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METALURGICA ARICANDUVA S.A. CNPJ 61.340.071/0001-28 
- NIRE 353.0001775-7 - Ata da Assembléia Geral Ordinária, 
realizada em 11/04/2018 - Data, Hora e Local: 11/04/2018, às 
09h, na sede social na Avenida Paulista, 352, 11º andar, sala 
115, nesta Capital. Convocação: edital publicado no DOESP e 
no jornal Empresas & Negócios dos dias 06, 07 e 08/03/2018. 
Presença: acionistas representando mais de 2/3 do capital social 
com direito a voto. Composição da Mesa: Presidente: Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. 
Forma da Ata: a assembléia deliberou, por unanimidade, lavrar 
a ata na forma sumária do artigo 130, § 1º da Lei 6.404/76.- De-
liberações:- os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de 
votar os legalmente impedidos, deliberaram: 1. aprovar o relatório 
da administração, balanço e contas do exercício social findo em 
31.12.17, publicados no DOESP e no jornal Empresas & Negócios 
do dia 29/03/2018, tendo os acionistas sido avisados de que referi-
dos documentos se encontravam à disposição através de publica-
ções insertas nos mesmos jornais, nos dias 06, 07 e 08/03/2018; 
e, 2.- fixar em R$ 0,00 o valor global dos honorários mensais a 
serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente 
mês. Encerramento:- nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente 
declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em 
forma sumária.- São Paulo, 11/04/2018. (aa.) Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, 
Secretário.- Acionistas:- Helofredo Participações Ltda., p/ Gui-
lherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; 
Rolenir Sociedade de Participações Ltda., por Lenira Pereira de 
Oliveira Giorgi Pagliari; Roberto Azevedo Soares Giorgi; Begô-
nias Participações Ltda., Guilherme Azevedo Soares Giorgi e 
Roberto Azevedo Soares Giorgi; Goivos Participações Ltda., pp. 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Waldir Wagner de Souza; 
Embalagens Americana Ltda., Roberto Azevedo Soares Giorgi e 
Rogério Giorgi Pagliari; Glicínea Empreendimentos Participações 
Ltda., Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Paglia-
ri; Limantos Participações Ltda., por Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Refinaria Nacional de Sal S.A., 
por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares 
Giorgi; União Industrial e Mercantil Brasileira S.A. por Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; e Yajna Partici-
pações e Empreendimentos Ltda., por Roberto Azevedo Soares 
Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari. A presente é cópia fiel da original. 
São Paulo, 11/04/2018. Guilherme Azevedo Soares Giorgi - 
Presidente da Mesa. Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. 
JUCESP nº 239.069/18-3 em 21/05/2018.

No início do ano 

passado, havia 80 

milhões de processos em 

tramitação no País

A edição mais recente 
do anuário estatístico 
do CNJ – “Justiça em 

Números 2017” – mostra que é 
de 70% o índice de ações novas 
que ingressam no Judiciário 
brasileiro por meio eletrônico. 

Na Justiça do Trabalho, são 
eletrônicos 100% dos casos 
novos no Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) e 99% dos 
ingressantes. O Tribunal de 
Justiça de São Paulo não acei-
ta mais peças em papel desde 
2016, e há quatro estados nos 
quais 100% dos processos já são 
eletrônicos nos dois graus de 
jurisdição: Alagoas, Amazonas, 
Mato Grosso do Sul e Tocantins.

Considerando que, no in-
ício do ano passado, havia 
80 milhões de processos em 
tramitação no País, é fácil 
constatar não ser mais possível 
advogar sem estar integrado a 
essa gigantesca rede cibernéti-
ca. Para fazer isso com efi ciência 
e segurança, é fundamental 
a informatização adequada 
dos escritórios de advocacia, 
de todos os portes e ramos 
do Direito. Imprescindível, 
também, o Certifi cado Digital, 
única ferramenta que viabiliza 
advogar no novo mundo virtual 
da Justiça.

O Certificado Digital, um 
documento pessoal e intrans-
ferível de cada advogado, 
elimina totalmente o uso 
do papel e garante validade 
jurídica às peças, petições e 
recursos no meio eletrônico. 
Além disso, proporciona sig-

nificativa economia de tempo 
e melhoria da produtividade, 
pois reduz de modo acentua-
do os deslocamentos entre 
o escritório e os tribunais 
e os trâmites nos cartórios 
judiciais e despachos com os 
magistrados.

Desde 11 de agosto de 1827 
(data consagrada como Dia do 
Advogado), quando D. Pedro 
I instituiu as primeiras facul-
dades de Direito do Brasil (a do 
Largo de São Francisco, na ci-
dade de São Paulo, e a de Olinda, 
em Pernambuco), a advocacia 
vem prestando serviços cada 
vez mais relevantes à sociedade. 

Nesses 191 anos, a Justiça e o 
Direito desenvolveram-se muito 
em nosso país, considerando 
os princípios constitucionais 
avançados em termos das pre-
rrogativas e deveres inerentes 
à democracia, a evolução dos 
códigos Civil e Penal e os dos 
respectivos processos, bem 
como da legislação ordinária e 
infraconstitucional.

