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São Paulo, quarta-feira, 11 de julho de 2018

Quanto custa mudar de país?

Estamos matando
o nosso futuro

Diferente do que a esmagadora maioria pensa, acredita ou ouve falar não se sabe direito onde, uma
PXGDQoDGHSDLVGHۋQLWLYDPHQWHQmRpXPDUHFHLWDSURQWDRQGHEDVWDVHJXLUDGLFLRQDQGRDOJXQV
elementos para dar certo

Estância Eudóxia Empreendimentos e Participações Ltda.

CNPJ N° 00.156.941/0001-19 NIRE 35.2.3087921.6
Ata de Reunião dos Sócios
Às 12:00 horas, do dia 10 de julho de 2018, reuniram-se na sede social, sócios representando a totalidade do capital
social da Estância Eudóxia Empreendimentos e Participações Ltda., sociedade empresária limitada, com sede
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2092, 15° andar, conjunto 153, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01451-905,
inscrita no CNPJ sob n° 00.156.941/0001-19, com seus atos registrados na JUCESP sob NIRE 35.2.3087921.6, em sessão
de 26/12/2017, a saber: (i) SPM Participações S.A., sociedade com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2092,
15° andar, conjunto 153, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01451-905, inscrita no CNPJ sob n° 00.567.209/000131, com seus atos constitutivos registrados na JUCESP sob NIRE 35.3.0031749.1, em sessão de 27/08/2004, neste ato
representada por seus Diretores, Marcos Mellão Alves de Lima, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador
da cédula de identidade RG n° 25.464.604-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 256.587.998-99 e Frederico Mellão
Alves de Lima, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n° 27.544.218-4 SSP/
SP, inscrito no CPF/MF sob n° 282.688.298-85, ambos domiciliados na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2092, 15° andar,
conjunto 153, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01451-905; e (ii) Socimel Empreendimentos e Participações
Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2092, 15° andar, conjunto 153,
São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01451-905, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 47.188.404/0001-14, com seus atos
constitutivos registrados na JUCESP sob NIRE 35.2.0890810.1, em sessão de 28/09/1989, neste ato representada por
seus Diretores, Marcos Mellão Alves de Lima e Frederico Mellão Alves de Lima, acima qualiﬁcados. Assim
reunidos, foi aclamado pelos presentes para presidir os trabalhos Sr. Marcos Mellão Alves de Lima, que, aceitando e
agradecendo o encargo, convidou a mim, Frederico Mellão Alves de Lima, para secretariar a reunião, ﬁcando assim
composta a mesa. Posta em discussão a ordem do dia, previamente informada, deliberaram as sócias, por unanimidade
de votos, aprovar a redução do capital social, no valor de R$4.554.061,00 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e
quatro mil, sessenta e um reais), dos quais R$111.039,86 (cento e onze mil e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos),
para compensação de prejuízos acumulados, e R$4.443.021,14 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e três mil
e vinte e um reais e quatorze centavos), em razão do capital aﬁgurar-se excessivo em relação ao objeto da Sociedade,
nos termos do artigo 1.082, incisos I e II, do Código Civil. Assim, o capital social, no valor de R$5.899.759,00 (cinco
milhões, oitocentos e noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e nove reais), passa a ser de R$1.345.698,00 (um milhão,
trezentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais), com o cancelamento de 4.554.061 (quatro milhões,
quinhentas e cinquenta e quatro mil e sessenta e uma) quotas, restituindo-se às sócias o valor proporcional por elas
detida no capital social. Após o decurso do prazo de manifestação dos credores, previsto no artigo 1.084, §1°, do Código
Civil, a presente ata será levada a registro, juntamente com a respectiva alteração de contrato social, implementando a
redução de capital aqui deliberada. Nada mais havendo a tratar, declarou-se encerrados os trabalhos, suspendendo-se a
reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos
presentes. São Paulo, 10 de julho de 2018. Marcos Mellão Alves de Lima Presidente da Mesa; Frederico Mellão
Alves de Lima - Secretário SPM Participações S.A. - Marcos Mellão Alves de Lima / Frederico Mellão Alves de Lima;
Socimel Empreendimentos e Participações Ltda. Marcos Mellão Alves de Lima / Frederico Mellão Alves de Lima.

Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0007351-07.2018.8.26.0224. A Drª. Beatriz de Souza Cabezas, Juíza
de Direito da 4º VC do Foro de Guaru lhos S/P. Faz Saber a Paula Alves da Silva RG Nº
22.474.884-1, CPF/MF Nº 187.442.918-92, que União Social Camiliana, alegando em síntese: foi
deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 49.072.54, 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 edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Guarulhos, 27/04/2018.
(11 e 12)

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc: 0011371-22.2009.8.26.0009. O Dr. Jair de Souza, Juiz de direito
da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente/SP. Faz Saber a Tatiane Aparecida Ramos
Barcelos, portadora do RG nº 44.378.789X e do CPF n° 318.682.868-60 que lhes foi proposta ação
Ordinária, requerida por Sociedade Beneficente São Camilo – mantenedora do Hospital e Maternidade
São Camilo - Ipiranga, objetivando o recebimento da quantia de R$ 5.591,63 referente à prestação de
serviços médico-hospitalares referentes à sua internação no período de 17/03/2007 a 20/03/2007.
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 Advertidos de que terão o prazo de 15
dias para apresentar contestação. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. Nada Mais. São Paulo, 25 de Abril de 2018.
(11 e 12)

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0064009-69.2017.8. 26.0100 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 13ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Tonia Yuka Kôroku, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) Vanderlei Ferreira Fernandes, CPF 089.441.878-51, AV Luciano Frezatto,
107, Vila Mogilar, CEP 08773-070, Mogi das Cruzes - SP, que lhe foi proposta uma ação de
Cumprimento de Sentença por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda., alegando
em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento de R$ 37.549,18,
que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias úteis, a
fluir após so 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários Advocatícios 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. SP, aos 24/05/2018.
(11 e 12)

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0709656-60.2012.8.26. 0020 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a). Fernanda Mendes
Simões Colombini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Andreia dos Anjos Silva, Brasileiro, RG
279059693, CPF 263.373.828-11, Rua Monsenhor Januario Sangirardi, 14, casa 01, Vila Cavaton, CEP
02962-100, SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana,
alegando em síntese: ajuizou ação Monitória para a cobrança de R$ 6.946,25, referente ao contrato de
prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Não localizada a
representante legal, citada fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o
débito, ou embarque a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena
de conversão de mandato inicial em título executivo, 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 28 de fevereiro de 2018.
(11 e 12)

2ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0000465-80.2012.
8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São
Paulo, Dr(a). Carlos Bortoletto Schmitt Corrêa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PATRÍCIA
RONTEMBERG, CPF. 114.835.088-89, que Associação Educacional Escolapia Feminina
ASSEDEF Colégio Madre Paula Montalt, lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o recebimento
de R$ 10.860,48 (Jan/2012), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado
entre as partes e não pago. Estando a requerida em lugar ignorado, CITADA fica para que no prazo
de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito atualizado (ficando isenta de custas
processuais), acrescido de honorários advocatícios de 5% do valor do débito (art. 701 do CPC) ou,
ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorrido o
prazo supra, no silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente edital afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo,

33ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 107950529.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de
São Paulo, Dr(a). Fabíola Oliveira Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ABSOLUTO
COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS LTDA (Grupo ABSOLUTO), CNPJ. 10.536.058/0001-08,
EMVA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ. 09.304.617/0001-75 e CALACATTA COMÉRCIO DE
PEDRAS LTDA-ME, CNPJ. 10.654.357/000147, na pessoa de seus representantes legais, que
ANTONIO EUCLEDES DE MELO, ajuizou-lhes uma Ação de Procedimento Comum, também contra
a Fábrica de Móveis Neumann LTDA e Santander Financiamentos S/A, objetivando seja a mesma
julgada procedente declarando a rescisão dos contratos firmados entre as partes, com o ressarcimento
ao Requerente de R$ 36.800,00, devidamente atualizado, bem como ao pagamento da multa contratual
de R$ 14.320,00 oriundos da obrigação não cumprida pelas Requeridas, e ainda, a condenação das
requeridas ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, custas processuais, honorários
advocatícios e demais cominações legais. Estando as requeridas em lugar ignorado, foi deferida a
citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra, apresentem contestação. Não
sendo contestada a ação, as requerida serão consideradas revéis, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

