
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 você não cuidar 

do seu cliente, o seu 

concorrente irá” - (Bob 

Hooey)

O Dia do Vendedor é ce-
lebrado no Brasil em 1º 
de outubro. Por sinal, a 

profi ssão de vendas é uma das 
mais antigas da humanidade e 
acredite, ainda há vendedores 
que agem como se estivessem 
na antiguidade. 

Trabalhei com centenas de 
vendedores, ensinei e aprendi 
muito com eles, e afi rmo que 
qualquer pessoa que tenha 
força de vontade, coragem, 
persistência e algumas técni-
cas pode se dar bem no mundo 
das vendas. Certa vez, atuei 
com um vendedor espetacu-
lar, ele até ganhou prêmio de 
melhor vendedor na empresa. 
Me lembro que, na entrevista 
de admissão, ele disse que 
sua única experiência profi s-
sional era como motorista na 
marinha.

Reparei que os vendedores 
que se destacam pela alta 
performance possuem alguns 
pontos em comum e que nor-
malmente precisam: 

1- Gostar, gostar e gostar 

de pessoas - É imprescindí-
vel gostar de gente, de ajudar 
e inspirar as pessoas, de se 
relacionar levando soluções e 
ideias que melhorem a vida dos 
clientes. É preciso gostar do 
produto que vende e conhecer 
bem o que vai oferecer, afi nal, 
ninguém ama aquilo que não 
conhece.

2- Perguntar, perguntar e 

perguntar - Saber perguntar 
para entender e só depois 
atender a real necessidade do 
cliente é a forma mais efetiva 
de proceder. Alguns vendedo-
res não se sentem à vontade 
para fazer perguntas e alegam 
que os clientes não apreciam 
esta prática. 

De fato, algumas pessoas 
não gostam de ser questiona-
das, mas duas dicas podem 
resolver isso: a) pergunte em 
tom de bate-papo e não de 
interrogatório; b) justifi que 
as perguntas, ou seja, avise o 
cliente que fará algumas ques-
tões para conseguir entender 
melhor a necessidade dele e, 
de acordo com as respostas, 
você poderá buscar a melhor 
opção e condição monetária. 
Pronto! Sabendo disso, muitos 
clientes sentirão que serão 
benefi ciados e responderão 
bem mais motivados. 

3- Escutar, escutar e es-

cutar - Escutar mais e falar 
menos. Com o passar do tempo, 
o profi ssional de vendas que 
atua com excelência evoluiu 
e aprendeu que não adiantar 
mais falar, falar, falar e vencer 
o cliente pelo cansaço ou com 
alguma mentira. Ele precisa 
dizer a verdade e escutar para 
descobrir a melhor sugestão 
para apresentar.

O mercado no passado valo-
rizava o vendedor que falava 
bastante, mas hoje isso mudou. 
Diversas empresas preferem o 
vendedor introvertido, aquele 

que fala menos, mas escuta 
atentamente e responde de 
forma assertiva. O falastrão 
que engana os clientes para 
vender a qualquer custo está 
fadado ao fracasso, pois o peixe 
morre pela boca.

4- Treinar, treinar e trei-

nar - Treinar continuamente. 
Antigamente, um vendedor 
fazia meia dúzia de cursos e, 
com algum tempo de trabalho, 
já se apresentava como um 
expert das vendas. 

Segundo a Associação Bra-
sileira de Treinamento e De-
senvolvimento as organizações 
brasileiras vêm investindo cada 
vez mais na qualifi cação dos 
colaboradores, mas para se 
ter uma ideia do quanto pre-
cisa melhorar, o estudo ainda 
revela que o Brasil treina por 
ano 16,6 horas/colaborador, 
enquanto os Estados Unidos 
treina 31,5 horas/colaborador, 
quase o dobro.

