
Há estudos e mais estudos 

sobre a inibição, fantas-

ma que apavora muita 

“gente boa” por esse mun-

do afora, gelando-lhe a 

voz na garganta. Como 

surge e por que surge a 

inibição?

A seguir, reproduzo algo 
que escrevi no livro “Fa-

lar bem é bem fácil”.
“O problema que afl ige a 

imensa maioria das pesso-

as é a inibição, o medo de 

falar em público. Por que o 

temos? Há quem pense que 

isso ocorre somente aqui, 

com os brasileiros, porque 

achamos que não temos 

formação escolar sólida, 

nem tradição cultural, nem 

caldo de cultura ou coisa 

que o valha.

Entretanto, uma pesquisa 

levada a efeito nos Estados 

Unidos há alguns anos pela 

Business Week, constatou 

que um dos maiores me-

dos dos americanos é falar 

em público! Estudos mais 

recentes desenvolvidos, en-

tre outros, pelos psicólogos 

Philip Zimbardo, da Uni-

versidade de Stanford, na 

Califórnia, e Bernardo Car-

ducci, mostram que o pro-

blema continua – e maior 

que antes! 

Esses estudos indicam que 

a porcentagem de adultos 

tímidos passou de 40% nos 

anos 70, para 50% na atua-

lidade. Nada menos que 58% 

dos americanos acham falar 

em público um verdadeiro 

terror, enquanto apenas 

10% da população declara 

nunca ter sentido ansiedade 

social em situações como 

falar em público, passar por 

uma entrevista ou ser obser-

vado por grande número de 

pessoas.

Você já parou para anali-

sar por que sentimos medo 

de falar em público? Isso não 

deveria ocorrer, pois come-

çamos a falar por volta do 

primeiro ano de existência, 

e falamos a vida inteira, 

todos os dias (alguns exage-

ram e falam até dormindo!). 

Mais ou menos na mesma 

época em que começamos a 

falar, aprendemos também 

a andar, não é? E alguém 

é “inibido para andar”? Só 

anda com duas ou três pes-

soas porque tem “medo de 

andar em público”?

Em treinamento, eu peço 

aos alunos que me expli-

quem o porquê da inibição. 

As respostas são fantásticas! 

Mas o que de fato ocorre? 

Simples: o dom da fala, essa 

capacidade maravilhosa 

que temos, veio-nos como 

um presente de Deus. Mas 

veio sem o manual de ins-

truções! ”

Até aqui, transcrevi parte 
do capítulo “Enfrentando os 
obstáculos um a um”, da pá-
gina 65 da terceira edição do 
referido livro, publicado pela 
Madras Business. Mas, afi nal, 
onde está a raiz do problema? 
O que normalmente acontece 
é que em vez de ensinar, nós 
“desensinamos” nossos fi lhos a 
falar. Essa história de se dizer 
“nenê qué pepeta”; “nenê qué 
naná”, ou “papá” ou “nenê qué 
imbola”... ou o que quer que 
seja nesse estilo é um absurdo! 
Em lugar de os pais sinaliza-
rem para os fi lhos como estes 
devem falar, eles buscam imi-
tar as expressões rudimenta-
res naturais das crianças!  Para 

início de conversa, a criança é 
uma pessoa, um indivíduo, e 
tem um nome, pelo qual deve 
ser tratada! Em segundo lugar, 
seu cérebro começou a ser 
formado a partir dos dezoito 

dias da gestação, e lhe confere 
inteligência, à medida que os 
neurônios se desenvolvem! 
Então, ao invés de imitar a lin-
guagem tatibitate da criança, 
os pais devem falar da forma 
correta: “você quer a chupeta? 
”; “o Henrique quer dormir”, 
ou “comer”, ou “você quer ir 
embora”? Ao aprender a falar 
corretamente desde cedo, a 
“pessoinha” não será corrigi-
da ou ridicularizada fora do 
ambiente familiar, não sofrerá 
vexames ou bullying, fatores 
que inexoravelmente geram 
a inibição, a insegurança, 
levando o indivíduo, quando 
adolescente ou adulto, a ter 
medo pânico de falar em pú-
blico...