A Certifi cação Digital, em 
paralelo ao ambiente virtual 
hoje prevalente no trâmite 
processual de nossos tribunais, 
pode ser incluída dentre os 
principais avanços no trabalho 
dos advogados brasileiros. 

Para tudo o mais, porém, é 
uma ferramenta que agrega 
efi ciência, economiza tempo 
e multiplica a produtividade 
do trabalho, com a segurança 
da inviolabilidade dos dados 
e integridade da identidade 
profi ssional! 

Ao fazer isso, é uma aliada do 
próprio Estado de Direito, que 
tem na advocacia um de seus 
principais e mais sólidos pilares. 

(*) - É vice-presidente da Certisign. 

Uma aliada
do Estado de Direito

Julio Cosentino (*)

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL 
1ª Vara Cível do Fórum Regional do Tatuapé -

Edital de 1ª e 2ª Praça sobre bem imóvel e para intimação dos requeridos FRESSMAQ COMERCIO 
DE MAQUINAS EIRELLI - ME. (CNPJ: 18.785.598/0001-37), NORIVAL TADEU FRESSATO 
(CPF: 942.580.078-20), seu cônjuge ELIANA CANO FRESSATO (CPF: 010.298.878-10), os 
credores TUBERFIL INDÚSTRIA E COMÉCIO DE TUBOS LTDA (CNPJ: 59.300.962/0001-09), 
ITAÚ UNIBANCO S/A (CNPJ: 60.701.190/0001-04) e demais interessados, expedido na Ação de 
Cumprimento de Sentença nº 1008531-78.2016.8.26.0008, em trâmite na 1ª Vara Cível do Fórum 
Regional do Tatuapé - Comarca de São Paulo/SP, ação requerida por RAIMUNDO NASCIMENTO (CPF: 
065.689.098-31). Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo 
descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em 
condições que segue: 1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Uma casa e seu respectivo terreno situados 
situado à Rua Santa Elvira, n.º 206, Parque São Jorge, Tatuapé, medindo 5,0m de frente por 15,93m 
da frente aos fundos de ambos lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, confrontando do 
lado direito de quem da rua olha para o imóvel com prédio nº 202, da mesma rua, do espólio de Elias 
Jabra, e do seu lado esquerdo com o prédio nº 208, da mesma rua, vendido à Yolanda Spingliati e 
nos fundos com propriedade de Luiz Benissi e Antonio Ferreira Simões. Contribuinte 062.030.0055-8 
(Conf. Av.2). O imóvel encontra-se matriculado no 9.º Cartório de Registro de Imóveis de São 
Paulo, sob o n.º 14.022. BENFEITORIA. (Conf. laudo de Avaliação Fls. 125). Foi construído um 
sobrado geminado, com área aproximada de 80m². Existe uma cobertura sobre parte do quintal que 
será retirada e não foi considerada na avaliação. ÔNUS: Consta na Matrícula Conf. Av.5 (06/10/2015) 
Distribuída a ação de execução da 2ª Vara Cível do Tatuapé Proc. Nº 1007138-55.2015.8.26.0008 
movida por TUBERFIL INDÚSTRIA E COMÉCIO DE TUBOS LTDA (CNPJ: 59.300.962/0001-09). 
Av.6 (07/12/2017) Penhora Exequenda. Av.7 (19/12/2017) Penhora movida pelo ITAÚ UNIBANCO S/A 
(CNPJ: 60.701.190/0001-04) ação de EXECUÇÃO CIVIL Proc. nº 1000462232017. Av.8 (05/03/2018) 
INDISPONIPILIDADE ref. ao Proc. Nº 0001865-75.2012.5.02.0028. 2. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 
250.000,00 (JUNHO/2018 - Conf. LAUDO fls. 119 a 142). e que será devidamente atualizado à época 
da efetiva alienação judicial. 3. VISITAÇÃO - Não há visitação. 4. DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça 
começa em 27/09/2018, às 14h45min, e termina em 01/10/2018, às 14h45min e; 2ª Praça começa 
em 01/10/2018, às 14h46min, e termina em 22/10/2018, às 14h45min. 5. CONDIÇÕES DE VENDA 
E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e 
demais condições no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente 
perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida 
Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2388-8283 e 
e-mail: contato@zukerman.com.br. Ficam os requeridos, FRESSMAQ COMERCIO DE MAQUINAS 
EIRELLI - ME. (CNPJ: 18.785.598/0001-37), NORIVAL TADEU FRESSATO (CPF: 942.580.078-20), 
seu cônjuge ELIANA CANO FRESSATO, os credores TUBERFIL INDÚSTRIA E COMÉCIO DE 
TUBOS LTDA (CNPJ: 59.300.962/0001-09), ITAÚ UNIBANCO S/A (CNPJ: 60.701.190/0001-04) e 
demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para 
a intimação pessoal, bem como da penhora realizada em 07/11/2017. Dos autos não consta recursos 
ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da Lei. São Paulo, 15 de agosto de 2018.

