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EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
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, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.309 – 4º andar, nesta Capital na Cidade
de São Paulo, nos termos da Escritura de Venda e Compra com Alienação Fiduciária em Garantia, lavrada
no Livro nº 2557, Pág. Nº 381/400 – Segundo - Traslado, no 15º Cartório de Notas da Comarca de São
Paulo/SP, firmado em 03 de junho de 2015, no qual figura(m) como Fiduciante(s) REGINACELIS
BEZERRA TARGINO, brasileira, divorciada, empresária, RG nº 19.303.145-0/SSP/SP, CPF nº
116.814.808-16, residente e domiciliada em São Paulo/SP na Rua Batataes, nº 170 – Apto. 62, Bairro:
Jardim Paulista, CEP: 01423-010, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro
de 1997 e regulamentação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui
alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar:

Primeiro Leilão: dia 21 de Outubro de 2016 às 16:00 horas
Segundo Leilão: dia 04 de Novembro de 2016 às 14:30 horas

Leilão online através do site www.sold.com.br, em conformidade com as condições de venda constantes
do Edital exibido no referido site. Descrição do Imóvel: 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.

Valor Mínimo de Venda do Imóvel acima descrito, 1º Leilão R$ 776.771,67
Valor Mínimo de Venda do Imóvel acima descrito, 2º Leilão R$ 503.300,69

A venda será realizada à vista ou Financiado direto com o Credor Fiduciário, com 35% do valor total de
arrematação no ato e o saldo em até 60 meses com juros de 12,68% ao ano (Tabela Price) + IGPM. Se, no
primeiro público leilão, o maior lance oferecido for inferior ao valor estipulado do imóvel será realizado o
segundo leilão, na data acima estipulada. No segundo leilão será aceito o maior lance oferecido, desde que
igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive
tributos, e das contribuições condominiais, atualizados até a data do leilão. Correrão por conta do
comprador todas as despesas relativas a aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de comissão do
Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será realizado no ato da arrematação,
despesas com Escritura Pública, Imposto de Transmissão de Foro, taxas, alvarás, certidões,
emolumentos cartorários, registrários etc. Caso haja arremate, a escritura de venda e compra será
lavrada em até 30 dias da data de compensação total dos pagamentos (valor de arremate e comissão do
leiloeiro), sendo que caso o arrematante opte pela condição de financiamento, a mesma se dará em até 30
dias após a quitação da entrada (35% do valor arrematado) e comissão do leiloeiro e será inscrita com a
garantia de Alienação Fiduciária. O imóvel encontra-se ocupado e será vendido no estado em que se
encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de
conservação. Não há visitação. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/
97. Maiores informações através do site www.sold.com.br. As demais condições obedecerão ao que
regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n°
22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

 Consulte o edital completo no site:WWW.SOLD.COM.BR
Informações: (11) 3296-7555 - R. Tenente Negrão, 140 - 3º Itaim Bibi - São Paulo/SP.
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SEGUNDA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 2016

ENCERRAR AS ATIVIDADES
Empresa tem funcionários afastados por vários motivos, por mater-
nidade, por doença não decorrente de doenças profissionais e por 
acidente de trabalho, caso venha encerrar as atividades como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

O LIMITE IDEAL PARA A TOLERÂNCIA DE ATRASO NA ENTRADA E SAÍDA 
DE FUNCIONÁRIOS É DE 6 MINUTOS, DEVEMOS SOMAR OS ATRASOS?

Os limites de tolerância de atrasos e adiantamentos do empregado 
na jornada de trabalho estão prescritos no artigo 58-A da CLT que 
dispõe: Não será pago como serviço extraordinário nem descontado do 
salário as variações não excedentes de Cinco (05) minutos, por horário, 
observado o limite máximo de Dez (10)minutos para mais e Dez (10) 
para menos, na soma de todos os horário do dia.

DEMITIDO APÓS AFASTAMENTO
Funcionário ficou afastado por mais de 6 meses, caso venha a 
ser demitido no retorno terá direito ao seguro-desemprego? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DO DISSÍDIO
Empresa é obrigada a pagar o dissídio. Pode ocorrer a não aplicação? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE SE AFASTA PARA CUMPRIR MANDATO NO SINDI-
CATO TERÁ DIREITO A FÉRIAS EM DOBRO NO RETORNO AO TRABALHO?

Informamos que durante o período que o empregado está cumprindo 
mandato em sindicato, seu contrato de trabalho na empresa fica 
suspenso, sendo assim, entendemos não haver pagamento em dobro 
de férias, salvo se a convenção coletiva assim determinar.

