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 – PREMEIO? Mas o certo não é PREMIO?
 – EXCECIONAL? DECECIONAR? Não é EXCEPCIONAL e 

DECEPCIONAR?
 – SECTOR? Ou SETOR?
 – INDEMNIZAR? Como? O correto não é INDENIZAR?

Pois é, o ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTU-
GUESA, resultado de estudos e discussões que vinham sendo 
promovidos pela CPLP – Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa desde 1986/1990 e que, no Brasil, foi promulgado 
pelo Decreto 6583, de 29 de setembro de 2008, e colocado em 
vigor efetivo a partir de 1° de janeiro de 2016, trouxe, em seu 
bojo, algumas alterações impensáveis! O acordo acha-se estru-
turado em 21 tomos, denominados bases. Dentre elas, choca 
muito os olhos e ouvidos brasileiros o que estabelece a BASE 
V, item 2°, letra c:

“Existem, no entanto, verbos em –iar, ligados a 

substantivos com as terminações átonas –ia ou –io, 

que admitem variantes na conjugação: negoceio 

ou negocio (cf. negócio); premeio ou premio (cf. 

prémio ou prêmio); etc.

Na esteira desses dois verbos, seguem outros, como: noticio 

ou noticeio; calunio ou caluneio; conferencio ou conferen-

ceio; compendio ou compendeio; infl uencio ou infl uenceio; 

principio ou principeio; penitencio ou penitenceio, médio 

ou medeio; anseio ou ansio; remedeio ou remedio; odeio 

ou odio etc.

Já as formas EXCECIONAL, DECECIONAR, SECTOR e IN-
DEMNIZAR têm seu disciplinamento de uso previsto na base 
IV, itens 1° e 2°. O texto se abre com estas orientações (bem 
“claras”, por sinal...!):

“O c, com valor de oclusiva velar, das sequências 

(agora sem trema) interiores cc (segundo c com 

valor de sibiliante); cç e çt e o p das sequências 

interiores pc (c com valor de sibiliante), pç e pt, 

ora se conservam, ora se eliminam.”  

O caráter facultativo de muitas áreas do acordo faz com que 
“tudo continue como dantes no quartel de Abrantes”. Nesses 
casos, brasileiros e portugueses seguirão usando as formas que 
sempre usaram! Nós escreveremos, por exemplo, “econômico, 

tônico, acadêmico, Antônio, prêmio, bônus, bebê” etc. e eles 
grafarão “económico, tónico, académico, António; prémio, 

bónus, bebé” etc.

Por outro lado, passam a “pipocar” dúvidas e confusões quanto 
a acentos retirados e mantidos! Como sempre, vai haver mui-
tos casos de “analogia burra”, de comparações com coisas não 
comparáveis e de muita gente que “ouviu o galo cantar, mas sem 
saber onde”! Por analogia, por exemplo, vão raciocinar assim: 
se o acento agudo não existe mais no ditongo oral aberto OI da 
palavra HEROICO ele não existe também na palavra HERÓI, 
certo? ERRADO! Acontece que essa regra incidiu somente 
sobre as palavras PAROXITONAS (cuja sílaba tônica é a pe-

núltima), mas não atingiu aquelas em que a sílaba tônica é a 
última, ou seja, as OXÍTONAS, que é o caso de HE-RÓI, mas 
não de HE-ROI-CO! O mesmo se diga em relação a JOI-A; 

JI-BOI-A; A-POI-A. 

A mesma regra vale para o ditongo EI, em circunstâncias idên-
ticas: cai nas paroxítonas, como I-DEI-A; AS-SEM-BLEI-A; 

E-PO-PEI-A; BO-LEI-A etc., mas permanece nas oxítonas: 
PA-PÉIS; A-NÉIS; CAR-RE-TÉIS etc. 