Hotel Rancho Silvestre Ltda.
CNPJ/MF nº 44.280.113/0001-63 - NIRE 35.205.026.060

Edital de Convocação - Reunião Extraordinária de Sócios
Ficam os sócios do Hotel Rancho Silvestre Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.280.113/0001-63 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o
NIRE 35.205.026.060 (“Sociedade”), assim entendidos como o Espólio de Betina Uliano Arenzon e os herdeiros do Espólio de Ismil Miheli Arenzon, 
listados no Anexo I à presente, em cumprimento ao disposto no Formal de Partilha expedido nos autos do processo n° 000.02.002.778-8, que tramitou
perante a MM. 9ª Vara de Família e Sucessões do Fórum João Mendes Júnior, convocados a comparecer na Reunião Extraordinária de Sócios da Sociedade
que se realizará na sede social da Sociedade, localizada na Estrada Votorantim, n° 954, Bairro Chácaras Ana Lucia, na Cidade de Embu das Artes, Estado 
de São Paulo, CEP  06840-265, às 10h do dia 03 de setembro de 2018, em primeira convocação, e às 10h30, em segunda convocação, a fim de discutir 
e deliberar especialmente sobre a: a) regularização do Contrato Social da Sociedade para fazer constar a transferência de quotas aos herdeiros do
Espólio de Smil Miheli Arenzon, de acordo com o Formal de Partilha expedido nos autos do processo n° 000.02.002.778-8, que tramitou perante a MM. 
9ª Vara de Família e Sucessões do Fórum João Mendes Júnior; b) consignação da saída da Sra. Betina Uliano Arenzon do cargo de administradora da 
Sociedade, em razão de seu falecimento, e a nomeação e eleição dos Srs. Giovana Grassi Gagliardi, brasileira, solteira, hoteleira, portadora da Carteira
de Identidade RG n° 20.706.571-8 SSP/SP e inscrita no CPF/MF n° 399.496.422-53, residente e domiciliada em Sorocaba, Estado de São Paulo, na Rua João
de Deus Domingues, n° 64, Jardim Residencial Villa Amato, CEP 18087-661, como diretora operacional e Gustavo de Lorena Infante Arenzon, brasileiro, 
casado, servidor público, portador da Carteira de Identidade RG nº 46.687.840-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 387.470.048-86, residente e 
domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua José de Noronha, n° 268, Edifício Célia 2 e 3, CEP 05741-220, como diretor sem designação
específica; c) fixação da remuneração e benefícios dos novos Diretores; d) alteração da forma de representação da Sociedade para fazer constar que a
Sociedade passará a ser representada (a) em geral, por meio da assinatura, em conjunto, de 2 (dois) diretores, obrigatoriamente; ou (b) pela assinatura
isolada da Diretora Operacional para a prática de atos ordinários de dia a dia, como o pagamento de (i) contas essenciais da Sociedade, (ii) folha de 
pagamento, (iii) prestadores de serviços ou fornecedores mediante nota fiscal, cujos contratos tenham sido pré-aprovados por dois Diretores, (iv) 
impostos e tributos quaisquer; ou (c) pela assinatura isolada de apenas 1 (um) Diretor designado prévia e expressamente por sócios representando 75%
(setenta e cinco por cento) do capital social, para a prática de atos específicos determinados por tais sócios, sendo que essa designação e aprovação
poderá ser evidenciada por carta ou e-mail; ou (d) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador legalmente constituído pela Sociedade; ou,
ainda, (e) por 2 (dois) procuradores em conjunto, legalmente constituídos pela Sociedade; e)  inclusão dos seguintes limites para a prática de 
determinados atos pelos Diretores ou procuradores da Sociedade, os quais estarão condicionados à prévia e expressa aprovação, por escrito, de sócios
representando 75% (setenta e cinco por cento) do capital social: i) elaboração, alteração ou cancelamento de regimentos internos da Sociedade; 
ii) celebração de quaisquer contratos, negócios jurídicos ou assunção de obrigações que envolvam valores equivalentes ou superiores, em uma única
operação ou em uma série de operações relacionadas, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais); iii) compra, venda, aluguel ou oneração de qualquer bem imóvel;
iv) aquisição, subscrição, venda, cessão ou transferência (ou realização de qualquer oferta) de quotas, ações ou participação societária em qualquer
subsidiária da sociedade, se houver; v) outorga de garantias, tais como avais e fianças, em favor de terceiros; vi) aprovação do plano anual de negócios
e suas eventuais revisões, bem como o orçamento geral relativo às receitas, despesas e investimentos da Sociedade e de suas subsidiárias, se houver;
vii) contratação de empréstimos, financiamentos ou qualquer tipo de dívida, cujo montante envolva valor superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em 
uma única operação ou em uma série de operações relacionadas; viii) aprovação de quaisquer despesas fora do orçamento anual da Sociedade que
superem, individualmente ou em conjunto, por exercício social, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); ix)  contratação pela Sociedade de
administradores, empregados ou prestadores de serviços, a qualquer título, com remuneração bruta fixa superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por 
exercício social ou 15% (quinze por cento) da folha salarial prevista no respectivo orçamento anual aprovado pelos sócios, o que for maior e desde que
