr(a). Adaisa Bernardi Isaac
Halpern, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Valdir Padilha, CPF 014.126.437-32, que lhe foi proposta
uma ação de cumprimento de sentença por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi deferida a sua Intimaçãoo por edital para que
efetue o pagamento do valor de R$ 17.303,02, que deverá ser devidamente atualizado até a data do
efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e honorários
advocatícios de 10% (art. 513. § 2º, IV, do CPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado
nesta cidade de SP, aos 14 de setembro de 2017.                                                                         (23 e 24)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0008558-51.2012.8.26. 0224 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ªVC, do Foro de Guarulhos, Estado de SP, Dr(a). Rodrigo de Oliveira Carvalho, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o)Luciane Bonalda Gomes, RG 232328626,Rua Carlos Weber 1379, Aptº. 94 -
(Cond. Edif. San Thomas), Vila Hamburquesa, CEP 053 03-906, - SP, que lhe foi proposta uma ação
de Monitória por parte de Uniao Social Camiliana, alegando em síntese: da quantia de R$ 16.246,94,
referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi
cumprido. Estando a Ré em lugar ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou embargue a ação, Ficando advertido de que Será
nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 10 de novembro de 2017.                      (23 e 24)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0035271-87.2017.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª VC, do Foro de Guarulhos, Estado de SP, Dr(a). Adriana Porto Mendes, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a(o) CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., CNPJ 04.088.208/0001-65,
Rua Minas Bogasian, 253, Centro, CEP 06013-010, Osasco - SP que por este Juízo, tramita de uma
ação de Cumprimento de Sentença, movida por Carlos Alberto Vaceli. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por
Edital, decorrente da ação monitória – espécie de Contratos nº 1040398-23.2016.8.26.0224, intimando
o executado para pagamento do débito do valor de R$ 499,85 (atualizado até 20/09/2017 ), no prazo de
quinze dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, sob pena de aplicação da multa e
dos honorários advocatícios previstos no § 1º do artigo 523 do já mencionado diploma legal e
expedição de mandado de penhora e avaliação na forma prevista no § 3º do mesmo artigo. Caso não
ocorra o depósito voluntário, o executado terá o prazo de quinze dias para apresentar impugnação, a
ser computado a partir do decurso do prazo previsto no artigo 523 e independente de nova intimação.
A impugnação deverá observar o disposto no artigo 525 do Novo Código de Processo Civil.
Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação, por
Edital, para os atos e termos deste cumprimento de sentença e para que, no prazo de 15 dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o referido pagamento. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de
Guarulhos, aos 27 de novembro de 2017.                                                                                      (23 e 24)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002907-76.2015.8. 26.0010/01 O MM. Juiz de Direito
da 3ª VC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de SP, Dr. Carlos Antonio da Costa, na forma da Lei, etc.
Faz Saber a Jayston Winston José Soares Neves, CPF 395.454.338-92, que nos autos da ação Monitória
em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por União Social Camiliana, foi deferida a sua Intimação
por edital (NCPC, artigo 257, inciso III) para que efetue o pagamento do valor de R$ 3.969,86, que deverá
ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, sob pena de multa e honorários de 10 % (art.513, §2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação
no prazo de 15 dias. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de outubro de 2017.                                            (23 e 24)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1010779-69.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Silva e Souza,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Erika de Almeida Lemos, RG Nº 35.188.81-2, CPF/MF Nº
287.016.358-40, que lhes foi proposta ação de Monitória por Instituição Educacional Prof. Pasquale
Cascino, objetivando o recebimento da quantia de R$ 2.996,67, referente contrato de prestação de
serviços educacionais firmado entre as partes. Considerando que a requerente, encontra-se em lugar
ignorado, fica a mesma, por meio do presente edital Citada para os termos e atos da ação proposta
ficando advertida de que terá o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer
embargos. 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 11 de janeiro de 2018.                                      (23 e 24)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1043672-50.2014.8.26. 0002. Edital de Citação - Prazo 20
dias Proc. 1043672-50.2014. 8.26.00 02. O Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho, Juiz de direito da 5ª Vara Cível
do Foro Regional de Santo Amaro/SP. Faz Saber a Thiago Del Neri Dos Santos, RG Nº 33.653.479-6,
CPF Nº 383.938.028-65, que lhes foi propôsta ação Monitória requerida por Instituição Educacional Prof.
Pasquale Cascino, objetivando o recebimento da quantia de R$ 2.406,76, referente contrato de prestação
de serviços educacionais firmado entre as partes. Considerando que o requerido, encontra-se em lugar
ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para os termos e atos da ação proposta
ficando advertido de que terá o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos.
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 23 de novembro de 2017.                                                                            (23 e 24)