Mais complicado é o caso dos hiatos (“encontro” de duas 
vogais, fi cando cada uma em uma sílaba) I e U, que deixam de 
ser acentuados quando forem precedidos de ditongo (encon-
tro de uma vogal com uma semivogal ou vice-versa, na mesma 
sílaba). São exemplos dessa ocorrência: BAI-U-CA; FEI-U-RA; 

BOI-U-NO; CAU-I-LA; CHEI-I-NHO (É assim mesmo, com 
dois “iis”!). Nos casos em que o ditongo não esteja presente, o 
acento continuará a ser aplicado, como em SA-Ú-DE; VI-Ú-VA; 

JU-Í-ZES; SA-Í-DA; PRO-Í-BI-DO etc.
A base IX, item 4°, estabelece ser “facultativo assinalar 

com acento agudo as formas verbais de pretérito perfeito 

do indicativo, do tipo amamos, louvamos, para as distin-

guir das correspondentes formas do presente do indicativo 

(amamos, louvamos), já que o timbre da vogal tónica/tônica 

é aberto naquele caso em certas variantes do português. ”

Por fi m, cabe comentar que a eliminação do acento agudo na 
fl exão PARA, da 3ª pessoa do singular do presente do indicativo 
do verbo parar, gerou – logo de início – confusão de sentido 
numa notícia publicada pela Folha de São Paulo de 6 de fevereiro 
do ano em que o Acordo começou a vigorar no Brasil, ainda sem 
caráter obrigatório, 2009:

“MERCEDES DÁ FÉRIAS 

COLETIVAS A 7.000 E PARA 

FÁBRICA NO ABC. ”

J. B. Oliveira é Consultor de Empresas, 
Professor Universitário, Advogado e 

Jornalista. É Autor do livro “Falar Bem 
é Bem Fácil”, e membro da Academia 

Cristã de Letras. - www.jboliveira.com.br – 
jboliveira@jbo.com.br.

Serviço: Livro “Mostrando a Lín-
gua”. Editora JBO. 163 páginas. 
Preço de capa: R$ 40,00. Valor 
especial de promoção: R$ 30,00. 
Pedidos exclusivamente pelo site 
www.jboliveira.com.br

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira
Premeio esse 
excecional 
sector, sem 
dececionar

nem indemnizar!
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Leilões

Para veiculação 
de seus Balanços, 

Atas, Editais e 
Leilões neste 

jornal, consulte 
sua agência de 

confi ança,
ou ligue para

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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ON LINE
ON LINEMILAN

www.milanleiloes.com.br

DIA 05 DE OUTUBRO DE 2016 (QUARTA-FEIRA) AS 9:30 HS.

VISITAÇÃO: DIA 04 DE OUTUBRO - NO LOCAL DO LEILÃO DAS 8 ÀS 17 HS.
LOCAL: RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 20 - SP.

LOCAL: RUA QUATÁ, 733 VILA OLIMPIA - SP.
LEILÃO PRESENCIAL e ONLINE

LEILÃO PRESENCIAL e ONLINE

APROX. 190 VEÍCULOS

RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO, FURTO E SINISTRO
AUTOMÓVEIS • CAMINHÕES • MOTOS

LEILÃO PRESENCIAL e ONLINE

LEILÃO PRESENCIAL e ONLINE LEILÃO PRESENCIAL e ONLINE

LOCAL DO LEILÃO: RUA QUATÁ, 733 VILA OLÍMPIA - SP.

LOCAL DO LEILÃO: RUA QUATÁ, 733 VILA OLÍMPIA - SP.LOCAL DO LEILÃO: RUA QUATÁ, 733 VILA OLÍMPIA - SP.

1 º LEILÃO: 2 º LEILÃO:DIA 04 DE OUTUBRO DE 2016 (TERÇA-FEIRA), ÀS 15:00h • DIA 18 DE OUTUBRO DE 2016 (TERÇA-FEIRA), ÀS 15:00h

1 º LEILÃO: DIA 03 DE OUTUBRO DE 2016 (SEGUNDA-FEIRA), ÀS 15:30h1 º LEILÃO: DIA 30 DE SETEMBRO DE 2016 (SEXTA-FEIRA), ÀS 15:00h