não previstas no orçamento anual da sociedade ou qualquer alteração na remuneração de pessoas que se enquadrem nessa categoria; x) fixação ou 
alteração da remuneração dos Diretores; xi) autorização de transações entre a sociedade e qualquer de seus Diretores, sócios e suas afiliadas ou partes
relacionadas, incluindo parentes de tais pessoas até o terceiro grau, ou a concessão de benefícios a tais pessoas pela Sociedade ou pagos por esta; 
xii) celebração, alteração, rescisão ou prorrogação de quaisquer contratos envolvendo marcas, patentes e demais direitos de propriedade intelectual de
titularidade da Sociedade, bem como transferir ou licenciar os direitos de propriedade intelectual da Sociedade; xiii) aprovação para que a Sociedade 
inicie qualquer ação ou processo judicial perante qualquer terceiro, exceto aquelas necessárias para a cobrança de dívidas decorrentes do curso normal 
dos negócios da Sociedade; xiv) propositura de plano de recuperação extrajudicial, requerimento de recuperação judicial ou de falência da Sociedade; 
xv) contratação de auditores independentes; e xvi) outorga de procurações em nome da Sociedade, exceto pelas procurações outorgadas com poderes 
de representação da Sociedade para atos de rotina perante repartições públicas; f) revogação de todas e quaisquer procurações outorgadas pela
Sociedade com poderes gerais de administração da Sociedade perante terceiros; g) revisão dos benefícios e pagamentos feitos pela Sociedade, para 
adequá-los às novas regras de contratação de benefícios aos sócios e Diretores da Sociedade e de contratação de partes relacionadas aos sócios e 
Diretores da Sociedade; h) alteração para um quórum mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) do capital social para a aprovação de todas e quaisquer
deliberações sujeitas à aprovação dos sócios da Sociedade, nos termos previstos na lei ou no Contrato Social; i) inclusão de novo Capítulo no Contrato
Social da Sociedade que trate das deliberações e reuniões dos sócios; j) aprovação do início dos esforços para a venda da Sociedade, com a contratação
de empresa intermediadora que apresentará potenciais compradores aos sócios, dentro das condições que serão apresentadas e aprovadas pelos sócios
da Sociedade; k) alteração do Contrato Social da Sociedade para refletir as deliberações tomadas pela Reunião de Sócios e consolidar o Contrato Social, 
de acordo com a proposta de novas cláusulas para o Contrato Social que faz parte integrante da presente como Anexo II; e l) Assinatura de petição pelos 
sócios e inventariante solicitando à autoridade judiciária competente a liberação de restrição de arquivamento junto a Junta Comercial de São Paulo da 
Sociedade. São Paulo, 23 de agosto de 2018. Júlio César de Macedo - Administrador Judicial das Quotas Sociais de Betina Uliano Arenzon e
Administrador da Sociedade. Anexo I - Herdeiros do Espólio de Ismil Miheli Arenzon: 1) Beatriz Arenzon Borini, brasileira, casada, administradora
de empresas, portadora da Carteira de Identidade RG n° 17.531.519 SSP/SP e inscrita no CPF/MF n° 148.045.488-58, residente e domiciliada em São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Giovanni Gronchi, n° 5.190, apartamento 11, Morumbi, CEP 05724-002; 2) Flávio Arenzon, brasileiro, casado, psicólogo,
portador da Carteira de Identidade RG n° 2.635.698-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 037.446.238-07, residente e domiciliado em São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua Marechal Bittencourt, n° 104, Jardim Paulista, CEP 014631-020; 3) Milton Arenzon, brasileiro, casado, hoteleiro, portador da Carteira 
de Identidade RG nº 18.021.432 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 075.658.438-81, residente e domiciliado em Embu das Artes, Estado de São Paulo,
na Alameda dos Tipiunas n° 253, CEP 06844-310; 4) Ana Paula Cologni Arenzon, brasileira, solteira, estudante, portadora da Carteira de Identidade 
RG n° 38.206.560-8 SSP/SP e inscrita no CPF/MF n° 387.513.318-88, residente e domiciliada em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Padre Carvalho,
n° 395, apartamento 92, Pinheiros, CEP 05427-100; 5) Marina Cologni Arenzon, brasileira, solteira, estudante, portadora da Carteira de Identidade 
RG n° 38.206.445-8 SSP/SP e inscrita no CPF/MF n° 387.519.388-90, residente e domiciliada em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Padre Carvalho,
n° 395, apartamento 92, Pinheiros, CEP 05427-100; 6) Gustavo de Lorena Infante Arenzon, brasileiro, casado, servidor, portador da Carteira de 
Identidade RG nº 46.687.840-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 387.470.048-86, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
José de Noronha, n° 268, Edifício Célia 2 e 3, CEP 05741-220; 7) Felipe de Lorena Infante Arenzon, brasileiro, casado, vereador, portador da Carteira de 
Identidade RG nº 48.507.628-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 387.470.008-99, residente e domiciliado em Embu das Artes, Estado de São Paulo,
na Alameda dos Tipiunas n° 253, CEP 06844-310; 8) Nicholas de Lorena Infante Arenzon, brasileiro, solteiro, estudante, portador da Carteira de 