Gilbeá SPE Empreendimentos Imobiliários S/A
CNPJ/MF nº. 12.954.711/0001-84 - NIRE nº. 35.300.414.055
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 21/03/18
Aos 21/03/18, às 10hs, na sede, com a totalidade. Mesa. Alexandre Ferreira de Abreu Pereira - Presidente; André
Ferreira de Abreu Pereira - Secretário. Deliberações. 1. Aprovar, com a abstenção dos legalmente impedidos, as
demonstrações ﬁnanceiras da Companhia, o relatório da administração, o parecer dos auditores independentes e
a proposta da Diretoria de destinação do resultado relativos ao exercício social encerrado em 31/12/17, a serem
submetidos para aprovação da Assembleia Geral da Companhia. 1.1. Autorizar, desde já, a Diretoria da Companhia
a praticar todos os atos necessários com vistas a efetuar as devidas publicações das demonstrações ﬁnanceiras,
do relatório da administração e do parecer dos auditores independentes, ora aprovados. 2. Aprovar a convocação
da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para deliberar acerca das matérias expostas na ordem do dia da
presente Reunião, bem como reeleger os membros do Conselho de Administração da Companhia. Nada mais.
São Paulo, 21/03/18. Jucesp nº 217.541/18-5 em 03/05/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Gilbeá SPE Empreendimentos Imobiliários S/A
CNPJ/MF nº. 12.954.711/0001-84 - NIRE nº. 35.300.414.055
Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 12/04/18
Aos 12/04/18, às 10hs, na sede, com a totalidade. Publicações: O relatório da administração, as demonstrações ﬁnanceiras
acompanhadas das respectivas notas explicativas e o parecer da Ernst & Young Auditores Independentes S.S, empresa de
auditoria independente contratada pela Companhia, foram publicados no DOESP, na edição de 28/03/18, página 276, e no
Jornal “Empresas & Negócios”, na edição de 28/03/18, página 11, nos termos do artigo 133 da Lei n.º 6.404/76, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Mesa. Alexandre Ferreira de Abreu Pereira - Presidente; André Ferreira de
Abreu Pereira - Secretário. Deliberações. 1. Aprovar, com a abstenção dos legalmente impedidos, as demonstrações
ﬁnanceiras da Companhia, o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes relativos ao exercício
social encerrado em 31/12/17. 1.1. Consignar que, nos termos da proposta da Diretoria sobre a destinação do resultado da
Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/17, a Companhia apurou prejuízo líquido no exercício social
encerrado em 31/12/17, de forma que as ações de emissão da Companhia não farão jus ao recebimento de quaisquer
dividendos ou juros sobre capital próprio. 2. Aprovar a reeleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da
Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre a destinação de resultados do exercício
social encerrado em 31/12/18: (i) Alexandre Ferreira de Abreu Pereira, CPF/MF nº 259.912.388-71, para o cargo de
Presidente do Conselho de Administração; (ii) André Ferreira de Abreu Pereira, CPF/MF n° 283.724.328-05, para o cargo
de membro do Conselho de Administração; (iii) Dario de Abreu Pereira Neto, CPF/MF nº 114.774.128-08, para o cargo
de membro de Conselho de Administração. 2.1. Os conselheiros ora reeleitos tomaram posse de seus respectivos cargos
mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio da Companhia, declarando não estarem impedidos de
exercer a administração da Companhia por lei especial. Nada mais. São Paulo, 12/04/18. São Paulo, 12/04/18. Jucesp nº
265.115/18-8 em 04/06/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Hotel Majestic S/A