1 º LEILÃO: DIA 29 DE SETEMBRO DE 2016 (QUINTA-FEIRA), ÀS 15:30h

2 º LEILÃO: DIA 11 DE OUTUBRO DE 2016 (TERÇA-FEIRA), ÀS 15:30h2 º LEILÃO: DIA 11 DE OUTUBRO DE 2016 (TERÇA-FEIRA), ÀS 15:00h

2 º LEILÃO: DIA 06 DE OUTUBRO DE 2016 (QUINTA-FEIRA), ÀS 15:30h

SÃO PAULO/SP - APTO C/ 47,190M² Á. PRIV. - GUAIANAZES - Rua Agrimensor

Sugaya, nº 1.437 – Bairro Colonial, Apto nº 65 - 6º pav. do Bloco 1 •

CATAGUASES/MG - APTO C/ 148,09M² Á. CONSTR. - CENTRO - RuaAstolfo Dutra,

nº 237 – Apartamento nº 101 do Edifício Luiz Pimentel Bittencourt • CUIABÁ/MT -

APTO C/ 62,5669M² Á. PRIV. - Rua Madrid, nº 70, unidade 11 do Bloco F,

SÃO PAULO/SP - CAPITAL: GRANDE. SP.: LITORAL: INTERIOR:SAÚDE/SP • VILA MARIANA/SP • OSASCO/SP • GUARUJÁ/SP • BERTIOGA/SP •

CAMPINAS/SP • JACAREÍ/SP • MACAÉ/RJ • JUIZ DE FORA/MG • LAMBARI/MG • RIO VERDE/GO • DOURADINA/MS •OUTROS ESTADOS:

SAPEZAL/MT • PRIMAVERADO LESTE/MT •ARAPUTANGA/MT

SÃO PAULO/SP - CAPITAL: JD. VL BARBOSA/SP • SAÚDE/SP •

OUTROS ESTADOS: • CURITIBA/PR SANTA FELICIDADE •

CURITIBA/PR B. TARUMÃ • ARAPONGAS/PR • PARAISO DO

TOCANTINS/TO

Bauru-SP. Jardim Maramba. Rua Pedro Bertolino (lt. 09 da qd. G-1). Terreno c/

300,00m². Matr. 9.096 do 2º RI local. Obs.: Ocupado. (AF). • Novorizonte-MG.

Centro. Rua Saul Almeida, 540 esq. c/ Av. José Ferreira Costa. Casa. Áreas totais:

terr. 306,15m² e constr. estimada no local 159,00m². Matr. 11.120 do RI de Salinas.