Identidade RG nº 38.931.817-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 387.469.888-23, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Alcantarilas n° 263, apartamento 31, CEP 05717-170; e 9) Thomaz Rocha Lemos Arenzon, brasileiro, menor, solteiro, estudante, portador da Carteira
de Identidade RG nº 38.227.020-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 386.488.078-59, residente e domiciliado em Embu das Artes, Estado de São Paulo,
na Alameda dos Tipiunas n°  253, CEP 06844-310. Anexo II - Proposta de Novas Cláusulas do Contrato Social da Sociedade: “Capítulo II - 
Capital Social e Quotas: Cláusula Sexta: O capital social é de 1.500.100,00 (um milhão, quinhentos mil e cem reais), dividido em 1.500.100 (um milhão,
quinhentas mil e cem) quotas sociais, no valor unitário de R$ 1,00 (um real), estando distribuído entre os sócios quotistas, da seguinte forma: Nome -  
Nº de Quotas - Valor (R$) - %; Espólio de Betina Uliano Arenzon - 750.050 - 750.050,00 - 50,00; Beatriz Arenzon Borini - 125.008 - 125.008,00 - 8,333;  
Flávio Arenzon - 125.008 - 125.008,00 - 8,333; Milton Arenzon - 125.008 - 125.008,00 - 8,333; Ana Paula Cologni Arenzon - 93.757 - 93.757,00 - 6,250; 
Marina Cologni Arenzon - 93.757 - 93.757,00 - 6,250; Gustavo de Lorena Infante Arenzon - 46.878 - 46.878,00 - 3,125; Felipe de Lorena Infante Arenzon -
46.878 - 46.878,00 - 3,125; Nicholas de Lorena Infante Arenzon - 46.878 - 46.878,00 - 3,125; Thomaz Rocha Lemos Arenzon - 46.878 - 46.878,00 - 3,125; 
Total - 1.500.100 - 1.500.100,00 - 100. Parágrafo Único: Nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, a responsabilidade dos
sócios é restrita ao valor de suas quotas sociais.” “Capítulo III - Administração da Sociedade: Clausula Sétima: A Sociedade será administrada por 
2 (dois) administradores, sócios ou não da Sociedade, sendo 1 (uma) Diretora Operacional e 1 (um) Diretor sem designação específica, eleitos por prazo
indeterminado e destituídos a qualquer tempo, em ambos os casos (eleição e destituição) por sócios representando 75% (setenta e cinco por cento) 
do capital social. Neste ato, os sócios elegem Giovana Grassi Gagliardi, brasileira, solteira, hoteleira, portadora da Carteira de Identidade 
RG n° 20.706.571-8 SSP/SP e inscrita no CPF/MF n° 399.496.422-53, residente e domiciliada em Sorocaba, Estado de São Paulo, na Rua João de Deus
Domingues, n° 64, Jardim Residencial Villa Amato, CEP 18087-661, como Diretora Operacional, e Gustavo de Lorena Infante Arenzon, brasileiro, 
casado, servidor público, portador da Carteira de Identidade RG nº 46.687.840-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 387.470.048-86, residente e
domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua José de Noronha, n° 268, Edifício Célia 2 e 3, CEP 05741-220, como Diretor sem designação
específica. Cláusula Oitava: A representação da Sociedade será exercida obrigatoriamente, na forma abaixo descrita como condição de validade:  
(a) em geral, pela assinatura em conjunto dos 2 (dois) Diretores; (b) pela a assinatura isolada da Diretora Operacional para a prática de atos ordinários de
dia a dia, como o pagamento de (i) contas essenciais da Sociedade, (ii) folha de pagamento, (iii) prestadores de serviços ou fornecedores mediante nota
fiscal, cujos contratos tenham sido pré-aprovados por dois Diretores, (iv) impostos e tributos quaisquer; (c) pela a assinatura isolada de apenas 1 (um) 
Diretor designado prévia e expressamente por sócios representando 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, para a prática de atos específicos
determinados por tais sócios, sendo que essa aprovação poderá ser evidenciada por carta, fax ou e-mail; (d) pela assinatura de 1 (um) Diretor em conjunto
com a assinatura de 1 (um) procurador legalmente constituído pela Sociedade; ou (e) pela assinatura em conjunto de 2 (dois) procuradores legalmente 
constituídos pela Sociedade. Cláusula Nona: A prática dos seguintes atos pelos Diretores ou por procuradores em nome da Sociedade está
condicionada à prévia e expressa aprovação, por escrito, dos sócios representando 75% (setenta e cinco por cento) do capital social da Sociedade: 
(a) elaboração, alteração ou cancelamento de regimentos internos da Sociedade; (b) celebração de quaisquer contratos, negócios jurídicos ou assunção 
de obrigações que envolvam valores equivalentes ou superiores, em uma única operação ou em uma série de operações relacionadas, a R$ 20.000,00 
(vinte mil reais); (c) compra, venda, aluguel ou oneração de qualquer bem imóvel; (d) aquisição, subscrição, venda, cessão ou transferência (ou realização
de qualquer oferta) de quotas, ações ou participação societária em qualquer subsidiária da sociedade, se houver; (e) outorga de garantias, tais como 
avais e fianças, em favor de terceiros; (f ) aprovação do plano anual de negócios e suas eventuais revisões, bem como o orçamento geral relativo às
receitas, despesas e investimentos da Sociedade e de suas subsidiárias, se houver; (g) contratação de empréstimos, financiamentos ou qualquer tipo de
dívida, cujo montante envolva valor superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em uma única operação ou em uma série de operações relacionadas; 