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio
deste notificar os contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações fi-
nanceiras pendentes. A não regularização integral no prazo de 05(cinco) dias a partir da
publicação deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, nos termos contrata-
dos. Para quaisquer dúvidas quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 ra-
mais 1761 / 4089". Empresa: V. M. P. - CNPJ: **.*29.874/0001-** - Contrato: 4500017283;
Empresa: P.D. S. N. C. M. CNPJ: **.*076.759/0001** - Contrato: 4500010539; Empresa: Y.
C. P. - CNPJ: **.*770.785/0001** - Contrato: 4500013156; Empresa: O.D. M. C. - CNPJ:
**.*977.050/0001** - Contrato: 4500015680; Empresa: S.F. E. C. E. M.E. - CNPJ:
**.*398.862/0001** - Contrato: 4500014094; Empresa: T.D.F. S. - CNPJ: **.*381.503/
0001** - Contrato: 4500008120; Empresa: S. G. S. C. E.E. - CNPJ: **.*020.276/0001** -
Contrato: 4500017212; Empresa: R.R. P. - CNPJ: **.*708.712/0001** - Contrato:
4500014425 - Empresa: C. E. C. - CNPJ: **.*258.543/0001** - Contrato: 4500009777.

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2017 (em reais)

NH262 PNH262 PNH262 PNH262 PNH262 PAAAAATRIMONIAL S.A.TRIMONIAL S.A.TRIMONIAL S.A.TRIMONIAL S.A.TRIMONIAL S.A.
CNPJ: 10.704.346/0001-24

Demonstrações Financeiras

Ativo         2017 2016
Circulante  184.398  34.204
 Disponibilidades  179.495  28.914
 Empréstimos  4.904  –
 Despesas Antecipada –  5.290
Não Circulante  1.483.811  1.478.561
Imobilizado de uso  1.483.811  1.478.561
 Imóveis  1.296.051  1.290.801
 Reformas  125.812  125.812
 Veiculos  85.000  85.000
 (-) Depreciação Acumulada  (23.052)  (23.052)
 Total Ativo  1.668.209  1.512.765

Passivo 2017 2016
Circulante  34.687  9.451
 Obrigações Tributárias  13.217  9.451
 Outras Obrigações  21.470 –
Não Circulante  8.000  8.000
 Garantias Recebidas  8.000  8.000
Patrimônio Liquido  1.625.521  1.495.314
 Capital Social  1.078.900  1.078.900
 Reserva de Capital  140.000  140.000
 Lucros Acumulados  406.621  276.414
 Total Passivo+Patrimônio Liquido  1.668.209  1.512.765

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital

     Social Reservas Acumulados         Total
Resultado líquido no exercício  –  –  171.693  171.693
Distribuição de dividendos  –  –  (196.956)  (196.956)
Saldos em 31/12/2016  1.078.900  140.000  276.416  1.495.316
Mutações do exercício  –  –  25.262  25.262
Resultado líquido no exercício  –  –  332.799  332.799
Distribuição de dividendos –  –  (195.778)  (195.778)
Ajuste de períodos anteriores  –  –  (5.290)  (5.290)
Ajuste de períodos anteriores –  –  (1.526)  (1.526)
Saldos em 31/12/2017  1.078.900  140.000  408.147  1.625.521
Mutações do exercício  –  –  (131.731)  (131.731)

Demonstração do Resultado (em reais)
Receita Operacional Bruta 2017 2016
Locaçao de Imoveis  540.461  403.769
(-) Impostos sobre Vendas e Servicos  (19.749)  (14.763)
Receitas Operacionais Liquidas  520.712  389.006
Despesas Operacionais  (145.602)  (121.082)
Despesas Administrativas  (104.275)  (61.710)
Despesas de Servicos  (38.612)  (55.501)
Outras Despesas Administrativas  (2.715)  (3.871)