Obs.: Ocupada

LEILÃO DE
15 IMÓVEIS

BRASILWOOD REFLORESTAMENTO S.A.
CNPJ/MF nº 09.264.803/0001-28 - NIRE 35.300.378.130

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 18 de Agosto de 2016
A presente ata é lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei nº 10.406/1976.
1. Local, Data e Hora: Na sede social da Brasilwood Reflorestamento S.A. (“Companhia”), situada na cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Alameda Santos, 2300, conjunto 41, Cerqueira César, CEP 01418-200, realizada em 18 de agosto de 2016, às 15h00. 2. 
Presença e Quórum: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, de acordo com as assinaturas 
apostas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Jeffery Lee Nuss. Secretário: Sr. João Claudio De 
Luca Junior. 4. Edital de Convocação: Edital de Convocação publicado em 9, 10 e 11 de agosto de 2016, no “Diário Oficial do Estado de 
São Paulo”, páginas 15, 17 e 30, respectivamente, e no jornal “Empresas & Negócios”, páginas 9, 5 e 5, respectivamente. 5. Ordem do 
Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, conforme recomendado pelos membros do Conselho de Administração da 
Companhia na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 4 de agosto de 2016; (ii) deliberar sobre a destinação 
do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, se houver. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) deliberar sobre o aumento 
do capital social da Companhia, mediante a emissão de novas ações, nos termos do Artigo 2.5 do Acordo de Acionistas, para financiar 
(a) as operações normais da Companhia, conforme notificação enviada pela Companhia aos acionistas em 15 de julho de 2016, e (b) 
as novas atividades de plantio previstas no contrato firmado com a Fibria – MS Celulose Sul Mato-Grossense Ltda., em 18 de julho de 
2016, conforme notificação enviada pela Companhia aos acionistas em 20 de julho de 2016; tal como aprovado na Reunião do Conselho 
de Administração realizada em 4 de agosto de 2016. 6. Deliberações: Após examinadas e discutidas as matérias da ordem do dia, os 
acionistas da Companhia decidiram: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) O acionista GAPK Investimentos Ltda. apresentou declaração 
escrita de voto, que foi recebida, autenticada pela mesa, e lavrada em livro próprio. O acionista GTR Brasil Participações Ltda. apresentou 
declaração escrita de voto, que foi recebida, autenticada pela mesa e lavrada em livro próprio. Os acionistas aprovaram as contas dos 
administradores e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, publicadas em 9 de agosto 
de 2016 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas páginas 10, 11 e 12, e no jornal Empresas & Negócios, na página 5, com a ressalva 
expressa no voto apresentado pelo acionista GAPK Investimentos Ltda. sobre o Investment Property Management Agreement. (ii) Não 
haverá distribuição de lucros aos acionistas, tendo em vista o prejuízo verificado no exercício. (iii) O acionista GAPK Investimentos Ltda. 
apresentou declaração escrita de voto, que foi recebida, autenticada pela mesa e lavrada em livro próprio, instalando o Conselho Fiscal da 
Companhia, com base no artigo 161, parágrafos 2º e 3º, da Lei nº 6.404/76, indicando para sua composição os membros Sr. Roberto Pérez 
Fragoso, e Sr. Marcelo Palma Marafon, como suplente; Sr. Jefferson da Silva Barbosa, e Sr. Luiz Fernando de Oliveira, como suplente. Os 
membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse, no Livro de Atas 
do Conselho Fiscal da Companhia, que deverá ser prontamente aberto pela Companhia. O acionista GAPK Investimentos Ltda. propôs 
remuneração de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais para cada membro do Conselho Fiscal, que será revisada na próxima assembleia 
geral a ser convocada para a finalidade de deliberar acerca do membro e respectivo suplente do acionista GTR Brasil Participações Ltda. 
O acionista GTR Brasil Participações Ltda. irá indicar 1 (um) membro e respectivo suplente na assembleia geral que será realizada em 
14 de setembro de 2016, às 16 horas, o que foi aceito. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) O acionista GAPK Investimentos Ltda. 
apresentou manifestação escrita, que foi recebida, autenticada pela mesa e lavrada em livro próprio. O acionista GTR Brasil Participações 
Ltda. apresentou declaração escrita de voto, que foi recebida, autenticada pela mesa e lavrada em livro próprio. O acionista GTR Brasil 
Participações Ltda., considerando o disposto no Artigo 2.5 do Acordo de Acionistas da Companhia, aprovou os aportes nos valores de 
(a) R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), correspondente a 100% do valor solicitado pela Diretoria da Companhia para financiar as 
atividades normais da Companhia; e (b) R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), correspondente a 100% do valor solicitado 
pela Diretoria da Companhia para financiar as novas atividades de plantio da Companhia. Referidos aportes serão realizados na forma 
de contratos de mútuo dentro das melhores práticas de mercado. As condições de referidos contratos de mútuo serão submetidos à 
aprovação do Conselho de Administração da Companhia. O acionista GAPK Investimentos Ltda. apresentou declaração escrita, que foi 
recebida, autenticada pela mesa e lavrada em livro próprio. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da 
qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Esta ata confere com a versão original lavrada em livro 
próprio. São Paulo-SP, 18 de agosto de 2016. Mesa: Jeffery Lee Nuss-Presidente, por procuração  Tijs Willem Jansen e João Claudio de 
Luca Junior- Secretáro Acionistas: GAPK Investimentos Ltda.-por procuração Daniel Tardelli Pessoa; GTR Brasil Participações Ltda.-por 
procuração Paula Taira. Jucesp nº 400.483/16-6 em 17/09/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Guajará S/A. Empreendimentos Imobiliários
CNPJ (MF) 55.472.146/0001-21 -NIRE 35.300.110.820
Edital de Convocação- Assembleia Extraordinária