O treinamento já é o ter-
ceiro fator mais valorizado 
na hora de reter talentos nas 
organizações, é o que revela 
pesquisa da Panorama RH 
2016, da Mercer. Hoje, quando 
realizo palestras motivacionais 
e treinamentos de vendas em 
diversas empresas e entidades 
por todo o Brasil, percebo que o 
nível de interesse por parte do 
funcionário com a capacitação 
aumentou consideravelmente, 
afi nal, quem acha que sabe 
tudo na verdade não sabe 
nada.

5- Superar, superar e 

superar - Superar as metas, 
pois elas existem para serem 
ultrapassadas. Walt Disney 
disse certa vez: “A diferen-
ça entre ganhar e perder é 
muitas vezes...não desistir”. 
Mas você já reparou como as 
pessoas desistem facilmente 
das metas quando elas co-
meçam a ficar difíceis? Meta 
fácil qualquer um bate, mas 
para metas difíceis chame um 
campeão, pois ele é incansá-
vel, corajoso, persistente e só 
sossega quando atinge seu 
objetivo. O ser humano tende 
a ficar na zona de conforto, 
mas os grandes vitoriosos 
fogem desta cilada mortal 
e buscam sempre novos 
desafios. 

Quer distinguir um vence-
dor de um perdedor? É fácil, 
pergunte o motivo do seu in-
sucesso. Os medíocres fogem 
da responsabilidade e atrelam 
seu insucesso a algum fator 
externo, já os verdadeiros 
campeões olham para dentro 
de si e buscam internamente 
uma forma de aprimorar e 
vencer. E, assim, encaram suas 
difi culdades com persistência 
e resiliência, superam suas 
adversidades com disciplina 
e foco, conquistam suas me-
tas e, não por acaso, chegam 
merecidamente ao topo.

Parabéns vendedor!

(*) - Palestrante motivacional, 
especialista em vendas com 

qualifi cação internacional, consultor 
e autor dos livros ‘A Divertida Arte 

de Vender’, ‘Motivação Nota 10’ e 
‘21 soluções para potencializar seu 

negócio’ (www.erikpenna.com.br).

Condutas assertivas do 
vendedor contemporâneo

Erik Penna (*)

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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CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, solteiro, auxiliar contábil, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 19/02/1988, residente e domiciliado neste Subdis-
trito - SP, fi lho de Eduardo Rodrigues da Silva e de Maria Helena Garcia. A pretendente: 
MARINA PINHEIRO SCUDELER, solteira, designer de interiores, natural de São Paulo 
- SP, nascida em 11/08/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José 
Ariovaldo Scudeler e de Fátima Pinheiro Scudeler. R$ 35,00

O pretendente: RAFAEL ALVES DE MOURA, solteiro, advogado, natural de São Paulo 
- SP, nascido em 10/11/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Edi-
valdo Lima de Moura e de Maria de Fatima Alves de Moura. A pretendente: JAQUELINE 
LEMOS PRINA, solteira, arquiteta e urbanismo, natural de São Paulo - SP, nascida em 
23/08/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Walter Prina e de 
Uzalena Augusta Lemos Prina. R$ 35,00

O pretendente: JIDEVALDO FRANÇA DE OLIVEIRA, solteiro, encarregado de esta-
cionamento, natural de Poções - BA, nascido em 14/05/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Jesulino José de Oliveira e de Neusa França de Oliveira. 
A pretendente: ITAMÁRIA FERREIRA DOS SANTOS, solteira, atendente, natural de 
Itacaré - BA, nascida em 25/06/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Antonio José dos Santos e de Evani Ferreira Reis. R$ 35,00

O pretendente: DAVID CORRÊA RIBEIRA, divorciado, advogado, natural de São Paulo - 
SP, nascido em 27/09/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jorge 
Ribeira Lavandenz e de Vera Ione de Souza Corrêa Ribeira Lavandez. A pretendente: 
TALITA MATTIOLI KOTH, divorciada, vendedora, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 24/11/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marlon Koth e de 
Alessandra Mattioli Koth. R$ 35,00

De acordo com o estudo, o lanche intermediário foi consumi-
do por 98,20% das crianças brasileiras, sendo compostos, 
em média, por três grupos de alimentos: frutas, biscoitos 

e iogurtes. O lanche da tarde foi mais frequente (96,69%) do que 
o lanche da manhã (71,17%). 

