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São Paulo, quarta-feira, 04 de julho de 2018

Citação Prazo 20 dias Proc. 0031722-84.2008.8.26.0224. A Drª. Beatriz De Souza Cabezas, Juíza de
direito da 4ª VC do Foro de Guarulhos/SP. Faz Saber a Pam Tambores Ltda, representado polos seus
sócios, Antonio Joaquim Apostolico, Rua Baicuri, 117, Boacava - CEP 05469-030, São Paulo-SP,
também podendo ser encontrado na Rua Silva Teles, 1632, Pari - CEP 03026-000, São Paulo-SP, CPF
029.226.578-68, RG 2671682 2- Pascoal Provasi, Rua Silva Teles, 1632, Pari - CEP 03026-000, São
Paulo-SP, que lhes foi proposta ação de Monitória requerida por por Cgmp - Centro de Gestão de
Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 2.720,31, Referente as notas
fiscais vencidas e não pagas. Considerando que os requerentes, 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 terão 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, aos 13 de Abril de 2018.
(03 e 04)
1ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004995-42.2015.
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(o) BASIC
ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.124.945/0001-41, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum - Adjudicação Compulsória por parte de Eulalio Toledo de Oliveira, visando a sentença
declaratória de domínio sobre o imóvel situado à Rua Ibiapaba, nº 81, apto. 35, Vila Sonia, São Paulo,
de matrícula nº 158.221 do 18º Cartório de Registro de Imóveis da Capital, alegando compra e venda.
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 sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os
fatos articulados pelo autor. 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 26 de junho de 2018.
7ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 100121704.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Sang Duk Kim, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DANIEL GOMES DIAS, CPF.
330.172.498-16, que AMC – Serviços Educacionais LTDA, ajuizou-lhe uma ação monitória que foi
julgada procedente, ora em fase de Execução de Sentença, condenando-o ao pagamento de R$
21.627,92 (atualizado até 25/05/2017). Estando o executado em lugar ignorado, foi determinado 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 CPC, ficando ADVERTIDO,
independentemente de nova intimação, que terá 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.

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0007870-79.2017.8. 26.0009 A MMa. Juíza de
Direito da 4ª VC, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de SP, Dra. Claudia Ribeiro, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a Cristiane Dos Santos Peixoto, RG 27596800-5, CPF 246.111.528 -12, que por
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social Camiliana.
Encontrando-se a requerida 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, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$10.618,30 (em 01/07/2017),
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a executada,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 28 de maio de 2018.
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002436-32.2016.8.26. 0008 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Paulo Guilherme Amaral
Toledo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Espolio de Nicola Di Stasi, representada por suas Herdeiras
Camila Alvares Di Stasi RG nº 29.075.035-0, CPF/MF nº 302.218.238-40, Janaina Alvares Di Stasi
Gomes, OAB nº 262.240 e CPF/MF nº 324.678.458-26 e Rubia Alvares Di Stasi RG nº 43.504.449-7,
CPF/MF nº 324.553.698-46, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de
Cobrança no valor de R$ 2.309,64. Referente às taxas de conservação e melhoramentos do lote 34, da
Quadra GM, do Loteamento Terras de Sta Cristina II. Estando as rés em lugar ignorado, foi deferido 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 presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de janeiro de 2018. (03 e 04)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000144-88.2015.8.26. 0144 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da Vara Única, do Foro de Conchal, Estado de São Paulo, Dr(a). Armando Pereira da Silva
Junior, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Total Transportes e Serviços Ltda EPP, pessoa jurídica
de direito privado, com sede na Rua João Alonso Garcia, nº101, Jd. Porto Seguro, CEP:13835-000,
Conchal-SP, inscrito no CNPJ/ MF sob o nº 14.281.837/0001-60, que lhes foi proposta ação de Monitó
ria requerida por CGMP – Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o
recebimento da quantia de R$ 11.331,92, referente a fatura de nº 121970752, com vencimento em
20/08/2013, fatura de nº 167642173, com vencimento em 21/11/2014 fatura de nº 124766792, com
vencimento em 20/09/2013, fatura de nº 167642173, com vencimento em 21/11/2014 , fatura de nº
170924518, com vencimento em 22/12/2014 vencidas e não pagas. Considerando que o requerente,
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 terão 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 Conchal, aos 30 de maio de 2018.
(03 e 04)
7ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 000803094.2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Region al I - Santana, Estado
de São Paulo, Dr(a). Carina Bandeira Margarido Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
FERNANDA NOTARNICOLA LEITE, CPF. 376.198.598-37, que AMC Serviços Educacionais LTDA,
ajuizou-lhe uma ação Monitória, que foi julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de
Sentença, condenando-a ao pagamento de R$ 52.129,28 (atualizado até 28/02/2018). Estando a
executada 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 CPC, ficando também ADVERTIDA para, em 15 dias, a fluir após o prazo
para pagamento, ofereça impugnação, independentemente de nova intimação (Art. 525 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 02 de maio de 2018.

15ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1019928-57.2013.
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 15ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Celina Dietrich Trigueiros Teixeira Pinto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AFAIR
DIVERSÕES E RESTAURANTE LTDA, CNPJ 13.995.413/0001-03, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum por parte de Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD,
objetivando em síntese: que seja a presente ação julgada procedente, com a condenação do réus ao
pagamento de indenização pela violação de direitos autorais, pela execução mecânica e ao vivo de obras
lítero-musicais e musicais no Estabelecimento Réu sem prévia autorização do ECAD, desde outubro de
2011, de 75% do faturamento bruto, acrescido de juros e correção, inclusive, a condenação na tutela
inibitória da lei de direitos autorais, bem como na condenação da apresentação da documentação contábil
e fiscal para aferir o faturamento e nas prestações que se vencerem no curso da demanda, e ainda, a
condenação dos réus ao pagamento de custas processuais, honorários e demais cominações legais.
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 útei, 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 15 de maio de 2018.

Intimação Prazo 20 dias - Processo. 0035512-79.2016.8.26.0100. O Dr. Rogério Marrone de Castro
Sampaio. Juiz de Direito da 26º VC do Foro da Capital - SP, na forma da lei, etc. Faz Saber a
Anésia Cruz Dos Santos, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de
Momentym Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação
por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 42.016,77, 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 de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15
dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 11 de setembro de 2017.
(03 e 04)

O varejo brasileiro tem
vivido, nos últimos
anos, uma grave
queda no consumo
que levou muitas lojas
a reduzirem seus
negócios ou até mesmo a
fecharem as portas
ano de 2016, auge da
crise econômica, afetou diretamente nas
vendas do setor, com queda
de 6,2% em relação ao ano
anterior, segundo IBGE.
Em 2017, com a inﬂação
mais baixa e a injeção de
dinheiro das contas inativas
do FGTS, o segmento ganhou
uma sobrevida e melhorou
seus resultados. As vendas no
comércio varejista cresceram
2% na comparação com o ano
anterior.
A motivação para mudar
este incômodo patamar, ao
que tudo indica, existe. Estudo da Confederação Nacional
do Comércio (CNC) e da FGV
apontou um crescimento
do Índice de Conﬁança do
Empresário do Comércio
de 3,3%. Mas, para traduzir
esta expectativa em bons
resultados, mudanças serão
necessárias.
É um grande desaﬁo para
os lojistas se adaptar às novas
tendências de consumo, impulsionados, principalmente,
pela internet e pela mobilidade. Os estabelecimentos
precisam encontrar soluções
a este novo modelo de negócios baseados no conceito de
omnichannel, que demanda
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OASIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TAPETES LTDA - Torna público que recebeu da
SEMA a Licença Unificada nº 64/2018 para fabricação de artefatos de tapeçaria à Rua
Guaraci, 242, complemento 226, 248 e 254, Cidade Parque São Luiz, Guarulhos, através
do processo administrativo nº 4812/2017, com validade até 21/06/2023 (5 anos).
OASIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TAPETES LTDA - Torna público que recebeu da
SEMA a Licença Unificada nº 65/2018 para fabricação de artefatos de tapeçaria à Rua
Guaraci, 233, complemento 213, 249 e 257, Cidade Parque São Luiz, Guarulhos, através
do processo administrativo nº 66905/2016, com validade até 21/06/2023 (5 anos).
PERF-COP CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA-ME - Torna público que recebeu da SEMA
a Licença Unificada nº 67/2018 para serviço de corte e dobra de metais à Avenida Papa
João Paulo I, 212, Jardim das Nações, Guarulhos, através do processo administrativo nº
23891/2018, com validade até 21/06/2022 (4 anos).
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VmRDVVHVVRUDHPSUHVDULDOQDVFLGDHP6mR3DXOR63QRGLDUHVLGHQWH
HGRPLFLOLDGD QHVWH 6XEGLVWULWR 6mR 3DXOR 63¿OKD GH *RQoDOR *RPHV /RSHV H GH
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2SUHWHQGHQWH-26(025(,5$52&+$HVWDGRFLYLOGLYRUFLDGRSUR¿VVmRHQFDUUHJDGR
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SUHWHQGHQWHDOROTHY BATISTA SANTOSHVWDGRFLYLOVROWHLUDSUR¿VVmRPDQLFXUH
QDVFLGDHP)LUPLQR$OYHV%$QRGLDUHVLGHQWHHGRPLFLOLDGDQHVWH6XEGLVWUL
WR6mR3DXOR63¿OKDGH9DOGLYLQR6RXVD6DQWRVHGH$OED0DUOL5RFKD%DWLVWD6DQWRV