Gilbeá SPE Empreendimentos Imobiliários S/A.
CNPJ/MF nº. 12.954.711/0001-84 - NIRE nº. 35.300.414.055
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 12/04/18
Aos 12/04/18, às 11hs, na sede, com a totalidade. Mesa. Alexandre Ferreira de Abreu Pereira - Presidente; André
Ferreira de Abreu Pereira - Secretário. Deliberações. 1. Aprovar a reeleição para os cargos de Diretores da Companhia,
com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada após a Assembleia Geral
Ordinária que deliberar sobre a destinação de resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018
dos seguintes indivíduos: (i) Arthur José de Abreu Pereira, CPF/MF nº 203.898.928-15; (ii) Dario de Abreu Pereira
Neto, CPF/MF nº 114.774.128-08; e (iii) Narciso Manuel Afonso Marques da Silva, CPF/MF nº 673.827.708-34. 1.1.
Os Diretores ora reeleitos tomaram posse de seus respectivos cargos mediante assinatura do termo de posse lavrado em
livro próprio da Companhia, declarando não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial.
Nada mais. SP, 12/04/18. Jucesp nº 217.542/18-9 em 03/05/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1004516-13.20 17.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 9ªVC, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de SP, Dr(a). Rodrigo Gorga Campos,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JAIME MARTINEZ MORENO, Brasileiro, CPF 166.161.108-77,
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Momentum Empreendimentos
Imobiliários Ltda, cobrança no valor de R$ 3.672,134, referente às taxas de conservação do
empreendimento, melhoramento implementado no empreendimento, e da contribuição do fundo de
transporte comunitário do lote 25 da Quadra NW do loteamento Riviera de Santa Cristina XIII Setor
Marina. Estando o réu em lugar incerto e ignorado, foi deferido 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 Bernardo do Campo,
aos 06 de junho de 2018.
(11 e 12)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1004974-03.2014.8.26. 0704 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Manoel Cândido Da Silva, CPF 259.675.968-36 e Marcello Vieira
Fernandes, cpf 290.296.938-43, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de
Auto Posto Medicine Bow Ltda, objetivando o recebimento da quantia de R$ 3.950,00. Ocorre que
em 17 de março de 2014, o primeiro Réu, ao manobrar veículo (Caminhão VW Placas FCB7079) de
propriedade do segundo Réu, veio a colidir com um “ totem 1” instalado nas dependências do Autor,
causando danos em sua estrutura, e até o momento não efetuou o pagamento da dívida. Considerando
que os réus, encontram-se em lugar ignorado, ficam o mesmo, por meio do presente edital Citados
para os termos e atos da ação proposta. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis,
observados os termos do artigo 335, incisos I e II, e do artigo 344, ambos do Código de Processo
Civil. 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 21 de junho de 2018. (11 e 12)

LIGA DAS SENHORAS ORTODOXAS
Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária da
Liga das Senhoras Ortodoxas a ser Realizada em 19/07/2018
Pelo presente edital, a presidente da Liga das Senhoras Ortodoxas, convoca as
Senhoras, Conselheiras e Suplentes para se reunirem em Assembleia Extraordinária ,
nos termos do Art. 7º parágrafo B dos Estatutos Sociais da Liga das Senhoras
Ortodoxas, a comparecerem no dia 19 de Julho de 2018 às 14h30min, ressaltando
desde já a importância da participação de todas, podendo as Senhoras ausentes fazerse representar por procuração. A assembleia acima convocada terá a seguinte ordem do
dia: 1- Para tratar de assuntos pertinentes ao gerenciamento de ensino do Colégio
Metropolitano São Paulo, mantido pela Liga das Senhoras Ortodoxas. 2- Para votar a
pauta acima. São Paulo, 05 de Julho de 2018.
Senhora Huguette Issa Maalouli
Digna Presidente da Diretoria da Liga das Senhoras Ortodoxas
Senhora Samira Said Haddad El Jamal
Digna Vice-Presidente do Conselho Deliberativo da Liga Das Senhoras Ortodoxas
Senhora Nazira Zaiet Haddad
Digna Primeira Secretaria do Conselho Deliberativo da Liga das Senhoras Ortodoxas
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Edital de Citação Prazo 20 dias – Proc: 1028444-38.2014.8.26.0001. A Drª. Cinthia Elias de Almeida,
Juíza de direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Santana/SP. Faz Saber a Daniele Matrangulo
Alves, brasileira, maior, casada, portador de cédula de identidade RG n.º 30.163.807-X e inscrita no
CPF sob o n.º 321.541.938-62 que lhes foi proposta ação Sumário, requerida por Sociedade
Beneficente São Camilo, objetivando o recebimento da quantia de R$ 7.331,15, referente à
prestação de serviços médico-hospitalares. 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 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. São Paulo, 14 de Junho de 2018.
(11 e 12)