Foram analisadas as respostas dos pais ou responsáveis de 
1.391 crianças, com idade entre 4 e 6 anos, de todas as regiões do 
Brasil. A pesquisa constatou também que o valor calórico desses 
lanches, considerando nível socioeconômico e gênero, estava 
de acordo com o preconizado (entre 180 e 270 kcal), variando 
de 190 a 250 quilocalorias (kcal). O lanche da manhã da região 
Centro-Oeste e o lanche da tarde da região Sudeste se mostraram 
abaixo da recomendação, com 146 kcal e 168 kcal. Os resultados 
servirão para orientar pediatras e nutricionistas.

O consumo de açúcar de adição, somadas às quantidades de 
açúcares do lanche da manhã e da tarde aproximou-se do limite 
recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para 
dieta de uma criança de 4 a 6 anos: 22,5 gramas por dia. Já a 
ingestão de frutas esteve presente em 98,8% das composições de 
lanches estudadas, que pode ser entendida como tendência de 
melhoria da educação nutricional. O leite e bebidas à base de leite 
estiveram presentes em quase 10% das composições de lanches 
e o suco compôs 8,3% dos lanches intermediários estudados. O 
refrigerante apresentou frequência de ingestão próximo a 5% no 
lanche da tarde das crianças.

“Na maior parte das vezes, o lanche não é completo em todos 
os grupos que gostaríamos que fossem. Parte da alimentação tem 
grande parte de alimentos com grande quantidade de açúcar. As 
crianças não estão ingerindo frutas e os sucos que bebem são 
adoçados. Comem grande quantidade de cereais com muito açúcar, 
bolos e biscoitos recheados e ingerem pequena quantidade de 
alimentos lácteos”, disse Mauro Fisberg, um dos coordenadores 

Conforme o estudo, crianças ingerem pouca quantidade

de alimentos lácteos.

Frutas, biscoitos e iogurtes compõem 
lanche de 98,2% das crianças brasileiras
Um estudo realizado de forma conjunta entre professores e pós-graduandos da Unifesp, da Medicina 
de Ribeirão Preto, do Hospital Infantil Sabará e do curso de Nutrição da USJT, descreveu os hábitos 
alimentares de crianças em idade pré-escolar em relação ao consumo dos lanches intermediários, que 
são aqueles feitos entre as principais refeições

do estudo e professor do Setor de Medicina do Adolescente da 
EPM/Unifesp.

Segundo ele, os refl exos negativos desses alimentos na saúde 
dependem muito da frequência do consumo, que, se for exagerado, 
pode gerar excesso de peso, obesidade e aumento de doenças 
crônicas. Por isso, ele destaca que é preciso educar os pais, já 
que o controle na escola é feito de forma razoável. 

“Os maiores são mais difíceis de controlar porque têm maior 
condição de compra. Por isso, é preciso orientar os pais que orga-
nizam o lanche ou que permitem a compra. O lanche planejado é 
sempre melhor do que o colocado por acaso. Muitas famílias não 
planejam por causa de vários motivos, entre eles falta de tempo 
e de informação, maior difi culdade de preparar um lanche para 
toda família, que implica em planejar compra e planifi car cardápio 
que nem sempre é possível em todos os casos”.

O lanche ideal
Conforme o Manual de Orientação do Departamento de Nutro-

logia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), durante a idade 
pré-escolar é recomendado que sejam realizadas as refeições 
principais (café da manhã, almoço e jantar), com três lanches 
intermediários entre elas: lanches da manhã, tarde e noite, em 
horários regulares e com intervalos entre duas e três 3 horas, 
sufi cientes para que a criança sinta fome na próxima refeição.