São convocados os Acionistas para a AGE de 05/10/2016, às 11:00 hs, a ser realizada na Ave-
nida Queiroz Filho, nº 1700, Torre A – SP/SP, que deliberará: a) Proposta de aumento do capital 
e alteração estatutária; b) Demolição da edificação existente; c) Ciência das exigências do MP e 
PMG, d) Outros assuntos de interesse social. SP, 23/09/2016. A Diretoria. (24, 27 e 28/09/2016)

2ª Vara de Registros Públicos. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da 
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0108822- 65.2009.8.26.0100 64/09 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Letícia Fraga 
Benitez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Paulo Lazarini; Maria Lygia Lancia Lazarini; Luiz 
Ciampi; Benedita Onofra Batista da Silva; João Carvalho da Silva; Diva Francisco da Silva; 
Edson Esteves; Edson Santana, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Giolina de Asevedo Bastos e outros ajuizou(ram) 
ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Avenida Dr. Sylvio 
de Campos, nº 1080, lote 30 da quadra B, Jardim Paineiras, Perus, São Paulo-SP, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

PICOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA, torna público que
requereu à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, a Renovação da Licença
de Operação, para Fabricação de Embalagens de Material Plástico, sito à Rua Coronel
Jose Venancio Dias, 448, Jdim. Jaragua, São Paulo/SP.

A empresa SERVAPE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, inscrita no CNPJ: 44.597.821/0001-22 
e CCM 8.590.772-3, vem por meio deste declarar o extravio dos seguintes documentos: 1) Livro 
Modelo 51 - n° 01; 2) Livro Modelo 53 - n° 01; 3) Livro Modelo 57 - n° 01; 4) Talão de notas fi scais não 
utilizadas - numeração de 001 até 100.

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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TERÇA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2016

DEIXAR DE RECOLHER PARA A PREVIDÊNCIA
Empresário que contribui para a Previdência por meio do pró-labore 
pode deixar de contribuir a qualquer momento? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESÁRIO FALECEU E NÃO DEIXOU BENS A INVENTARIAR, NÃO 
POSSUINDO INVENTÁRIO, COMO PROCEDER?

Os sucessores do empresário falecido são os responsáveis para dar baixa no 
contrato de trabalho, ainda que não possuam bens a inventariar. Maiores 
detalhes devem ser consultados com advogado especialista em direito civil.

FALTA CONTINUADA AO TRABALHO
Empresa tem um funcionário que não comparece para trabalhar 
já tem 10 dias. Como proceder no caso de abandono de emprego? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AVISO TRABALHADO NA DEMISSÃO
O funcionário solicitou demissão da empresa, como proceder com o 
aviso trabalhado? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

O SALÁRIO FAMÍLIA PODERÁ SER PAGO NO RECIBO DE FÉRIAS 
OU TERÁ QUE SER GERANDO UMA FOLHA EM SEPARADO PARA A 
COMPETÊNCIA REFERENTE AO PERÍODO DE FÉRIAS? 

Informamos que não há previsão legal expressa sobre o tema, porém, 
entendemos não haver impedimento no pagamento do salário-família 
no recibo de férias, devendo haver sua discriminação.

SALÁRIO PARA JORNADA PARCIAL
Como calcular o salário da empregada doméstica contratada com 
jornada de trabalho parcial de 25hs semanais? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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RECOBINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP, torna público que requereu à
Secretaria do Verde e Meio Ambiental, a Renovação da Licença de Operação, para
Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto
baterias, sito à Rua Joaquim Oliveira Freitas, 1854, Pirituba São Paulo/SP.

CENTRO AUTOMOTIVO POSSÊIDON LTDA. torna público que recebeu da CETESB 
a Licença de Operação nº 18002625, válida até 26/09/2.021, para Comércio Varejista 
de Combustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à Avenida Padre Anchieta, nº 7.289. 
Balneário Josedy. Peruíbe/SP.