(h) aprovação de quaisquer despesas fora do orçamento anual da Sociedade que superem, individualmente ou em conjunto, por exercício social, o valor
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); (i) contratação pela Sociedade de administradores, empregados ou prestadores de serviços, a qualquer título, com 
remuneração bruta fixa superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por exercício social ou 15% (quinze por cento) da folha salarial prevista no respectivo
orçamento anual aprovado pelos sócios, o que for maior e desde que não previstas no orçamento anual da Sociedade ou qualquer alteração na
remuneração de pessoas que se enquadrem nessa categoria; (j) fixação ou alteração da remuneração dos Diretores; (k) autorização de transações entre 
a Sociedade e qualquer de seus Diretores, sócios e suas afiliadas ou partes relacionadas, incluindo parentes de tais pessoas até o terceiro grau, ou a 
concessão de benefícios a tais pessoas pela Sociedade ou pagos por esta; (l) celebração, alteração, rescisão ou prorrogação de quaisquer contratos
envolvendo marcas, patentes e demais direitos de propriedade intelectual de titularidade da Sociedade, bem como transferir ou licenciar os direitos de
propriedade intelectual da Sociedade; (m) aprovação para que a Sociedade inicie qualquer ação ou processo judicial perante qualquer terceiro, exceto
aquelas necessárias para a cobrança de dívidas decorrentes do curso normal dos negócios da Sociedade; (n) propositura de plano de recuperação
extrajudicial, requerimento de recuperação judicial ou de falência da Sociedade; (o) contratação de auditores independentes; e (p) outorga de
procurações em nome da Sociedade, exceto pelas procurações outorgadas com poderes de representação da Sociedade para atos de rotina perante 
repartições públicas. Cláusula Décima: Os sócios, os Diretores e os procuradores da Sociedade, e os que vieram a sê-lo no futuro, ficam obrigados a
observar e cumprir o Regime Interno da Sociedade em vigor, devidamente arquivado na sede da Sociedade. Cláusula Décima Primeira: Toda e qualquer
outra forma de representação e/ou de administração e/ou gerenciamento da Sociedade em desacordo com as regras previstas no contrato social da
Sociedade será considerada nula de pleno direito e inoperante em relação à Sociedade, não produzindo efeitos perante a Sociedade e/ou terceiros e o
infrator será responsabilizado pelos danos e/ou prejuízos causados à Sociedade. Cláusula Décima Segunda: A Sociedade, representada 
obrigatoriamente pela assinatura em conjunto de 2 (dois) Diretores e observado o disposto no item (p) da Cláusula Nona, poderá constituir mandatários
e outorgar procurações a terceiros em nome da Sociedade, as quais deverão especificar os poderes outorgados e limitadas ao prazo de 1 (um) ano, exceto 
para as procurações ad judicias, que poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. Os procuradores poderão substabelecer os poderes recebidos
nos termos da procuração a eles outorgada.” “Capítulo VII - Deliberações Sociais: Cláusula Vigésima: Todas as deliberações sociais, inclusive aquelas
previstas na lei ou neste Contrato Social, serão tomadas por decisão dos sócios representando, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) do capital
social. Cláusula Vigésima Primeira: A Reunião de Sócios se realizará ordinariamente, ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao término 
do exercício social e, extraordinariamente, quando for do interesse da Sociedade. Parágrafo Primeiro: A Reunião de Sócios será realizada na sede da 
Sociedade, será convocada por 2 (dois) Diretores ou por qualquer sócio, mediante comunicação escrita, encaminhada a todos os sócios com, pelo menos,
8 (oito) dias de antecedência para a primeira convocação. A convocação será considerada como devidamente efetuada se (a) enviada por meio de
correspondência registrada com Aviso de Recebimento aos sócios nos endereços constantes do preâmbulo deste instrumento; (b) enviada  
por e-mail; ou (c) pessoalmente, mediante contra recibo. Parágrafo Segundo: A convocação deverá conter o local, a data e a hora, bem como a pauta
dos assuntos a serem tratados e qualquer documentação adicional necessária ao conhecimento e análise das deliberações objeto da Reunião de Sócios.
Parágrafo Terceiro: Dispensam-se as formalidades de convocação quando todos os sócios comparecerem a uma Reunião de Sócios. Parágrafo Quarto: 
A Reunião de Sócios será conduzida por um presidente e um secretário, que serão escolhidos entre os representantes legais dos sócios presentes. 
Parágrafo Quinto: As Reuniões de Sócios tornam-se dispensáveis quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas, 
nos termos do artigo 1.072, parágrafo 3º do Código Civil, incluindo nos casos previstos na Cláusula Oitava, item (c) do Contrato Social. Parágrafo Sexto:
As Reuniões de Sócios serão lavradas em atas assinadas pelos presentes, ficando dispensada a obrigação de manutenção de Livro de Atas das Reuniões
de Sócios. Cláusula Vigésima Segunda: A Reunião Ordinária de Sócios terá como ordem do dia, entre outros: (a) deliberar sobre as contas da 
administração, as demonstrações financeiras e os resultados econômicos da Sociedade; e (b) designar os Diretores, quando for o caso”.