De acordo com as recomendações dietéticas do Manual do Lan-
che Saudável da SBP, o lanche intermediário para ser considerado 
saudável deve ser composto por uma fruta, um tipo de carboidrato 
e um alimento fonte de proteína, quase sempre láctea. No caso 
das bebidas, que seja água ou sucos não adoçados (ABr).

A ingestão de frutas esteve presente em 98,8% das composições 

de lanches estudadas, que pode ser entendida como tendência de 

melhoria de educação nutricional. 
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O pretendente: ALEXANDRE GODINHO DA SILVA, solteiro, coordenador de imigração, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 03/04/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Flavio Gouvea da Silva e de Emir Godinho da Silva. A pretendente: BRUNA 
LEONE GEBRAN HARDEN, solteira, arquiteta e urbanista, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 15/05/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Melhem 
Makul Gebran Harden e de Vera Lucia Leone Gebran Harden. R$ 35,00

O pretendente: TOMÁS BOLOGNANI MARTINS, solteiro, servidor público, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 27/10/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Plinio Martins Filho e de Vera Lúcia Belluzzo Bolognani. A pretendente: JULIANA 
ERIKO OGATA, divorciada, servidora pública, natural de São Paulo - SP, nascida em 
15/02/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Mioshi Ogata e de 
Mercedes Tieko Ogata. R$ 35,00

O pretendente: SAMY LUIZ FISCHMAN, solteiro, chefe de cozinha, natural de Guaru-
lhos - SP, nascido em 28/08/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Breno Fischman e de Maria Tânia dos Santos. A pretendente: CRISTIANE ROCHADEL, 
solteira, administradora, natural de Tubarão - SC, nascida em 25/01/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Eva Rochadel. R$ 35,00

O pretendente: JOÃO VITOR LIMA DOS SANTOS, solteiro, empresário, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 15/12/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Clovis Vieira dos Santos e de Maria Aparecida de Lima dos Santos. A pretendente: 
RENATA DE ALMEIDA DE CAMPOS BLANC BARROS, solteira, designer de interio-
res, natural de São Paulo - SP, nascida em 09/10/1992, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Adriano Blanc de Barros e de Andrea de Almeida Campos Blanc 
Barros. R$ 35,00

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

ASSOCIAÇÃO PAULISTA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - APFCC
Edital de Convocação

Ficam convocados os senhores Associados, os Membros da Diretoria e do Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO PAULISTA 
FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - APFCC a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária de Eleição de Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal, para o biênio 2017/2018, no dia 29 ( vinte e nove ) de Novembro de 2016 ( terça – feira), às 11:30 
hs em primeira convocação e às 12:00 hs, em segunda convocação, a se realizada na Sede da APFCC, à Rua General Jardim, 
618 –cj. 52, com qualquer número de presentes. São Paulo, 28 de Setembro de 2016. Rosangela Monteiro Butler - Presidente.

Prel Empreendimentos e Participações Ltda. -  CNPJ/MF Nº 50.943.034/0001-98
Resolução de Sócia

Data/Hora/Local: 23/08/2016, às 10hs, sede em SP/SP, Rua Dr.Fernandes Coelho, 85, 8º andar, sala 1. Presença:
Totalidade. Mesa: Presidente-Nelson Pazikas, Secretário-Marcelo Ferreira Vinhola. Deliberações Aprovadas por
Unanimidade: Redução do capital social que se mostrou excessivo em relação ao objeto social da Sociedade dos
atuais R$ 7.272.045,00, dividido em 44.073 quotas, no valor nominal de R$ 165,00 cada uma, para R$ 5.536.410,00,
redução esta, portanto, no importe R$ 1.735.635,00, mediante o cancelamento de 10.519 quotas sociais, no valor
nominal de R$ 165,00 cada, todas subscritas e integralizadas pela sócia. A restituição do capital social ora reduzido,
no valor total de R$ 1.735.635,00 ocorrerá da seguinte forma: (i) R$ 30,02 em moeda corrente nacional à sócia; e
(ii) R$ 1.735.604,98 é compensado com o valor do crédito que a Sociedade possui contra a sócia, extinguindo-se
tal crédito nos termos do artigo 381 do Código Civil. A sócia aprova a publicação desta ata e assina, sendo que, em
cumprimento ao artigo 1.084 do Código Civil, a redução do capital tornar-se-á eficaz após o transcurso do prazo legal sem
que haja qualquer oposição. Encerramento: A Ata foi lida e assinada por todos os presentes. Eternit S.A. Nelson Pazikas-
Presidente, Marcelo Ferreira Vinhola-Secretário. Visto: Vera Lúcia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - OAB/SP - 86.741.