KGC COM. DE MÁQ. E EQUIPTOS. LTDA. Cnpj 08.939.864/0001-85 e I.E 206. 264. 
697.110, sito à Rua Policom, 201. Jd. Sta. Cecília. Barueri/SP. Comunica o Extravio/Perda 
de: Livro de Registro (Modelo 57) - Notas Fiscais de Servs. Séries: 590 à 800 - Notas 
Fiscais Fatura Mod. 1: 2001 - 5000 - Recibo Provisórios de Servs. RPS: 1 a 300.
COFRATEC INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA. torna público que requereu na CETESB a 
Renovação de Licença de Operação para, Tecelagem de Fios de Filamentos  Contínuos 
Artificiais ou Sintéticos, sito à Rodovia Edgar Máximo Zamboto, nº 44.000. Km 44. Bairro 
dos Cristais. Franco da Rocha/SP.

WAVE CORP S.A.
(Em Organização)

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO
Data, Hora e Local: Aos 08/08/2016, às 16:38, em São Paulo/SP, à Avenida das Nações Unidas, 12.551, Conjunto 2410 - 24º 
Andar, CEP 04578-903. Presença: Reuniram-se os signatários desta Ata, representando: (i) Integra Global Business Networks 
– Desenvolvimento e Promoção de Negócios LTDA., CNPJ 09.296.835/0001-05, NIRE 35.222.022.131, legalmente representada 
nos termos de seu Contrato Social; (ii) Career Center – Consultoria em Recursos Humanos LTDA., CNPJ 04.519.639/0001-39, 
com Contrato Social registrado no 1º Ofi cial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica, protocolado e 
prenotado sob nº 491.366 em 11/11/2015, e microfi lmado sob nº 425.912, e legalmente representada nos termos de seu 
Contrato Social; (iii) Gate Keepers Participações e Desenvolvimento de Negócios Ltda., empresa em fase de constituição com 
sede e foro em São Paulo/SP, na Rua Comendador Elias Zarzur, nº 1721, casa 2, CEP: 04736-002, representada nos termos do seu 
futuro Contrato Social; todos na qualidade de subscritores do capital social da empresa ora constituída, conforme conferência 
das assinaturas apostas na Lista de Presença e nos boletins de subscrição. Mesa: Presidente: Francisco José Varella Martinez, 
RG (SSP/SP) 7.601.380 e do CPF 764.416.368-91, e Secretária: Karin Parodi, RG (SSP/SP) 14.412.469-5 e CPF 116.237.688-02. 
Deliberações: (a) Constituição de uma sociedade anônima, de capital fechado, cuja denominação será “WAVE CORP S.A.”, 
com sede e foro em São Paulo/SP, à Avenida das Nações Unidas, 12.551, Conjunto 2410, 24º Andar, CEP 04578-903, e o seu 
capital social no valor de R$ 300.000,00, sendo integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, a soma de R$ 30.000,00 
e o saldo remanescente de R$ 270.000,00 a ser integralizado até 01/09/2016, e será representado por 300.000 ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal. Tal proposta foi aprovada pela unanimidade dos subscritores presentes. (b) A seguir o Presiden-
te informou que o Boletim de Subscrição e o projeto de estatuto social, bem como o recibo de depósito do valor do capital social, 
integralizado neste ato, no Banco do Brasil, encontravam-se sobre a mesa da Assembleia à disposição de todos os presentes, 
para a devida conferência. (c) Dando sequência aos trabalhos o Presidente solicitou a Secretária que procedesse com a leitura 
do projeto do Estatuto Social da Sociedade ora constituída, tendo sido o mesmo posteriormente colocado para apreciação dos 
presentes. Como ninguém se pronunciou, foi o projeto estatutário colocado em votação, tendo sido o estatuto aprovado por 
unanimidade, passando ter a redação constante do Anexo desta ata. (d) Constatada a observância de todas as formalidades 
legais, o Presidente declarou defi nitivamente constituída a “WAVE CORP S.A.” para todos os efeitos de direito, determinando 
que se procedesse em seguida a eleição dos membros do Conselho de Administração e ainda, a fi xação dos seus honorários. 
(e) Por conseguinte, foram eleitos por unanimidade os seguintes membros do Conselho de Administração: Karin Parodi, já 
qualifi cada, empossada como presidente do conselho; Sidney Gomes Leandro, RG 9 602 192 SSP/SP, CPF 089 831 388 – 07, 
empossado como membro do conselho, Mark Lawrence Moran, RG/SSP-SP 17.470.535-9, e CPF 127.687.688-20, empossado 
como membro do conselho, e José Antonio Mendes de Podesta, RG 5.156.922 e CPF 759.053.378-53, empossado como mem-
bro do conselho, todos com endereço comercial à Avenida das Nações Unidas, 12.55, conjunto 2410, 24º andar, CEP 04578-903, 
em São Paulo/SP. (f) Todos os conselheiros acima nomeados tomam posse neste ato, mediante a aposição de suas assinaturas 
em termo a ser lavrado em livro próprio, tendo o mandato a duração de dois anos, com início em 08/08/2016 e término em 
08/08/2018 e declaram, a bem da verdade e sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer as atividades mercantis. 
(g) Ato contínuo, o Presidente submeteu à apreciação da assembleia a defi nição da forma de remuneração dos Conselheiros, 
tendo sido decidido por unanimidade, que não receberão honorários no primeiro ano de mandato e para o segundo ano, será 
reavaliado em assembleia geral ordinária. (h) Por último, e por orientação do Presidente, os presentes autorizaram a realização 
e confecção de todos e quaisquer atos e/ou documentos necessários à implementação do ora deliberado, e alterações poste-
riores. Encerramento: Formalidades legais. São Paulo, 08/08/2016. (a) Integra Global Business Networks – Desenvolvimento 
e Promoção de Negócios Ltda.; Career Center – Consultoria em Recursos Humanos Ltda.; Gate Keepers Participações e Desen-
volvimento de Negócios Ltda. - Subscritores; Francisco José Varella Martinez – Presidente; Karin Parodi – Secretária. Carolina de 
Carvalho Jacintho - OAB/SP 261.884. Esta ata em seu inteiro teor, acompanhada de seu Estatuto social encontra-se arquivada 
na JUCESP sob nº 3530049535-7 em 14/09/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