Se, como dizia Dadá Mara-
vilha “Toda problemática tem 
que ter uma solucionática”, 
qual será a aplicável à ini-
bição? De início, recorro ao 
que escreveu o Apóstolo São 
Paulo, em sua Primeira Carta 
aos Coríntios, no capítulo 13, 
versículo 11: “Quando eu 

era menino, falava como 

menino, sentia como meni-

no, discorria como menino, 

mas logo que cheguei a ser 

adulto, acabei com as coisas 

de menino.” A primeira pro-
vidência é conscientizar-se de 
que o medo pânico de falar em 
público é “coisa de menino”! 
Não se aplica a uma pessoa 
adulta, que deixou “as coisas 

de menino”! Lá atrás, esse 
sentimento até se justifi cava, 
pois uma criança não conhece 
o signifi cado, a extensão e o 
conteúdo das palavras, e tende 
a atrapalhar-se com elas. Um 
adulto, porém, já domina es-
ses aspectos da comunicação 
e não tem porque deixar-se 
dominar pelo pânico...

A segunda medida é recor-
rer a um dos muitos – e bons 
– Cursos de Oratória, que, 
com métodos racionais e es-
pecífi cos, ensinam a eliminar 
os entraves e as barreiras da 
comunicação oral, levando à 
superação de bloqueios psi-
coemocionais.

Em última análise, tais cur-
sos oferecem o que estava 
faltando para tornar comple-
ta a extraordinária bênção 
dada pelo Grande Arquiteto 
do Universo: “O Manual de 

Instruções da Fala! ”

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
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     Controladora    Consolidado

Ativo  2015 2014 2015 2014

Ativo circulante

Disponibilidades  2.433 4.055 3.028 5.453

Estoques  22.151 32.971 42.092 54.166

Clientes  11.313 18.059 18.480 29.392

Outros valores  465 260 786 1.758

  36.362 55.345 64.386 90.769

Ativo não circulante

Clientes  15.850 10.816 20.250 13.850

Outros valores  - - 51 58

  15.850 10.816 20.301 13.908

Permanente

Investimentos  30.191 35.351 - -

  30.191 35.351 - -

Total do Ativo  82.403 101.512 84.687 104.677
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de reais)

    Reserva  Total Adiantamento para
  Capital Reserva de Lucros Lucros Patrimônio Futuro Aumento Total Patrimônio
  Social Legal a Realizar Acumulados Líquido de Capital - AFAC Líquido e AFAC
Saldos em 31 de dezembro de 2013  500 100 43.834 - 44.434 29.215 73.649
Adiantamento para Fututo Aumento de Capital      - 17.557 17.557
Dividendos distribuidos (A.G.E. de 12/03/2014)    (5.400)  (5.400)  (5.400)
Dividendos distribuidos (A.G.E. de 16/09/2014)    (4.200)  (4.200)  (4.200)
Lucro Líquido do Exercício     14.497 14.497  14.497
Destinação do Lucro do Exercício:
Reserva de Lucros a Realizar    10.872 (10.872) -  -
Dividendos Propostos     (3.625) (3.625)  (3.625)
Saldos em 31 de dezembro de 2014  500 100 45.106 - 45.706 46.772 92.478
Integralização de Capital  46.772    46.772 (46.772) -
Dividendos distribuidos (A.G.E. de 31/03/2015)    (4.200)  (4.200)  (4.200)
Dividendos distribuidos (A.G.E. de 01/09/2015)    (10.872)  (10.872)  (10.872)
Dividendos distribuidos (A.G.E. de 30/09/2015)    (2.500)  (2.500)  (2.500)
Lucro Líquido do Exercício     8.704 8.704  8.704
Destinação do Lucro do Exercício:
Reservas de Lucro   435 3.401 (3.836) -  -
Dividendos Propostos     (4.868) (4.868)  (4.868)
Saldos em 31 de dezembro de 2015  47.272 535 30.935 - 78.742 - 78.742

Demonstração do Fluxo de Caixa para os Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de reais)