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      26.688
Disponibilidades    10.545
Aplicações Interfinanc. Liquidez       2.641

Aplicações no mercado aberto     2.641
TVM e Instrum. Financ. Derivativos       3.569

Carteira Própria    3.200
Vinculados à Prestação de Garantias      369
Vinculados ao Banco Central -

Outros Créditos        5.903
Carteira de Câmbio    4.733
Rendas a Receber     139
Negociação e Intermed. de Valores    29
Diversos    1.018
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)   (16)

Outros Valores e Bens             30
Despesas Antecipadas     30

PERMANENTE           996
Imobilizado de Uso           462

Outras Imobilizações de Uso    1.146
(Depreciações Acumuladas)     (684)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível            534
Outros Ativos Intangíveis    738
(Amortização Acumulada)   (204)

TOTAL DO ATIVO      23.684

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO      17.426
Relações Interdependências        2.268

Ordens de Pagamentos em Moedas     2.268
Obrigações por Empréstimos               -

Emprést. no País-outras instituições  -
Outras Obrigações      15.158

Carteira de Câmbio  7.148
Sociais e Estatutárias    2
Fiscais e Previdenciárias     1.348
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas     6.660

PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO        6.258
Capital :        4.098

De Domiciliados no País      4.098
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      1.716
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    153
Lucros ou Prejuízos Acumulados     176
(-) Ações em Tesouraria -
Contas de Resultado           115

Receitas Operacionais     6.866
(Despesas Operacionais)     (6.664)
Receitas não Operacionais    -
(Despesas não Operacionais    -
(Imposto de Renda)    (47)
(Contribuição Social)    (40)

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido     23.684

BALANCETE PATRIMONIAL Em 31 de Julho de 2018

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

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87

GLOBAL TERMOPLÁSTICOS EIRELI - EPP - Torna público que recebeu da SEMA a
Licença Prévia e de Instalação nº 90/2018 para fabricação de artefatos de material
plástico para usos industriais à Rua Amélia Lago, 90/100, Ponte Grande, Guarulhos,
através do processo administrativo nº 60895/2017, com validade até 15/08/2020 (2 anos).

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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SEXTA-FEIRA, 24 DE AGOSTO DE 2018

CONTRIBUINTE DE VÁRIAS FORMAS
Empresário com retirada de pró-labore e prestação de serviço por 
meio de RPA em outra empresa, pode fazer uso de outras formas de 
contribuir para o INSS, sendo que os valores recolhidos sejam abaixo 
do teto, serão somados até completar o teto? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO SOFREU ACIDENTE NO TRAJETO DE CASA PARA O 
TRABALHO, EMPRESA PRECISA ABRIR CAT?

Estabelece o Artigo 327 da IN INSS/PRES 77/2015, que o acidente de 
trabalho ocorrido deverá ser comunicado ao INSS por meio da CAT, 
observado o Artigo 328, deste ato, quando se referir aos seguintes 
eventos: acidente do trabalho típico, trajeto, doença profissional, do 
trabalho ou óbito imediato.

CONFIRMAR RETIRADA DE PRÓ-LABORE
Embora mantenha no contrato a informação sobre a retirada de pró-
-labore, empresa deve confirmar a retirada? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESAS MEI QUE POSSUAM FUNCIONÁRIOS SERÃO OBRIGADAS 
A INFORMAR O RAT NO E-SOCIAL NA TABELA S1005? 

Informamos que, pelas orientações do manual do eSocial, indepen-
dentemente do tipo de empresa, deverá prestar informações também 
do RAT no evento S-1005. Entendemos que essa informação do RAT é 
meramente cadastral, não irá alterar as contribuições das empresas.

DISPENSAR O CONTROLE DE PONTO
Funcionário foi contratado como chefe de produção, com controle de 
horário, caso a empresa queira dispensar do controle de ponto, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESCISÃO APÓS APOSENTADORIA DEFINITIVA
Funcionário afastado por aposentadoria invalidez, poderá ser desligado 
após conversão da aposentaria para definitiva? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1119846-29.2016.8.26.0100 (USUC 1310) A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de 
SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Marlene Ivete Bonfily Mourão, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de 
domínio sobre a unidade autônoma consistente no apartamento nº 413 do tipo Duplex, localizado no 7º e 
8º andares do Condomínio Paço do Trianon, situado na Praça Alexandre de Gusmão, nº 95, esquina com 
a Alameda Jaú 17º Subdistrito Bela Vista - São Paulo SP, possui a área privativa de 53,41 m², área 
comum de 57,15 m², e a área total de 110,67 m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,5689% do 
terreno e partes e coisas de uso comuns e o direito ao uso de uma vaga na garagem localizada 
indistintamente no 1º e 2º subsolos, em lugar indeterminado em qualquer um dos pavimentos a ela 
destinados, sujeito a atuação de manobrista, contribuinte nº 009.058.0634-4, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

10ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE GUIOMAR MONTEIRO, REQUERIDO POR 
MÁRCIA MONTEIRO ESTEVES DUARTE - PROCESSO Nº1006384-07.2015.8.26.0011. O MM. 
Juiz de Direito da 10ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. 
Paulo Nimer Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que por sentença proferida em 20/04/2018, foi decretada a INTERDIÇÃO de 
GUIOMAR MONTEIRO, brasileira, viúva, aposentada, portadora do CPF. 268.473.458-53 e do RG. 
4510634, nascida em 12/06/1928, filha de Antonio Monteiro e Elvira Sargi, declarando-a 
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeada como 
CURADORA em caráter DEFINITIVO, a Sra. Márcia Monteiro Esteves Duarte, brasileira, casada, 
portadora do CPF. 127.635.388-00 e do RG. 17441010. O presente edital será publicado por três 
vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 17 de maio de 2018. 