AC Administração de Bens S.A.
CNPJ nº 07.834.796/0001-27 - NIRE 35.300.327.594

Extrato da Ata de Assembléia Geral Ordinária
Data/Hora/Local: 02/09/2016, às 10 horas, na sede social, São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente -
Andréa Cochrane; Secretário - Léo Wallace Cochrane Júnior. Convocação e Publicação: Dispensada. Deliberações
Aprovadas por Unanimidade: (i) Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referente ao exercício social
encerrado em 31/12/2015, estão dispensadas as publicações consoante o disposto no artigo 294 da Lei 6.404/76, com
nova redação dada pela Lei 10.194/2001; (ii) em razão da companhia não ter auferido lucro no exercício encerrado em
31/12/2015, não houve distribuição de dividendos e constituição de reserva legal; e (iii) foram reeleitos para compor a
Diretoria da companhia: Andréa Cochrane, RG 6.000.001-SSP/SP, CPF/MF 126.458.578-09, para Diretora Presidente;
e Leo Wallace Cochrane Junior, RG 2.612.515-SSP/SP, CPF/MF 005.765.818-87, para Diretor sem designação específica,
os quais exercerão seus mandatos até a AGO a realizar-se em 2019. Os diretores, ora eleitos, declararam que não
estão incursos em qualquer penalidade prevista em lei que os impeçam de exercer suas funções na companhia.
Encerramento: A Ata foi lida aprovada e assinada por todos os presentes. Data: SP, 02/09/2016. Mesa: (aa) Presidente
- Andréa Cochrane; Secretário - Léo Wallace Cochrane Junior. Acionistas Presentes: Andréa Cochrane e Léo Wallace
Cochrane Júnior. JUCESP nº 417.056/16-3 em 22/09/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