(*) - É Diretor de Varejo da Cigam.
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PRAZO PARA ENVIO DOS ARQUIVOS DO E-SOCIAL
Qual o prazo que tenho para enviar os arquivos do E-Social: S-2200 e
S-2300 para as Empresas do 2º grupo de vínculos iniciados antes da
vigência do E-Social? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
PARA MÉDICOS CREDENCIADOS NÃO COOPERADOS, PODEMOS
CADASTRÁ-LOS NO EVENTO S1200 DO E-SOCIAL?
Confirmamos que o evento S 1200 no e social deverá ser usado para
médicos credenciados sem vínculo empregatício e remunerada pelo
tomador de serviços.
MICROEMPREENDEDOR MEI, DEVE SE CADASTRADO NO E-SOCIAL?
De acordo com as informações do manual do eSocial, os microempreendedores também deverão se cadastrar no eSocial.
PAGAMENTO DE HORA EXTRA NO TREINAMENTO
Empresa que realizar treinamento de brigadista durante o dia, os
funcionários do horário noturno que comparecerem devo pagar hora
extra, inclusive palestra fora do horário? Saiba mais acessando a íntegra
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
EMPRESA TEVE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO, COMO ALTERAR NO FGTS
E NO MINISTÉRIO DO TRABALHO?
A empresa deverá fazer a atualização cadastral junto à Receita Federal do
Brasil via sitio (e-cac). Tal alteração automaticamente será aproveitada
pelo Ministério do Trabalho e INSS, não sendo devido outro procedimento.
TETO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE
Qual o valor do teto de pagamento do salário maternidade? Saiba mais
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
ENCERROU AS ATIVIDADES
Consultório encerrou as atividades e a funcionária está gravida de
03 três meses, com proceder? Saiba mais acessando a íntegra do
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
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.$7+/((1 '( /,0$ )(55(,5$ &58=HVWDGRFLYLOVROWHLUDSUR¿VVmRYHQGHGRUD
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a presença das companhias
em todos canais possíveis
de interação com o público:
tanto físico, quanto virtual.
Uma tendência que tomou
corpo é o relacionamento/
atendimento Human to Human. Antes, esta relação era
unilateral, com a empresa
comunicando apenas o que
era de seu interesse. Agora,
ele precisa ser bilateral, pois o
consumidor ﬁcou muito mais
criterioso e complexo.
A consultoria Gartner revela que nos próximos cinco anos 37% dos CEOs de
grandes empresas entrevistados apontam a gestão da
experiência do cliente como
o principal investimento a
ser feito para alavancar os
negócios.
Mas dar este passo só se
torna possível com gestão.
Sem ela, ﬁca muito difícil conhecer o cliente, saber o que
comprar, quando comprar e
na quantidade que atenda
a demanda de seu público.
É questão de sobrevivência
resgatar essa aproximação
com o cliente. Sairá na frente
quem ﬁzer as melhores ofertas e proporcionar a melhor
experiência de compra, e isso
só será possível com conhecimento analítico do perﬁl do
cliente, chamá-lo pelo nome,
ofertar produtos especiais,
exclusivos, com tamanhos e
cores que ele goste.
Serão estes fatores decisivos para a retomada do
crescimento do varejo.