Demonstração dos Fluxos de Caixa - (em reais)
Das atividades operacionais        2017        2016
Lucro(Prejuizo) líquido do exercício  332.801  171.692
Ajuste de períodos anteriores  (6.816) –
Decréscimo (acréscimo) em ativos  (4.863)  40.653
(Decréscimo) acréscimo em passivos  25.237  (28.817)
Disponibilidades líquidas geradas pelas
 atividades operacionais  346.358  183.528
Das atividades de financiamento com acionistas
(-) Dividendos pagos  (195.778)  (196.956)
Aumento (Redução) das disponibilidades  150.581  (13.428)
No inicio do exercicio  28.914  42.342
Caixa e equivalente a caixa em 31 de dezembro  179.495  28.914

Resultado Financeiro  (756)  (665)
Despesas (Receitas) Financeiras  (756)  (665)
Despesas Não Operacionais –  (64.500)
Perda com Venda de Imobilizado –  (64.500)
Resultado antes do IR e CS  374.355  202.760
Impostos de Renda e Contribuição Social  (41.554)  (31.067)
Lucro (Prejuizo) do Exercicio  332.801  171.692
Quantidade de Ações  1.078.900  1.078.900
PU por ação  0,35  0,19

Diretor: Victor Brandão Teixeira -  Contador: Efforts Profissionais Contábeis: Fábio Comitre - CRC 1SP308888
As Notas Explicativas encontram-se em Poder da Diretoria.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0183098-62.2012.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 31ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Carla Themis Lagrotta Germano, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Oswaldo Amaro Dos Santos RG Nº 3.135.225, CPF Nº 122.980.348-34,
que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizoulhe ação de Cobrança no valor de
R$ 17.387,42. referente às da taxa de conservação do lote 25, da Quadra AL, do Empreendimentos
Terras de Sta Cristina VII. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em
caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 21 de novembro de 2017.                                                                      (23 e 24)

CTRENS - Companhia de Manutenção - CNPJ/MF 11.656.505/0001-25 - NIRE 35.300.377.010 - Ata de Assembleia Geral Extra-
ordinária Realizada em 29/12/2017 - I - Data, Horário e Local: Em 29 de dezembro de 2017, às 10:00 horas, na Rua Tabapuã, nº
81, 10º andar - parte, Itaim Bibi, CEP: 04533-010, São Paulo - SP, sede social da Companhia. (Lavrada sob a forma de sumário,
como faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações). II - Presença: Presentes os acionistas representando 
a totalidade do capital social, conforme Livro de Presença de Acionistas. III - Publicação: Dispensada a publicação do edital de
convocação, em face do disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. IV - Composição da Mesa: Sr. Agenor Marinho Con-
tente Filho - Presidente; Sr. Alessandre Edo Toso - Secretário. V - Ordem do Dia: 1) Aprovar o pagamento de Juros Sobre Capital 
Próprio, “JSCP”, referente ao período de outubro a dezembro de 2017, em valores líquidos, isto é, descontados os impostos devidos 
pelos acionistas, e, 2) aprovar o pagamento de Dividendos aos acionistas relativos aos lucros acumulados no exercício de 2015.
VI - Deliberações: 1) Foram aprovadas, por unanimidade, o pagamento, proporcionalmente à participação societária de cada
um dos acionistas, de Juros sobre Capital Próprio, “JSCP”, referentes ao período de outubro a dezembro de 2017, no valor de R$
6.680.802,61, conforme demonstrativo anexo; e, 2) de Dividendos relativos aos lucros acumulados no exercício de 2015 no valor 
de R$ 15.000.000,00, respeitados, em todos os casos, os requisitos previstos no Contrato de Financiamento Mediante Abertura de
Crédito nº 11.2.0070.1 celebrado junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. VII - Encerramento
e Lavratura de Ata: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada e assinada a presente ata que lida e
achada conforme vai assinada por todos os presentes. São Paulo, 29 de dezembro de 2017. Mesa: Sr. Agenor Marinho Contente
Filho - Presidente; Sr. Alessandre Edo Toso - Secretário. Acionistas: por CAF - Brasil Indústria e Comércio S.A., Agenor Marinho
Contente Filho; por CAF Investment Projects S.A. (atual razão social de Inversiones en Concesiones Ferroviárias, S.A.), Agenor
Marinho Contente Filho; e, por Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles S.A., Agenor Marinho Contente Filho. 