Francesca De Lucia/ANSA

E já se foi, também, o tem-
po em que o trânsito de 
Vomero podia constituir 

um problema para amizades e 
amores. Um turista muito pro-
vavelmente diria “não parece 
Nápoles”, então você tem de 
explicar que essa colina, na ver-
dade, é o centro. E que desde o 
Museu de San Martino, após ter 
visto o presépio de Cuciniello e 
a cidade do alto, dá para descer 
a pé lá de cima até os “Quartieri 
Spagnoli” (“bairros espanhóis”) 
entre vinhedos e escadas (mas 
só os estrangeiros fazem isso).

Não é por acaso que o bairro 
nunca conheceu as crises do 
mercado imobiliário, e as casas 
passam de pais para fi lhos. Para 
o ‘vomerese’, existe um antes 
e depois da chegada do metrô 
à colina, que leva em cerca 
de 20 minutos as pessoas à 
estação central ou ao subúrbio 
de Scampia. Centro comercial 
desde sempre, ainda que as 
lojas tradicionais tenham dado 
espaço às franquias, o bairro 
tem uma alta densidade de 
negócios, restaurantes, bares 
e sorveterias, tornando-se um 

Colina napolitana vem atraindo cada vez mais turistas.

Por dentro de Vomero,
o bairro que vê Nápoles ‘do alto’
Aqui não há desculpa. Em Vomero, se vive bem sem carro: com três teleféricos e a linha 1 do metrô para “descer” 
a Nápoles, a vida do cidadão que mora na colina da capital da Campânia pode deixar de lado esse estresse

A
N

SA seus lugares “cult”: o teatro 
Diana, bares com vista panorâ-
mica, a praça Quattro Giornate 
(neste ano se comemora o 75º 
aniversário da insurreição po-
pular contra os nazifascistas), 
e um estádio que fez história, o 
Collana, onde o Napoli jogou até 
1959. Na praça Fuga, ao lado do 
teleférico central, um velho bar 
da estação se tornou tendência, 
assim como a Fonoteca, com 
drinques, comidas e vinhos. O 
adolescente que vive em Vomero 
não precisa da scooter, fato que 
tranquilizou gerações de pais.

Nos últimos anos, o bairro 
mudou e presenciou um renas-
cimento turístico. Hospedagens 
para todos os gostos abrem em 
todos os lugares, e o número de 
turistas aumenta a cada ano. 
Os visitantes chegam pelas 
escadas rolantes ou saem do te-
leférico Montesanto e chegam 
em poucos passos à piazzale 
de San Martino, para visitar o 
medieval Castelo Sant’Elmo, o 
maior da cidade. E pode fi car 
tranquilo, o “vomerese” te 
indicará gentilmente o melhor 
caminho, com orgulho de poder 
olhar Nápoles do alto. 

destino irresistível, sobretudo 
nos fi ns de semana, para jovens 
de toda a cidade e da província.

Mas os costumes do Vomero, 
mesmo os do passado, fi cam no 
DNA dos habitantes, a partir do 
passeio cotidiano, o “giro” pelas 
vitrines, acompanhado de um 
café em um dos tantos bares nas 
ruas arborizadas que, no verão, 
dão a ilusão de se estar de férias. 
Desde sempre, as crianças se 

divertem no Floridiana (parque 
e sede do Museu da Cerâmica), 
e até as senhoras mais esnobes 
conhecem os segredos do mí-
tico mercadinho de Antignano, 
onde se vende de tudo e que é 
um ótimo lugar para se fazer a 
despensa. 

Apesar de ser comparável 
a uma cidade pequena (mas 
nem tanto, já que tem 50 mil 
habitantes), o Vomero possui 

O pretendente: AUGUSTINO SEUNG OK KIM, nascido na Coéria, no dia 02/08/1947, 
estado civil solteiro, profi ssão comerciante, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Yee Yong Kim e de Kum Nyo Kim. A pretendente: EVELINA 
LEE, nascida na Coréia, no dia 20/06/1949, estado civil solteira, profi ssão comer-
ciante, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jong Sup 
Lee e de Jai Sook Ahn.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Antonio Edgar Carvalho Patah - Ofi cial Interino

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Para veiculação
de seus Balanços, 

Atas, Editais e 
Leilões neste 

jornal, consulte 
sua agência de 

confi ança,
ou ligue para

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 J
or

na
l E

m
pr

es
as

 e
 N

eg
óc

io
s 

Lt
da

.. 
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 a

ss
in

at
ur

a 
cl

iq
ue

 n
o 

lin
k:

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/
V

er
ifi

ca
r/

30
1B

-9
0B

F
-C

4D
6-

84
93