    Controladora   Consolidado
  2015 2014 2015 2014
Atividades Operacionais
Lucro antes do IR e CS  9.735 15.365 9.811 15.535
Despesas (receitas) que não afetam 
 as disponibilidades:
Equivalência patrimonial  1.263 (5.150) - -
Provisão para garantia  227 201 154 306
Decréscimo/ (Acréscimo) em 
 ativos operacionais
(Acréscimo) decréscimo nos estoques  10.820 3.634 12.074 (21)
(Acréscimo) decréscimo em clientes  1.712 4.160 4.512 8.858
(Acréscimo) decréscimo em outros 
 valores a receber  (205) 707 979 (13)
Acréscimo/ (Decréscimo) em 
 passivos operacionais
Acréscimo (decréscimo) em fornecedores  38 (3.335) (51) (4.164)
Acréscimo (decréscimo) em obrigações 
 trabalhistas e tributárias  (235) (458) (579) (847)
Acréscimo (decréscimo) em 
 sócios incorporadores  - (171) (108) (151)
Acréscimo (decréscimo) em 
 partes relacionadas  (1.245) 1.251 (1.296) (18.605)
Acréscimo (decréscimo) 
 outros valores a pagar  - (2.219) (216) (7.262)
Caixa gerado nas atividades 
 operacionais  22.110 13.985 25.280 (6.364)
Atividades de investimentos
Acréscimo (decréscimo) 
 nos investimentos  3.897 (19.933) - -
Caixa gerado das (aplicado) 
 nas atividades de investimentos  3.897 (19.933) - -
Atividades de financiamentos
Adiantamento para Futuro 
 aumento de Capital  - 17.557  17.557
Dividendos pagos  (26.598) (9.600) (26.598) (9.600)
Impostos Pagos  (1.031) (868) (1.107) (1.038)
Caixa gerado (aplicado) nas 
 atividades de financiamentos  (27.629) 7.089 (27.705) 6.919
Aumento (redução) líquido em caixa 
 e equivalentes de caixa  (1.622) 1.141 (2.425) 555
Caixa e equivalentes de caixa
No início do período  4.055 2.914 5.453 4.898
No fim do período  2.433 4.055 3.028 5.453
Aumento (redução) líquido em caixa 
 e equivalentes de caixa  (1.622) 1.141 (2.425) 555

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de reais)

01. Contexto Operacional: A Alphaville Ribeirão Preto Empreendimentos 
Imobiliários S.A. é uma companhia de propósito específico e tem como 
objeto social realizar implantação de empreendimento do tipo loteamento 
urbano na cidade de Ribeirão Preto - SP e Porto Alegre - RS, sem a pres-
tação de serviços, com elaboração de projetos, contratação de construção 
de benfeitorias e acessos aos referidos lotes, bem como a participação em 
outras sociedades. 02. Principais Práticas Contábeis: As demonstrações 
financeiras, em 31/12/2015, estão sendo apresentadas de forma comparativa 
com as do exercício findo em 31/12/2014, e foram elaboradas de acordo 
com as praticas contábeis adotadas no Brasil, emanadas da lei Nº6.404/76 
e demais disposições normativas e regulamentadoras, principalmente, as 
adequações trazidas pela Lei nº 11.638/07 e 11.941/09. As demonstrações 
financeiras consolidadas da Companhia incluem as demonstrações finan-
ceiras da controladora e de sua controlada direta a Alphaville Porto Alegre 
Empreendimentos Imobiliários Ltda.. As práticas contábeis foram aplicadas de 
maneira uniforme na controlada e o exercício social dessa empresa coincide 
com o da Companhia. Na elaboração das demonstrações financeiras, da 
controladora e consolidada, é necessário utilizar estimativas para contabi-
lizar certos ativos, passivos e outras transações. Tais princípios podem ser 
assim sumariados: a) Ativo circulante e não circulante: As contas do ativo, 
incluindo estoques, estão apresentadas ao valor de realização ou de custo, 
incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias aufe-
ridas e ajuste a valor presente. b) Passivo Circulante: O passivo circulante 
é demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos. 
c) Apuração do resultado: As receitas e despesas são apuradas pelo 
regime de competência. d) Imposto de renda e contribuições: Conforme 
permitido pela legislação fiscal as receitas relacionadas às vendas de lotes 
urbanos são tributadas com base no regime de caixa e não com base no 
critério descrito anteriormente para reconhecimento destas receitas. Como 