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.
APEX COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP. torna público que requereu à SVMA a 
Licença Ambiental de Operação, para Fabricação de Produtos de Papel e Embalagem, 
Laminado Plano e Tubular de Material Plástico, sito à Rua Alvarenga Peixoto, nº 205. Vila 
Anastácio. São Paulo/SP.
CENTRO COMERCIAL AVENIDA IMIGRANTES LTDA. torna público que recebeu da 
CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 60004473, válida até 26/09/2.021 
para, Posto de Abastecimento de Veículos, sito à Avenida Dos Imigrantes, nº 1.383. Jardim 
São Lourenço. Bragança Paulista/SP.

CPE COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
CNPJ/MF 65.576.530/0001-28 - NIRE: 35.300.130.553

Ata de Reunião do Conselho de Administração  Realizada em 16  de Agosto de 2016
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de agosto de 2016, às 15:00 horas, reuniram-se os membros do Conselho
de Administração da CPE- Companhia de Participações e Empreendimentos, em sua sede social
na Avenida Paulo Ayres nº 230, sala 03, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo, atendendo
prévia convocação, sob a Presidência do Sr. Vitor Luiz Taddeo Mammana e secretariada por mim Harry
Eugen Josef Kahn, com a presença de todos os conselheiros para apreciar e deliberar especificamente
sobre a eleição da Diretoria Executiva da Sociedade. Foram reeleitos por unanimidade, para o cargo de
Diretor Presidente o Sr. Riccardo Arduini, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identida-
de RG. 3.812.723-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 066.751.668-91 e para o cargo de Diretor Vice
Presidente o Sr. Vitor Luiz Taddeo Mammana, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identi-
dade RG. 2.317.306-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.096.568-00 ambos residentes e
domiciliados na Capital de São Paulo e com escritório na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220,
na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo que exercerão seus cargos independentemente de
remuneração. Os diretores reeleitos neste ato, presentes à reunião e que subscrevem a presente decla-
ram expressamente, sob as penas da lei que não estão incursos em quaisquer disposições legais que
impeçam o exercício da atividade mercantil. Não havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação
o Sr. Presidente concedeu o tempo necessário à lavratura da presente ata que, na reabertura foi lida,
aprovada e assinada por todos os presentes. Taboão da Serra, 16 de agosto de 2016. (aa.) Vitor Luiz
Taddeo Mammana - Presidente da mesa, Harry Eugen Josef Kahn - Secretario da mesa, Alessandro
Arduini, Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, Giancarlo Arduini, Harry Eugen Josef Kahn, Renata
Bonsaver Mammana Milani, Riccardo Arduini, Vitor Luiz Taddeo Mammana, Declaro que a presente é
cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Taboão da Serra, 16 de agosto de 2016. Vitor Luiz Taddeo
Mammana. JUCESP nº 385.922/16-4 em 09/09/16. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

EPE - Empresa de Participações e Empreendimentos S/A
CNPJ/MF 06.225.026/0001-14 - NIRE:35.300.314.824