Fundador: José SERAFIM Abrantes
11 3531-3233 – www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002397-56.2016.8.26. 0001 A MM. Juiza de Direito
da 6ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dra. Maria Cecilia Monteiro Frazão, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a Marriane Fagundes De Oliveira RG Nº 25.905873-7, CPF/MF Nº
22.832152856 que União Social Camiliana lhe ajuizou ação Monitória pleiteando o recebimento da
quantia de R$ 10.756,24, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as
partes, estando a ré inadimplente com relação a cinco mensalidades relativas aos meses de janeiro/
2011 a junho/2011. 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, ciente de que não havendo o
pagamento nem a apresentação de embargos 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 08 de março de 2018.
(03 e 04)

10ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 100691030.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Civel, do Foro Regional II - Santo Amaro,
Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Prataviera, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA
HELENA DA SILVA, brasileira, RG 38.448.762-2 SSP/SP e CPF 117.642.838-13 que, INSTITUTO
ADVENTISTA DE ENSINO lhe ajuizou uma Ação de Cumprimento de Sentença, condenando-a ao
pagamento de R$ 9.015,32 (atualizado até Dez/2016). Estando a executada 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% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos dos art.
513 e 523 do CPC, ficando também ADVERTIDA, independentemente de nova intimação, para, em 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS.

Gustavo Dias (*)

© HÍFEN – todos os direitos reservados

6ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 009160944.2012.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro,
Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ZENER
TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA, CNPJ 07.255.054/0001-47, que lhe foi proposta uma
ação de Reintegração / Manutenção de Posse por parte de Unidas S/A, objetivando a reintegração
de posse a autora de 56 veículos entregues em locação a requerida, conforme Instrumento Particular
de Locação de Frota de Veículos nº 3738/11, firmado entre as partes, bem como a conde nação da ré
ao pagamento de indenização nas perdas e danos correspondente aos valores dos aluguéis ajustados
pela locação do veículo, perda ou avaria que venham ser identificadas no veículo por ocasião da
reintegração, e ainda a condenação da requerida ao pagamento de custas processuais, honorários
advocatícios e demais cominações legais. Consta nos autos que os veículos já foram devolvidos à autora.
Encontrando-se a requerida, 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 contestação. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada
revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

NIRE 35.300.393.775 - CNPJ/MF 11.284.204/0001-18
Extrato da Ata da RCA Realizada em 30 de Abril de 2018
Data, Hora e Local: 30/04/18, às 11h, na sede social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º andar,
conjunto 41, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Abrão Muszkat e secretariados pelo Sr. Eduardo Muszkat. Deliberações Aprovadas por Unanimidade:1. Reeleger, para compor a Diretoria da Companhia, com mandato até a data da reunião
do Conselho de Administração que se seguir à AGO que examinar as demonstrações financeiras do exercício social
que se encerrar em 31/12/18: (i) Abrão Muszkat, RG n.º 2.935.505 (SSP/SP), CPF/MF n.º 030.899.598-87, que
permanecerá como Diretor Presidente; e (ii) Eduardo Muszkat, RG n.º 6.602.805 (SSP/SP), CPF/MF n.º
063.681.348-79, que permanecerá como Diretor Executivo e Diretor de Relação com Investidores da Companhia.
1.1. Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi
informado que os Diretores ora eleitos estão em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e no artigo 2° da Instrução CVM
nº 367/02. 1.2. Os membros da Diretoria ora reeleitos tomarão posse em seus respectivos cargos no prazo de até 30
dias contados da presente data mediante assinatura do termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia acompanhado da declaração de desimpedimento nos termos do item1.1 acima. Encerramento: Formalidade
legal registrada na JUCESP nº 286.008/18-0 em 20/06/18. Flavia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Edital de Intimação Prazo de 15 dias. Processo Nº 0000867-88.2018.8. 26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz
Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Carolina Miki Koya Hibi, RG 7031931327, CPF
476.812.250-72, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por
Momentum Empreendi mentos Imobiliários Ltda. 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, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia
de R$ 60.472,85, 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 São Paulo, aos 17 de maio de 2018.
(03 e 04)