a prática contábil difere da prática fiscal, é calculado um passivo ou ativo de 
imposto de renda e contribuições diferidos, para refletir quaisquer diferenças 
temporárias. 03. Disponível: O saldo refere-se a aplicações financeiras em 
Certificados de Depósitos Bancários e são remuneradas em torno de 100% 
do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). Estas aplicações possuem 
liquidez imediata sem riscos aos envolvidos. 04. Contas a Receber: As 
contas a receber decorrentes da venda de lotes são apresentadas a valores 
presentes de realização e reconhecidas de acordo com os critérios e práticas 
contábeis adotadas no Brasil, segregados, quando necessário, no curto e 
longo prazos (recebimentos acima de 365 dias).
05. Estoques     Controladora    Consolidado
  2015 2014 2015 2014
Lotes em Desenvolvimento  - - 38 43
Lotes concluídos  22.151 32.971 42.092 54.166
  22.151 32.971 42.130 54.209
Circulante  22.151 32.971 42.092 54.166
Não Circulante  - - 38 43
06. Investimento: Os principais dados da investida são:
  Patrimônio   Equivalência
Exercício  Líquido Participação Investimento Patrimonial
2015  30.191 100,00% 30.191 (1.263)
2014  35.351 100,00% 35.351 5.150
A companhia não realiza operações ou transações comerciais / financeiras 
com a empresa investida. 07. Adiantamento para Futuro Aumento de 
Capital (AFAC): referem-se substancialmente a aportes financeiros para o 
desenvolvimento dos empreendimentos imobiliários. 08. Patrimônio Líquido: 
O capital social é de R$ 47.272 em 31/12/2015 (R$ 500 em 31/12/2014) 
representado por 47.272.178 ações, sendo 47.022.178 ações ordinárias e 
250.000 ações preferenciais, divididas em 62.500 ações preferenciais da 
classe 1, 62.500 ações preferenciais da classe 2, 62.500 ações preferenciais 

     Controladora    Consolidado
Passivo  2015 2014 2015 2014
Passivo circulante
Fornecedores  107 35 165 164
Obrigações trabalhistas e tributárias  2.118 2.353 2.949 3.528
Dividendos propostos  - 4.158 - 4.158
Sócios Incorporadores  - - - 108
Partes Relacionadas  6 1.251 33 1.329
Outras contas a pagar  - - - 216
  2.231 7.797 3.147 9.503
Passivo não circulante
Exigível a longo prazo
Fornecedores  25 59 123 175
Provisão para garantia  1.405 1.178 2.675 2.521
  1.430 1.237 2.798 2.696
Patrimônio líquido
Capital social  47.272 500 47.272 500
Reserva legal  535 100 535 100
Reserva de Retenção de Lucros  30.935 45.106 30.935 45.106
  78.742 45.706 78.742 45.706
Adiantamento para futuro 
 aumento de capital  - 46.772 - 46.772
Total do Patrimônio líquido  78.742 92.478 78.742 92.478
Total do Passivo  82.403 101.512 84.687 104.677

Balanços Patrimoniais para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de reais)

ALPHAVILLE RIBEIRÃO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ.: 07.862.801/0001-05