1ª VC - Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0117802-98.2009.
8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São
Paulo, Dr(a). Samira de Castro Lorena, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DALMO CAPRIOLI (CPF
050.436.318-21) que COOPERATIVA DE PROFESSORES E AUX. DE ADM. ESCOLAR COOPESCOLA, lhe ajuizou uma ação de Execução para o recebimento de R$ 2.637,95 (em Jul/2009),
oriundos das notas promissórias nº 06/09, 07/09, 08/09 e 09/09 vencidas e não pagas. Estando o
executado em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, pague o
débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento
restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias
supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso
de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.

10ª Vara da Família e Sucessões da Capital. Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara
de Família e Sucessões, Dr. Paulo Nimer Filho, nos autos nº 1030182-53.2017.8.26.0002 – Interdição
de Nardina Belfiore Saura Valencia. Posto isso, acolho o pedido para decretar a INTERDIÇÃO de
NARDINA BELFIORE SAURA VALENCIA, CPF: 333.250.358-84, RG: 5.868.902-3, nascido(a) em
Niterói/RJ, filha de Nilson Fernandes Silva e Yvone Soares e Silva, portadora de Demência vascular
de início agudo F01.0 (CID 10), residente e domiciliada na Rua Dona Brigida, 671, Vila Mariana - CEP
04111-081, São Paulo-SP, afetando todos os atos da vida civil relacionados aos direitos de natureza
patrimonial e negocial, nomeando-lhe CURADOR definitivo na pessoa de seu filho, CLAUDIO
BELFIORE SAURA, CPF: 646.905.398-04, RG: 4.637.734-7, brasileiro, casado, domiciliado neste
Município e Comarca de São Paulo-SP, onde reside na Rua Princesa Izabel, 17, Apartamento 91-A.
Em obediência ao disposto no §3º do artigo 755 do Código de Processo Civil, serve o dispositivo da
presente sentença como edital, a ser publicada por três (3) vezes no Diário da Justiça Eletrônico, com
intervalos de dez (10) dias, uma (01) vez na imprensa local, na rede mundial de computadores (no sítio
deste E. Tribunal de Justiça) e na plataforma do E. Conselho Nacional de Justiça. A publicação na
imprensa local deverá ser providenciada pelo Curador nomeado, no prazo máximo de quinze (15) dias
úteis, comprovando-se nos autos, sob pena de destituição e responsabilização pessoal. Caso a parte
tenha sido beneficiada com a gratuidade judicial, a publicação na imprensa local fica dispensada (art. 98,
III, do Código de Processo Civil). A publicação na rede mundial de computadores ocorre com a mera
confirmação da movimentação desta sentença, publicada no portal e-SAJ do E. Tribunal de Justiça.
Finalmente, a publicação na plataforma de editais do E. Conselho Nacional de Justiça fica dispensada
enquanto não for criada e estiver em efetivo funcionamento. NADA MAIS.

(*) - É especialista em segurança
e diretor da Came do Brasil. Possui
mestrado em administração de
HPSUHVDV0%$HP¿QDQoDVH
diversas pós-graduações nas áreas
de marketing e negócios
(www.came-brasil.com).