A urgente necessidade
da retomada
do varejo pessoal

YOU INC INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES S.A.
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You Inc Incorporadora e Participações S.A.
CNPJ/MF 11.284.204/0001-18 - NIRE 35.300.393.775
Companhia Aberta - Extrato da Ata da AGO Realizada em 30/04/2018
Data, Hora e Local: Aos 30/04/18, às 10h, na sede social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º andar,
conjunto 41, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presenças: Totalidade. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat, Secretário: Eduardo Muszkat. Publicações e divulgação: Foram publicados o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e os Pareceres dos Auditores Independentes, com relação ao exercício social
encerrado em 31/12/17 no jornal “DOESP” na página 414, e no jornal “Empresas & Negócios” na página 10, ambos nas
edições de 29/03/18. Os documentos acima e os demais documentos pertinentes a assuntos integrantes da ordem do
dia, incluindo a proposta da administração para a assembleia geral, foram também colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia e divulgados nas páginas eletrônicas da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), da B3
S.A. - Brasil, Bolsa e Balcão (“B3”) e da Companhia, nos termos da Lei das S.A. e da regulamentação da CVM aplicável.
Ordem do Dia: (a) Deliberar sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/17, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes; (b) Deliberar sobre a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31/12/17; (c) Eleger os membros do Conselho de Administração; e (d) Fixar a remuneração global anual dos
administradores para o exercício de 2018. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Instalada a assembleia e
após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram o quanto segue: 1.
Aprovar, por 22.480.673 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a lavratura da ata desta
assembleia na forma de sumário contendo transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme dispõe o artigo
130, §1 º, da Lei das S.A., e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes na forma do § 2º
do mesmo artigo da Lei das S.A. 2. Aprovar, por 4.496.134 votos favoráveis, nenhum voto contrário e 17.984.539 abstenções, as contas dos administradores e o relatório da administração referentes ao exercício social encerrado em 31/
12/17. 3. Aprovar, por 22.480.673 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, as demonstrações
financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/17. 4. Aprovar, por 22.480.673 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a
proposta da administração para destinação do da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31/12/17, que
não havendo, portanto, lucros a serem distribuídos como dividendos. 4.1 Consignar que, nos termos do parágrafo único do artigo 189 da Lei das S.A., a totalidade do prejuízo apurado no exercício social de 2017, foi destinado à conta
de prejuízos acumulados. 5. Aprovar, por 22.480.673 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção,
a fixação do número de 6 membros efetivos para compor o Conselho de Administração da Companhia durante o
mandato que se encerrará na data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31/12/18. 6. Aprovar, por 22.480.673 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a reeleição das seguintes pessoas como membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária que
deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social a ser encerrado em 31/
12/18. (i) Abrão Muszkat, RG n.º 2.935.505 (SSP/SP), CPF/MF n.º 030.899.598-87, que atuará como Presidente do Conselho de Administração; (ii) Eduardo Muszkat, RG n.º 6.602.805 (SSP/SP), CPF/MF n.º 063.681.34879; (iii) Luiz Felipe Duarte Martins Costa, RG n.º 27.280.700-X (SSP/SP), CPF/MF n.º 220.001.658-18; (iv)
James Robert Worms, americano, residente e domiciliado no Estado da Califórnia, nos EUA; (v) Ricardo José da
Silva Raoul, R.G. n.º 10.315.461-SSP/SP; CPF/MF n.º 130.204.138-00. (vi) Daniel Dias Takase, R.G n.º 29.035.5047-SSP/SP, CPF/MF n.º 271.132.518-03. 5.1. Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia,
nos termos da legislação aplicável, foi informado aos acionistas que os conselheiros ora eleitos estão em condições de
firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, §4° da Lei das S.A. e no
artigo 2° da Instrução CVM nº 367/02. 5.2. Os membros do Conselho de Administração ora reeleitos tomarão posse em
seus respectivos cargos no prazo de até 30 dias contados da presente data mediante assinatura do termo de posse a
ser lavrado em livro próprio da Companhia acompanhado da declaração de desimpedimento nos termos do item 3.1
acima. 6. Aprovar, por 22.480.673 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2018 em até R$ 2.776.000,00,
observado que o montante individual de remuneração dos administradores deverá ser definido oportunamente em
Reunião do Conselho de Administração, nos termos do Parágrafo 2º do Artigo 6° do Estatuto Social da Companhia.
6.1. Consignar que o valor da remuneração global acima aprovada inclui o valor correspondente às contribuições
previdenciárias previstas para a remuneração dos administradores e que são ônus da Companhia. Encerramento:
Formalidade legal registrada na JUCESP nº 286.947/18-3 em 21/06/18. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