Agenor Marinho Contente Filho - Presidente, Alessandre Edo Toso - Secretá-
rio. JUCESP nº 4.039/18-0 em 11/01/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

A concorrência gerada 
pela entrada das novas 
plataformas de transpor-

te por aplicativo no mercado, 
está mudando o padrão de 
exigência do consumidor bra-
sileiro, cada vez mais ávido por 
alternativas que economizem 
tempo e dinheiro, sem abrir mão 
de qualidade e comodidade. 

Uma pesquisa do Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) buscou compreender 
relação dos brasileiros na 
hora de optar por serviços de 
transporte particulares pagos 
e mostra que metade dos en-
trevistados (50%) afi rmaram 
que preferem fazer compras 
utilizando serviços de trans-
porte privados como táxi ou 
transporte por aplicativo, 
como Uber e Cabify, por serem 
mais baratos do que outras 
alternativas disponíveis.

Em uma comparação levando 
em conta somente os táxis e 
as plataformas de transporte 
por aplicativo, o levantamento 
revela que mais da metade 
dos brasileiros (65%), prin-
cipalmente aqueles entre 18 
e 34 anos (77%), concordam 
que passaram a usar mais os 
transportes por aplicativo no 

50% dos brasileiros preferem fazer 
compras utilizando táxi ou aplicativo
“Conforme mostram os dados, essa mudança de paradigma vem alterando a maneira com que os brasileiros 
se deslocam e consomem, principalmente os mais jovens, naturalmente mais adeptos a esse tipo de inovação”

dentista (6% das citações, 
frente 3% dos táxis).

“Refl etindo uma sociedade 
cada vez mais conectada e em 
rede, a entrada da tecnologia da 
informação aliada aos serviços 
de transporte particulares pos-
sibilitou a aproximação direta 
entre motoristas e passagei-
ros”, analisa o presidente do 
SPC Brasil, Roque Pellizzaro. 
Considerando tanto as novas 
plataformas de transporte por 
aplicativos, como as platafor-
mas de táxis, como 99 Táxi e 
Easy Taxi, atualmente é possí-
vel chamar um carro, acompa-
nhar o itinerário da corrida em 
tempo real e também avaliar a 
qualidade do serviço prestado. 

“Conforme mostram os dados, 
essa mudança de paradigma 
vem alterando a maneira com 
que os brasileiros se deslocam 
e consomem, principalmente 
os mais jovens, naturalmente 
mais adeptos a esse tipo de 
inovação”, afi rma o presidente. 
Para ele, se tratando das leis de 
mercado, a demanda reprimida 
por transporte de qualidade 
do brasileiro foi atendida 
pelos serviços de transportes 
particulares, levando em con-
sideração aqueles que podem 
pagar por este tipo de serviço 
(SPC/CNDL).

lugar dos táxis em função do 
preço oferecido. Já 58% citaram 
também a qualidade superior 
do serviço.

O estudo também mapeou 
quais os meios de transporte 
mais utilizados para fazer com-
pras. Na opinião dos brasileiros 
entrevistados, ir às compras 
utilizando os serviços particu-
lares de transporte é preferível 
por ser mais cômodo (55%), 
principalmente para os jovens 
entre 18 e 34 anos (64%), e 
também por ser de fácil acesso 
(55%), com maior frequência 
entre consumidores de 18 a 34 

anos (63%).
As novas plataformas por 

aplicativo levaram vantagem 
em comparação com os táxis em 
muitas categorias pesquisadas. 
De acordo com os entrevista-
dos, se locomover utilizando 
serviços de transporte por 
aplicativos é mais usual do que 
pedir um taxi principalmente 
para realizar atividades de lazer 
como ir a bares, restaurantes, 
cinema, festas e parques (18% 
das citações frente a 6% dos 
táxis), fazer compras longe de 
casa (10% das citações, frente 
a 6% dos táxis) e ir ao médico/
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