Relatório da Diretoria
Demonstração do Resultado para os Exercícios

findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de reais)
    Controladora   Consolidado
  2015 2014 2015 2014
Receita Operacional
Receita de venda de lotes  29.241 24.957 31.814 30.027
Deduções da receita bruta  (1.211) (723) (1.358) (1.087)
Receita Operacional Líquida  28.030 24.234 30.456 28.940
Custos dos imóveis vendidos  (15.164) (12.086) (18.572) (11.047)
Lucro Bruto  12.866 12.148 11.884 17.893
(Despesas) Receitas Operacionais
Despesas comerciais  (2.047) (1.901) (2.267) (2.184)
Despesas gerais e administrativas  - (19) - (24)
Resultado da equivalência patrimonial  (1.263) 5.150 - -
Despesas financeiras  (330) (354) (390) (607)
Receitas financeiras  509 341 584 457
  (3.131) 3.217 (2.073) (2.358)
Resultado antes do IR e da CS  9.735 15.365 9.811 15.535
Imposto de renda e contribuição social  (1.031) (868) (1.107) (1.038)
Lucro do Exercício  8.704 14.497 8.704 14.497

da classe 3, 62.500 ações preferenciais da classe 4, (conjuntamente “Ações 
Preferenciais”), todas nominativas e sem valor nominal. Cada ação ordinária 
dá direito a um voto nas Assembleias Gerais e às ações preferenciais é 
garantido o recebimento prioritário dos dividendos fixos cumulativos deter-
minados no capitulo II, seção II, do Estatuto, obedecidas as determinações 
do artigo 202 da lei 6.404/76, além de prioridade de reembolso, pelo valor 
patrimonial, no caso de liquidação da sociedade. Será realizada Assembleia 
Geral para a destinação do Lucro Líquido da Companhia para o atendimento 
ao Estatuto Social da Companhia, destinando 5% do lucro líquido do exer-
cício para Reserva Legal, os dividendos propostos de R$ 4.868 e o saldo 
remanescente do lucro à conta de Reserva de Lucros a Realizar conforme 
o estatuto. Marcelo Renaux Willer - Diretor; Claudemir José Corvalan - 
Contador - CT-CRC 1SP116707/O-7.

Senhores Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Financeiras da Alphaville Ribeirão Preto 
Empreendimentos Imobiliários S/A, controladora e consolidada, relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014. A Diretoria

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 21/10/2016 às 16h00/2º Público Leilão: 04/11/2016 às 14h30. FABIO ZUKERMAN,
leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 719, com escritório à Rua Tenente Negrão, 140 – 3° andar -
CEP: 04530-030- São Paulo – SP, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário VITACON 26
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., inscrito no CNPJ sob n° 14.618.293/0001-80, venderá
em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação
complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário: APARTAMENTO TIPO 1 ou STUDIO 1
nº 96, localizado no 7º pavimento ou 9º andar do CONDOMÍNIO V_XCHANGE JARDINS, situado na
Rua Batataes nº 76, no 28º Subdistrito - Jardim Paulista, possui a área privativa total de 33,380m²,
nela incluido o armário nº 05, localizado no 2º subsolo, a área comum total de 39,877m², perfazendo a
área total da unidade de 73,257m², correspondendo-lhe uma fração ideal no terreno de 0,010291. O
terreno onde se assenta o referido condomínio encerra a área de 1.026,16 m². Imóvel cadastrado na
Prefeitura de São Paulo sob o nº 014.088.0508-1 - Matrícula nº 189.473 no 4º CRI de São Paulo/SP.
Conforme disposto em convenção condominial, o proprietário terá direito a uso de 1 vaga em área
comum do condomínio com capacidade para até 79 veículos, mediante disponibilidade, através de
sistema rotativo, por ordem de chegada com a utilização de manobristas.1º PÚBLICO LEILÃO em
21/10/2016 às 16h00. VALOR: R$ 776.771,67. 2º PÚBLICO LEILÃO em 04/11/2016 às 14h30.
VALOR: R$ 503.300,69. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas a aquisição do
imóvel no leilão, como: pagamento à vista de comissão do Leiloeiro de 5% sobre o valor de
arrematação, despesas com Escritura Pública, Imposto de Transmissão de Foro, taxas, alvarás,
certidões, emolumentos cartorários, registrários etc. O imóvel será vendido no estado em que se
encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado
de conservação. O imóvel encontra-se ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do
art. 30 da lei 9.514/97. Leilão online e maiores informações através do site www.sold.com.br.