CNPJ/MF nº 43.121.946/0001-19 – NIRE/JUCESP 35.300.033.493
Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 16 de junho de 2018
Local e Hora: Sede Social, na Praça Dr. Vicente Rizzo, nº 160, em Águas de Lindóia-SP, às 10:30 horas do dia 16/06/2018.
Presença: Acionistas representando a Maioria do Capital Social, com Direito a Voto, conforme Assinaturas lançadas no
Livro “Presença de Acionistas”. Convocação: Conforme Edital de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado de
São Paulo e no Jornal “Empresas e Negócios”, nos dias 08/05/2018, 09/05/2018 e 10/05/2018, conforme dispõe os
Artigos 124 e 133 da Lei Nº 6.404, de 15/12/1976. Mesa: Presidente: José Artur Bernardi; Secretário: Julio Cesar Bernardi.
1. Deliberação Tomada na Assembléia Geral Extraordinária: I. Aprovada a Autorização para a Diretoria efetuar a recompra de até 10% das Ações em circulação equivalentes a 10% do Capital Social da Empresa. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da Presente Ata, a qual foi lida, aprovada
e assinada por todos. Águas de Lindóia, 16/06/2018. José Artur Bernardi – Presidente; Julio Cesar Bernardi – Secretário.
JUCESP – Certifico o registro sob o nº 312.872/18-5 em 02/07/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.
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CNPJ/MF nº 26.219.544/0001-32 - NIRE 35.300.49856-9
Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 12/04/18
Aos 12/04/18, às 17 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa. Presidente: André Ferreira de Abreu Pereira;
Secretário: Sr. Alexandre Ferreira de Abreu Pereira. Deliberações. 1. Aprovar as demonstrações ﬁnanceiras e o parecer
dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31/12/17, nos termos em que foram previamente
entregues aos acionistas e publicados no DOESP (página 278) e no Empresas e Negócios (página 16), em edição de
28/03/18, e devidamente registrados na JUCESP. 2. Não distribuir dividendos, tendo em vista que a Companhia não auferiu
lucro no exercício social encerrado em 31/12/17. 3. Aprovar a reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia,
para mandato de um ano, a encerra na AGO que deliberar sobre as demonstrações ﬁnanceiras do exercício social ﬁndo em
31/12/18: a) André Ferreira de Abreu Pereira, CPF/MF n° 283.724.328-05, para cargo de Diretor Presidente; b) Arthur
José de Abreu Pereira, CPF/MF nº 203.898.928/15, para o cargo de Diretor Sem designação especíﬁca; c) Dario de
Abreu Pereira Neto, CPF/MF nº 114.774.128/08, para o cargo de Diretor Sem designação especíﬁca; 3.1. Os Diretores ora
reeleitos tomaram posse de seus respectivos cargos, mediante assinatura dos termos de posse lavrados no livro de registro
de ata de reuniões da Diretoria da Companhia, cujas cópias constam do Anexo I a presente, declarando nos termos e para
os ﬁns do artigo 147, §1º da Lei nº 6.404/76, não estarem impedidos, por lei especial, de exercer as atividades empresariais
ou a administração de sociedades empresárias. Nada mais. São Paulo, 12/04/18. Jucesp nº 238.171/18-8 em 18/05/2018.
Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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(*) - É advogado especializado em direito
internacional, sócio fundador da Loyalty Miami e
consultor de negócios (http://www.loyalty.miami) ou
(contato@loyalty.miami).
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uma parcela importante
para o futuro do nosso
país é a que mais sofre
com esta situação: os jovens.
Mais uma vez alarmante, o novo
Atlas da Violência - divulgado
esta semana pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea) e Fórum Brasileiro de
Segurança Pública – mostra
que o Brasil alcançou a marca
histórica de 62.517 homicídios
no ano de 2016. Deste número,
53,7% são jovens entre 15 a
19 anos.
No país, 33.590 adolescentes
saíram de casa e não voltaram
em 2016, sendo que 94,6%
eram do sexo masculino. Entre os homens, o crime mata
mais do que qualquer doença,
batendo 56,5% das causas de
óbito.
Os dados também mostram
como as políticas de segurança
e públicas (que criam oportunidades para este público)
são falhas e ineﬁcientes. Os
números aumentaram 7,4%
em relação ao ano anterior.
Considerando a década de
2006-2016 o país sofreu um
aumento de 23,3%.
Nada efetivo foi feito para
trazer segurança para as
nossas crianças e isso é um
problema complexo que começa na falta de investimento
em educação. Sem ensino,
sem oportunidade. Com isso,
o crime aparece como única
solução, principalmente para
a parcela mais pobre da população. Isso sem contar a falta
de investimento em infraestruturas básicas como saúde,
moradia e transporte.
Essa conta chega a um resultado muito triste. Jogamos
mais uma geração na mão do