5º Subdistrito - Santa Efi gênia 
Dra. Ruth de Andrade Moraes - Ofi cial

O pretendente: ROBERTO BEZERRA DE SOUZA, profi ssão: comerciante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Delmiro Gouveia - AL, data-nascimento: 20/11/1960, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Bezerra de Souza e de Maria Amelia de 
Souza. A pretendente: MARLY DE JESUS SANTOS, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Potiraguá - BA, data-nascimento: 26/10/1966, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Sivaldo José Andrade e de Julia de Jesus Santos. R$ 35,00

O pretendente: GIUSEPPE CANGIALOSI, profi ssão: chef de cozinha, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itália, data-nascimento: 07/05/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Salvatore Cangialosi e de Anna Marasa. A pretendente: PAMELLA ARAUJO 
SANTOS, profi ssão: professora universitária, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 02/09/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Edson Antonio dos Santos e de Lia Teresinha de Araujo Santos. R$ 35,00

O pretendente: ARLINDO CHODI ENDO, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Junqueirópolis - SP, data-nascimento: 31/01/1951, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Endo Fukumatsu e de Mitsuko Suzuki Fukumatsu. A 
pretendente: CECILIA HIROKO KOGA, profi ssão: aposentada, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/04/1962, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Tuyoshi Koga e de Kazu Koga. R$ 35,00

O pretendente: JACQUES SZLEJF, profi ssão: analista de lojística, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/07/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Gabriel Pinchas Szlejf e de Doroti Zweibil Szlejf. A pretendente: 
FERNANDA WASSERMANN, profi ssão: publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 27/08/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Alberto Wassermann e de Sheila Zalcsztajn Wassermann. R$ 35,00

O pretendente: LEONARDO DUTRA PENTEADO, profi ssão: supervisor de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Volta Redonda - RJ, data-nascimento: 12/10/1979, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Roberto Penteado e de Maria Celia Dutra 
Penteado. A pretendente: TALITA CRISTINA PONTES, profi ssão: manicure, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/02/1987, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de José Luiz Pontes e de Rosely Laureano Pontes. R$ 35,00

O pretendente: SANDEEP SINGH, profi ssão: cozinheiro, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Rampur, na Índia, data-nascimento: 02/07/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Balveer Singh e de Jasveer Kaur. A pretendente: ADRIANA 
DA SILVA ALVES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 28/04/1989, residente e domiciliada no Distrito de Guaianases, nesta 
Capital - SP, fi lha de Manoel Alves Neto e de Ana Maria da Silva Alves. R$ 35,00

O pretendente: JAGDEEP SINGH, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Rampur, Na Índia, data-nascimento: 08/11/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Balveer Singh e de Jasveer Kaur. A pretendente: JULIANA MACHADO DE 
OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 07/05/1987, residente e domiciliada no Distrito de Guaianases, nesta Capital 
- SP, fi lha de José Wilson de Oliveira e de Maria Cristina Machado Ferreira. R$ 35,00

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: MARCO LANZA SERSON, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, naturali-
dade: São Paulo - SP, data-nas cimento: 04/11/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Nelson Serson e de Roseli Lanza Serson. A convivente: SABRINA VILLELA DA 
COSTA, profi ssão: médica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
13/03/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Osmar da Costa e de Gladis 
Villela. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apre-
sentaram os documentos exigidos pelo art 1525 do Código Civil Brasileiro R$ 35,00

Distrito São Miguel Paulista
José Eduardo Kirsten Bonizi - Ofi cial Interino

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente.: FABIO SCHELESKY, natural de Castro, PR, nasc.: 04/04/1980, profi ssão: 
contador, estado civil: solteiro, residente e domiciliado em Castro - PR. fi lho de: Eliezer 
Schelesky e de Olga Schelesky. A pretendente.: SUELEN DE LIMA VITAL, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 26/02/1983, profi ssão: administradora de empresas, estado civil: solteira, 
residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Roque Vital e de Maria José de Lima Vital.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

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

FÊNIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFER SUBLIMÁTICO LTDA ME. torna 
público que solicitou junto à CETESB a Renovação de Licença de Operação para 
Serviços Gráficos para terceiros não especificados, exceto Encadernação e Plastificação, 
sito à Rua Cristo Operário, nº 263. Vila Guilherme. São Paulo/SP.