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada Em 01/08/2016
Data: 01/08/2016; Horário: 16:00 horas; Local: Sede social da EPE - Empresa de Participações e Em-
preendimentos S/A, inscrita no CPF/MF sob o nº 06.225.026/0001-14, NIRE 36.300.314.824, na Avenida
Paulo Ayres nº 240, sala 06, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo; Publi-
cações:) a) Convocação - Dispensada em razão de haver comparecido a totalidade dos acionistas nos
termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76; b) Balanço Patrimonial de 31/12/2015 e 31/12/2014, De-
monstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demons-
tração do Resultado, Relatório da Diretoria - Publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e
Empresas & Negócios do dia 13 de julho de 2016; c) Mesa: Sob a presidência do acionista Vitor Luiz
Taddeo Mammana, secretariada por mim Antonio Afonso Simões; d) Presenças: Acionistas represen-
tando a totalidade do capital social; Ordem do Dia e Deliberações: d-1) Aprovados por unanimidade
com abstenção dos legalmente impedidos o balanço e demonstrações contábeis retro-mencionados; d-2)
A sociedade apresentou resultado positivo de R$ 351.614,24 (trezentos e cinquenta e um mil, seiscentos
e catorze reais e vinte e quatro centavos) que será transferido para reservas estatutárias; d-3) Deliberado
por unanimidade que não será constituída reserva legal em razão da existência de prejuízos acumulados,
sendo o lucro transferido para reserva estatutária para redução do prejuízo acumulado; d-4) Eleição da
diretoria e fixação da remuneração: Foram reeleitos por unanimidade os seguintes diretores: d-3-1) Dire-
tor Presidente: Vitor Luiz Taddeo Mammana, brasileiro, casado, industrial, nascido em 27/05/1939, porta-
dor da cédula de identidade RG. 2.317.306-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.096.568-00; d-3-
2) Direto Vice Presidente: Riccardo Arduini, brasileiro, casado, engenheiro, nascido em 26/09/1948, por-
tador da cédula de identidade RG. 3.812.723-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 066.751.668-91, am-
bos residentes e domiciliados na capital de São Paulo e com escritório na Avenida Paulo Ayres nº 240,
CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo, que exercerão seus cargos sem
qualquer remuneração; e) Declaração de desimpedimento: Os diretores reeleitos que subscrevem a pre-
sente ata declaram expressamente para os fins do disposto no artigo 37, II da Lei nº 8.934/94, com a reda-
ção dada pelo artigo 4º da Lei nº 10.194/2001, sob as penas da lei, e sob responsabilidade, civil e criminal
de que tem conhecimento de que deverão ter, no exercício de suas funções o cuidado e a diligência que
todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios, que não estão
incursos nas restrições que impedem, o exercício das atividades comerciais, não estão impedidos por lei
especial nem condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popu-
lar, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações
de consumo, a fé pública ou a propriedade enquanto perdurarem os efeitos da condenação. f) Outros as-
suntos de interesse social: Não havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação foram encerra-
dos os trabalhos, concedido o tempo necessário à lavratura da presente ata que, na reabertura, foi lida,
aprovada e assinada por todos os acionistas da sociedade. (aa) Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente
da mesa, Antonio Afonso Simões - Secretario da Mesa, Antonio Afonso Simões, Dina Rosa Bosellini -
p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Hargrove Investments LLC - p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Julia Dora Antonia
Koranyi Arduini - p.p. Riccardo Arduini, Renata Bonsaver Mammana Milani, Riccardo Arduini, Vitor Luiz
Taddeo Mammana, Zeaf Participações e Empreendimentos Ltda. - Vitor Luiz Taddeo Mammana. Decla-
ramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Taboão da Serra, 01 de agosto de 2016.
Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da mesa, Antonio Afonso Simões - Secretário da mesa.
JUCESP nº 386.264-16-8 em 09.09.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002828-80.2016.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Fer-
nando Cirillo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) De Sisto Comércio e Serviços Ltda - ME, CNPJ 
02.623.971/0001-12, que nos autos do Cumprimento de Senteça da ação MONITÓRIA 0000025-
66.2012.8.26.0010, requerida por UNIÃO SOCIAL CAMILIANA, foi deferida a sua INTIMAÇÃO 
por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 14.875,01, que deverá ser devidamente 
atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
sob pena de multa de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo 
de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
Cidade de São Paulo, aos 14 de setembro de 2016.                                                           29 e 30/09    