 Consulte o edital completo no site:WWW.SOLD.COM.BR
Informações: (11) 3296-7555 - R. Tenente Negrão, 140 - 3º Itaim Bibi - São Paulo/SP.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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PAGAMENTO DE HORAS DE SOBREAVISO
Empresa possui motoristas que ficam em casa aguardando chamados 
para o atendimento. Como devemos pagar as horas de sobreaviso? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA FOI CONTRATADA, PORÉM A MESMA ENCONTRA-SE 
GRÁVIDA. É O PRIMEIRO EMPREGO, NÃO TENDO FILIAÇÃO AO INSS, 
TERÁ DIREITO AO SALÁRIO MATERNIDADE?

Trabalhadora admitida em seu primeiro emprego, vamos admitir assim, 
não precisa cumprir nenhuma carência para ter acesso ao benefício 
“salário-maternidade”, ainda que tenha sido contratada grávida, por-
tanto, na época em que for concedido o benefício este lhe será pago 
pela empresa e o valor será compensada em GFIP durante os 120 
dias de licença maternidade. (art. 30, II do RPS, Decreto 3.048/1999).

FALECIMENTO DE ASCENDENTES
Ocorrendo o falecimento do pai do funcionário, quantos dias poderá fal-
tar sem desconto no salário? Sendo o falecimento à noite, esse dia conta 
como afastamento? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECEBER O SALDO DO SEGURO-DESEMPREGO
Funcionário foi demitido e começou a receber o seguro-desemprego no total 
de três parcelas. Foi admitido em nova empresa e no final da experiência 
foi demitido novamente. Terá direito de receber as 2 parcelas faltantes do 
seguro-desemprego? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

NO CASO DE FALECIMENTO DE EMPREGADA DOMÉSTICA, A FILHA 
PODE RECEBER AS VERBAS RESCISÓRIAS E OS VALORES REFERENTES 
AO FGTS, A FILHA É A ÚNICA HERDEIRA?

Informamos que mesmo em relação ao empregado doméstico, 
devemos efetuar o pagamento das verbas rescisórias quando houve 
o falecimento destes e qualquer outro empregado, somente quando 
portamos a declaração de dependentes expedida pela própria previ-
dência, constando a pessoa pelo qual a previdência social entende 
como dependente. Base legal: Art. 1º da Lei nº 6.858/1980.

• • •

w
w

w
.c

a
n

d
in

h
o

.c
o

m
.b

r

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
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1º LEILÃO: 18/10/2016  - 11:40h  -  2º LEILÃO: 20/10/2016  - 11:40h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: 18/10/2016 às 11:40 e o 2º Leilão será 
realizado no dia 20/10/2016 às 11:40 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDOR 
(A) FIDUCIANTE: JAKSON QUEIROZ DE MATOS,  SIMONE CAETANO DE MATOS, 

CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Intermedium S/A, CNPJ: 
00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 1.170.756,21 (um milhão, cento e setenta mil, setecentos e cinquenta e seis reais e vinte 
e um centavos) 2º leilão: R$ 839.713,64 (oitocentos e trinta e nove mil, setecentos e treze reais e sessenta e quatro centavos), calcu

do leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO ONLINE:

OBSER-
VAÇÕES:

  

Serviço de Anestesiologia,
Medicina Perioperatória, Dor e

Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI
CNPJ/MF nº 11.282.212/0001-25

Convocação - Ata de Assembleia Geral Extraordinária
A Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S
Ltda. - Sammedi, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º
11.282.212/0001-25, inscrita no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
sob n.º 948.144, com sede na Avenida Pavão, 955, conjunto 68, parte, Moema, na Capital
do Estado de São Paulo, convoca todos os sócios para Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, a se realizar no dia 18 de outubro de 2016, na Rua Machado Bittencourt,
361, auditório 3 e 4, na Capital do Estado de São Paulo, em primeira chamada às 18:30h
(dezoito horas e trinta minutos), em segunda chamada às 19:30h (dezenove horas e trinta
minutos), e em terceira e última chamada às 20:30h (vinte horas e trinta minutos), para
deliberar em sede de Assembleia Geral Extraordinária sobre a seguinte ordem do dia:
1 - Primeira pauta: deliberar sobre apresentação do relatório da auditoria realizada na
Sammedi e deliberações pertinentes. 2 - Segunda pauta: Deliberar sobre as questões
relacionadas ao afastamento do sócio Dr. Waldemar Gregory. 3 - Terceira pauta:
Assuntos gerais. Na data desta convocação a Serviço de Anestesiologia, Medicina
Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI conta com 164 (cento e
sessenta e quatro) sócios. São Paulo, 05 de outubro de 2016. Dr. José Maria Correa da
Silva - Diretor Presidente.                                                                     (07, 08 e 11)