crime organizado que a usa
como bem entende. Que a usa
como soldados. O estudo aponta outra questão que deve ser
debatida: em alguns estados
o problema é ainda maior que
em outros. Enquanto houve
redução nestas taxas em São
Paulo, por exemplo, no Rio
Grande do Norte cresceu
382,2% entre 2006 e 2016. Isto
é reﬂexo da falta de uma visão
geral da situação pelos governantes. Mostra como nossos
políticos federais (deputados,
senadores e presidente) não
conseguem coordenar políticas integradas.
O crime se espalha pelas
periferias, seja em uma favela
ou em estados mais pobres.
As facções são as mesmas do
Oiapoque ao Chui e, na maioria das vezes, passam dessas
fronteiras para outros países.
Em contraponto, as ações de
nossas polícias são cada vez
mais locais. Um contraste mortal. Qualquer ação, como uma
intervenção em um estado, não
fará cócegas aos problemas.
A questão deve ser tratada
nacionalmente.
A situação é claramente
preocupante, mas enquanto
postergarmos as medidas
de longo prazo, mais estes
números baterão marcas históricas. É necessário investir
nos nossos jovens hoje, para
que se tornem adultos mais
conscientes e ajudem a mudar
o Brasil. Atualmente, a luta é
ainda mais atrás. Não conseguimos deixá-los chegarem
a fase adulta. O nosso futuro
está morrendo na nossa frente.
Como pensar em novos políticos, se não deixarmos nossos
jovens crescerem?
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INFORMAÇÕES SOBRE PROCESSO JUDICIAL
Informações sobre os pagamentos de indenizações devem ser enviados
para o eSocial, inclusive quando ocorre processo judicial, como proceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
EMPRESA PODE DESCONTAR DO PRÓ-LABORE O CONVÊNIO MÉDICO?
É possível ser feito o desconto do convênio médico, sobre a retirada de pró-labore. A empresa terá sobre o valor do pró-labore
(integral sem o desconto do convênio), o encargo patronal de
20% para o INSS, além de 11% sobre o valor do pró-labore, porém
limitados ao teto de R$ 5.645,80.
CERTIFICADO DIGITAL VÁLIDO
Para envio o e-social para empresas sem movimento (S-1000 e S-1299),
podemos utilizar o certificado digital A1 do tipo e-CPF, mesmo sendo
empresas? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
REDUÇÃO DE INTERVALO PARA REPOUSO
Empresa pretende colocar intervalo de intrajornada de 00:30 min. em
acordo individual, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
FUNCIONÁRIA NO HORÁRIO DO ALMOÇO SOFREU ACIDENTE,
EMPRESA DEVE EMITIR O CAT, COMO PROCEDER?
Esclarecemos que nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou
por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local
do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício
do trabalho. Assim, a CAT deve ser emitida pois se trata de um acidente
do trabalho. Base Legal – Lei nº8.213/91, art.21, §1º.
RECONTRATAR FUNCIONÁRIO DEMITIDO
Empresa pode efetuar a dispensa do funcionário e recontrata-lo como:
MEI, PJ, Intermitente ou temporário? Quais as restrições? Saiba mais
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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reunião sempre esbarra na pergunta clássica, qual o mínimo para se mudar? Essa
é sempre a preocupação inicial e, todas
às vezes eu corrijo: “pense no necessário,
aﬁnal, você não esta diante de uma feira de
barganha e sim de uma mudança de país
e de vida, que envolvem novas atitudes
onde comportamentos antigos devem ser
repensados.
Será preciso também se adaptar a uma série
de novas regras, aliado a um planejamento
visando estruturar para preservar a família.
Por isso, se deu aquela vontade de arrumar
as malas, primeiro converse com as pessoas
que você ama, fale sobre os seus planos e
depois procure um especialista que possa
oferecer todo o suporte necessário. Só ele
vai te programar para enfrentar uma série
de situações.
O passo seguinte é traçar um plano de ação e
cumpri-lo, de forma gradativa. Por ter melhores condições, há quem consiga pular algumas
etapas, já outros irão precisar de mais tempo.
Atendi clientes que demoraram três anos ate
o dia da mudança deﬁnitiva, conversava com
eles a cada seis meses para ajustar algumas
coisas e desenhar novas etapas.
Há clientes que relatam histórias de pes-