Edital de Citação  Prazo de 30 Dias. Processo Nº 0012181-70.2012.8.26.0565. O MM. Juiz de 
Direito da 3ª VC, do Foro de São Caetano do Sul, Estado de SP, Dr. Sérgio Noboru Sakagawa, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a THIAGO SANZ MIRANDA, RG 46.032.803-7, CPF 231.002.408-20, 
que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de União Social Camiliana, para cobrança de 
R$ 3.415,77 (valor de julho de 2012), referente ao contrato de prestação de serviços educacionais 
firmado entre as partes e que não foi cumprido. 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 úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, Efetue O Pagamento 
da quantia especificada, devidamente atualizada, e efetue o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, de modo 
que ficará isento do pagamento de custas processuais se efetuar o pagamento no prazo. Caso 
não efetue o pagamento no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno 
direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. nada mais. Dado e passado nesta cidade 
de São Caetano do Sul, aos 30 de agosto de 2016.                                                    29 e 30/09

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0019601-30.2016.8.26.00 02. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia 
Longobardi Campana, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Severino Inácio dos Santos, RG 02725253, 
Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários LTDA, alegando em síntese: Para que efetue o pagamento do valor de 
R$ 88.288,67, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10 % (art.513 ,§2º,IV,do NCPC), podendo 
oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Intimação, 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 17 de agosto de 2016..                                                       29 e 30/09  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo nº 0316186-15.1997.8.26. 0007O Doutor Antonio 
Marcelo Cunzolo Rimola, MM. Juiz de Direito da 2ª VC do Foro Regional de Itaquera S/P, etc. Faz 
saber a MARIA CARDOSO DA CRUZ, que na ação Monitória, em execução, movida por MOMENTUM 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, foi deferida a intimação da executada, por edital, sobre 
a penhora que recaiu sobre um lote de Terreno de nº 26, quadra NA, Situado no Município de Para-
napanema/SP, no Loteamento Terras de Sta. Cristina Gleba VII, onde mede 15,00 metros de frente 
para a rua 96; quinze metros (15,00) nos fundos com o lote 13; trinta (30,00m) metros á esquerda 
com o lote 25; trinta metros (30,00m) á direita com o lote 27, encerrando a área de quatrocentos e 
cinquenta metros quadrados (450 m2); sem benfeitorias, sem moradores. Registrado no C.R.I. de 
Avaré (SP), no livro nº 02, Registro Geral, sob nº de matrícula 43.193, Avaliado em 14.000,00. Nada 
Mais. Encontrando-se a ré, em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua Intimação por Edital, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, caso queira, apresente impugnação à penhora realizada sobre 
o imóvel descrito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 
23 de setembro de 2016.                                                                                                       29 e 30/09

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1007693-87.2015.8.26. 0003. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Alessandra Laperuta Nascimento 
Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Alexandre José Antonio, RG Nº 26.756.209-3, CPF/
MF Nº 141.860.668-50  que União Social Camiliana, lhes ajuizou ação MONITÓRIA para cobrança 
de R$ 8.850,34, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes 
e não foi cumprido. Não localizado o representante legal, citado 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, presumindo-se 
como verdadeiros os fatos. Será o presente edital, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 29 de agosto de 2016.                                                        29 e 30/09

 Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1016603-74.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica Di Stasi Gantus 
Encinas, na forma da Lei, etc. Faz Saber a MANOEL FERREIRA DOS SANTOS RG Nº 18.910.935, 
CPF Nº 030.052.208-85 que MOMENTUM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA lhe ajuizou ação 
de Ordinário, objetivando a Cobrança da quantia de R$ 4.262,89, referente as despesas da taxa de 
conservação do lote 20 da Quadra HK, do Empreendimento Terras de Santa Cristina III, pois as deixou 
de pagar. Estando o réu eu lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados 
na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 
de agosto de 2016.                                                                                                            29 e 30/09