PLASTICOMP IND. E COM. DE COMP. PLÁSTICOS LTDA. torna público que recebeu da
CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 32008500, válida até 07/10/2.020, p/
Fabr. de Peças e Acessórios de Mat. Plástico p/ Ind. de Transporte, sito à Av. Lourenço
Belloli, nº 1.280. Lote 43. Pq. Indl. Mazzei. Osasco/SP.
EAW INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP. torna público que recebeu da CETESB a
Licença Prévia, de Instalação nº 33000896 e requereu a Licença de Operação, para
Fabricação de Parafusos Metálicos, sito à Rua Aristeu Dias Leme, nº 107. Vila Gea. São
Paulo/SP.

1ª VC- Reg. Pinheiros. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1002298-27.2014.8.26.0011/01. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XI - 
Pinheiros, do Estado de São Paulo, Dr. RÉGIS RODRIGUES BONVICINO, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a Bruno Correia Aguiar da Silva, CPF. 352.307.698-66, que nos autos da ação 
Monitória em fase de Cumprimento de Sentença, requerida por FIEO Fundação Instituto de 
Ensino para Osasco - UNIFEO, procedeu-se a penhora do valor de R$ 237,28 (fls. 10 - 
24/05/16) através do sistema BACENJUD, para pagamento do débito de R$8.090,41 (atualizado 
até Abril/16). Estando o executado em lugar ignorado, expede-se o presente edital para que fique 
intimado da penhora e, para que em 15 dias, a fluir após os 20 supra, apresente impugnação 
(Art.525 do CPC/2015). Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

1ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0041666-
27.2013.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Ariane de Fátima Alves Dias Paukoski Simoni, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
Cicero Jose dos Santos, RG 02.058.671, nascido em 16/08/1983, solteiro, brasileiro, natural de 
Limoeiro de Anadia-AL, ajudante geral, mãe Francisca Inácia da Conceição, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de VSTP Educação Ltda., alegando em síntese: Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais celebrado entre as partes, onde o réu solicitou o cancelamento de sua matrícula, 
em razão do trancamento do curso, ocorreu o vencimento antecipado das parcelas postergadas para o 
final do curso de modo proporcional ao período cursado, no valor total nominal de R$ 1.710,00, sendo que 
tal valor não foi pago após a concretização do cancelamento solicitado pelo aluno. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague dívida ou ofereça embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de maio de 2016. 

2ª VC – Reg. Ipiranga. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002672-
92.2016.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Caren Cristina Fernandes De Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) Antonio Santi Ziviani, Av. Alcantara Machado, 779, apto. 43, brás, São Paulo-SP, CPF 
761.543.198-00, RG 80.221.141, Casado, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento 
de Sentença por parte de ABETEC - Associação Brasileira de Educação e Tecnologia. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, 
para no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 20 dias contados da 
primeira publicação, efetue o pagamento do valor apontado, (R$ 22.205,63), sob pena de multa de 
dez por cento, bem como de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523 § 1º do NCPC). Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 22 de julho de 2016. 

2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0037489-
02.2013.8.26.0007. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, do Estado 
de São Paulo, Dr. Antonio Marcelo Cunzolo Rimola, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Priscila 
Vanessa Pereira, CPF 350.911.388-89, que nos autos da ação Monitória em fase de Cumprimento 
de Sentença, requerida por VSTP Educação LTDA, procedeu-se a penhora on-line do valor de R$ 
479,79 (fls. 167) através do sistema BACENJUD, para pagamento do débito de R$8.000,96 (atualizado 
até 12/05/2016). Estando a executada em lugar ignorado, expede-se o presente edital para que fique 
intimada da penhora e, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente impugnação 
(Art.525 do CPC/2015), na ausência dos quais, prosseguirá o feito em seus ulteriores termos, 
independente de nova intimação, Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de setembro de 2016. 

2ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0210782-58.2009.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a José da Cruz, CPF 148.173.488-10, RG 29629751-3, que lhe foi proposta uma ação 
de Procedimento Comum - rescisão contratual com reintegração de posse. por parte de 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo- CDHU, 
alegando em síntese: que firmou contrato com o réu referente ao imóvel situado à Rua Estudantes da 
China, s/n, B: 25, AP 21B, Itaim Paulista, São Paulo, tendo ocorrido a inadimplência quanto ao 
pagamento das prestações pactuadas, bem como a transferência irregular do imóvel a terceiros. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

28ª VC da Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0101463-
98.2008.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Ana Lúcia Xavier Goldman, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANTÃO BARBOSA 
DA SILVA, CPF 042.335.328-40 que, CENTRAL ATIVO FOMENTO COMERCIAL LTDA, ajuizou-lhe 
uma Ação Monitória, ora em fase de Execução de Sentença, objetivando a cobrança da quantia de 
R$ 14.303,82 (atualizado até Agosto/2014). Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a 
sua INTIMAÇÃO por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito 
devidamente atualizado, sob pena de multa de 10% mais honorários também de 10% sobre o valor 
atualizado da condenação e expedição de mandado de penhora e avaliação. Será o edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 18 de agosto de 2016. 

3ª VC – Regional São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1014410-46.2014.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - 
São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Carolina Fernandes Ferrari, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) RETTER ALEKSANDER PERACHINI GIOVANNETTI, CPF 279.453.338-
00, RG 26549799, Solteiro, Brasileiro, Comerciante, que lhe foi proposta uma ação Monitória por 
parte de Rafaela Passarella Bortoletto, para cobrança de R$ 154.729,26 (Ago/2014) referente ao 
cheque emitido pelo requerido (inadimplente) de nº 000110-4 do Banco Bradesco S/A, Ag. 1998-4 
C/C: 052141-8, conforme narrado na inicial. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a citação 
por edital, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, efetue o 
pagamento da quantia especificada na inicial devidamente atualizada e efetue o pagamento de 
honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao 
mandado monitório, nos termos do artigo 701 do C.P.C.. ADVERTÊNCIAS: 1 - O réu será isento do 
pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. 2- Caso não cumpra o mandado 
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, publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de junho de 2016. 

41ª VC da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0169082-
06.2012.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de 
São Paulo, Dr. Marcelo Augusto Oliveira, na forma da Lei etc., FAZ SABER a RTN Comércio de Auto 
Peças LTDA, CNPJ 00.022.614/0001-74, na pessoa de seus sócios Roberto Teixeira de Almeida, 
CPF 894.646.218-34 e Neuza Maria Barros de Almeida, CPF. 765.779.028-87, que lhe foi proposta 
uma ação de Consignação em Pagamento por parte de Confederação Nacional dos Metalúrgicos 
da Central Única dos Trabalhadores CNM/CUT , figurando como co-requeridos Empório Brigadeiro 
Comércio Ltda, Fidalgo Gouveia e Cia Ltda, e Solazer Com. Prod. Esp. Ltda EPP, para depósito em 
Juízo da quantia de R$ 6.174,24 (atualizada até 03/08/2012), referente aos cheques nºs. 001265, 
001266, 001267, 001268, 001269, 001270, 001271, 001272, 001273, 001274, 001275, 001276, 
001277, 001278, 001279 e 001280 do Banco do Brasil S/A Agência 0030-2, C/C nº 5463-1, devolvidos 
sem fundos por encerramento de conta. Estando a corré em lugar ignorado foi deferida a CITAÇÃO 
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir 
após os 20 dias supra, conteste a ação ou levante a quantia depositada. Não sendo contestada a 
ação, a corré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 17/08/2016. 