Entra ano e sai ano
a violência ﬁca cada
vez mais exposta nos
noticiários
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soas que entram com o visto de
turismo e depois de um tempo
arrumou emprego, conseguiu
abrir empresa e por isso obteve
a permanecia. Ou quem entra no
pais com visto de estudante e “foi
levando”. Isso é querer acreditar
demais em uma situação que ﬁca
agradável ao seu ouvido, mas que
esta longe do que é permitido.
A realidade afasta do sonho, dá
medo, mas ao mesmo tempo é
algo seguro porque faz com que
as pessoas coloquem o pé no chão
e analisem a situação friamente.
Com base nos meus mais de dez anos
neste mercado, posso aﬁrmar que isso não
dá certo. Quem está se organizando desta
forma, convido a pensar antes na família e
nos ﬁlhos. Sei que o Brasil está muito péssimo
sem expectativas de melhoras, mas pior será
acordar com o DHS batendo a sua porta para
prender todo mundo. E todos esses cuidados
servem em caso de mudança não só para os
Estados Unidos mas também para qualquer
outra parte do mundo.
Se a ideia é ir para Portugal, então busque
um proﬁssional daquele pais que conhece o
mercado e as leis. Ele vai orientar sobre valores, documentações e as devidas inscrições
nos órgãos. Mas antes de qualquer mudança,
é preciso entender o que é empreendedorismo, no sentido de criar algo, do começo ao
ﬁm cuidando e revisando todos os detalhes.
Em muitos casos, não temos as melhores
opções ou cartas na mão! Mas com estratégia,
orientação seguindo um planejamento de uma
forma muito regrada, é possível ganhar o jogo.

Marco Antônio Barbosa (*)

capital-jun/18

não existe um valor exato
e sim necessário, porque
um processo de imigração
é traçado estrategicamente conforme as características de cada
solicitante. Mas sim, é preciso ter
uma reserva de dinheiro. Vamos
usar os Estados Unidos como
exemplo inicial. Se o requerente solicitar o visto EB-5, além
dos 500 mil dólares, é preciso
dispor também de uma quantia
que deverá ser paga ao advogado e taxas
administrativas, que varia em torno de 50
mil dólares. Contabilize também o aluguel,
outras despesas até efetivamente começar
a trabalhar. Podemos chegar facilmente a
casa dos 600 mil.
Já o E2 e o L1, demandam um investimento
em torno de 150 mil dólares. Tudo tem um
custo e é muito subjuntivo. Se alguém disser
um valor fechado, aﬁrmando que são necessários exatos 50 mil dólares para se mudar,
estará mentindo. Não existe um numero,
porque o lugar escolhido pode ser mais caro
ou barato, outro fator que impacta em todos
os outros níveis. O trabalho neste sentido é
algo totalmente individualizado porque varia
para cada situação.
Por exemplo, Jose e Manuel irão abrir uma
padaria, em locais totalmente distintos. Um
vai solicitar o visto E2, porque é descendente
de Italiano. Já o outro vem de Portugal, que
só e possível aplicar o L1. Um tem três ﬁlhos
e o outro somente um. O tipo de negocio
é o mesmo, mas com vistos diferentes, e
endereços comerciais também, ou seja, são
números que mudam muito por isso o certo
é pensar de forma macro.
Mesmo citando todos esses cenários, a

Divulgação

Daniel Toledo (*)