SALÁRIO HORA DO MENSALISTA
Funcionário mensalista apresentou atestado médico de 30 minutos, 
como proceder para abonar no holerite um período de horas no salário 
mensal? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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O pretendente: MÁRIO PIZA DE TOLEDO SILVA, profi ssão: funcionário público - apo-
senta, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, nascido aos: 
14/02/1952, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Aristides Piza de 
Toledo Silva e de Olga Felix Piza de Toledo. O pretendente: CLEIDE NOGUEIRA CAM-
POS, profi ssão: cuidadora, estado civil: divorciada, naturalidade: em Uauá - BA, nascido 
aos: 08/04/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Belarmino Dias 
Campos e de Maria Nogueira Dias.

 

8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA - Ofi cial

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:

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

Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

2ª VC – São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0213001-
44.2009.8.26.0005 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 Cicero Ribeiro Cordeiro, CPF 164.969.368-03, RG 35.248.039-7, e a Cícera Paulo 
Cordeiro Ribeiro, CPF 152.269.558-39, RG 23.388.710-6, que lhes foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum - rescisão contratual c. c. Reinegração de posse por parte de Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo- CDHU, alegando em síntese: 
que celebrou com os requeridos Instrumental Particular de Concessão de Subsídios e Termo de 
Adesão e Ocupação Provisória com Opção de Compra referente ao imóvel situado à Rua Manuel 
Rodrigues Santiago, 1525, Bloco 3-A, Ap. 11-A; ocorre que os mesmos deixaram de pagar a taxa de 
ocupação que lhes competia. Valor da causa: R$ 6.000,00. 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. 

No Brasil, carregamos 
uma grande tradição de 
cozinhar pratos a base 

de bacalhau. O ingrediente 
nobre é muito apreciado, prin-
cipalmente durante o período 
da páscoa e das celebrações 
de fi m de ano. Os mares da 
Noruega sempre foram nossa 
principal fonte de bacalhau 
de qualidade, por isso os laços 
comerciais que fi rmamos com 
os nórdicos se tornem cada vez 
mais fortes. 

O Brasil hoje é o maior impor-
tador do bacalhau seco e salga-
do da Noruega, e esse produto 
que consumimos tanto tem uma 
história muito interessante. 
Curiosamente, os vikings, gran-
des pioneiros no consumo do 
bacalhau, passaram a secá-lo ao 
ar livre para poder consumi-lo 
aos pedaços em suas longas 
viagens marítimas. O pescado 
caiu nas graças dos brasileiros 
em 1842, quando chegou ao país 
a primeira leva do peixe vindo 
da Noruega. Ele foi o primeiro 
produto a ser comercializado 
entre os dois países. 

O veleiro norueguês Estrela 
do Norte veio carregado de 
bacalhau salgado e seco e, na 
viagem de retorno à Noruega, 
levou café. Era o início de uma 

“Vale a pena tirar o sal 

do mar para termos 

mais água?” 

Assisti há algum tempo, 
já meio atrasado, a 
nova versão da fi cção 

Mad Max, pois faz tempo que 
o fi lme saiu do cinema. Esta 
história marcou muito a minha 
adolescência. A violência é 
igualmente exagerada, o povo 
é mais macabro e a temática 
da água continua maravilhosa. 
Pois é, a falta de água pela 
falta de fl orestas é o centro 
desde o primeiro fi lme com 
o tão famoso Mel Gibson. Só 
tem areia e mais areia o fi lme 
inteiro.

Por meio da arte cinemato-
gráfi ca também se aprende o 
que sofremos nestes últimos 
meses com uma das maiores 
crises hídricas das décadas 
no estado de São Paulo e em 
outros locais do país. Se não 
é pelo amor, é pela dor que 
muitos brasileiros e, principal-
mente paulistas, começaram 
a economizar água, tomando 
banho com um balde ao lado 
para depois jogar na descarga, 
ou ainda utilizando água da 
pouca chuva que cai para regar 
as plantas.

O sistema de meritocracia 
tão utilizada no liberalismo 
imperou também nas contas 
de água e energia, com “cho-
ques” de multas para aqueles 
que gastavam a mais do que 
sua cota e “brioches” de 
descontos para aqueles que 
economizavam. Para mim este 
sistema “educacional” devia 
vir mesmo de uma consciência 
plural e sistemática que vi e 
aprendi com batalhadores 
professores e pais, e inclusive 
com fi lmes apocalípticos de 
pessoas brigando por água 
como se briga por petróleo 
hoje em dia.

Temos no país tropical, 
abençoado por Deus e bonito 
por natureza, cerca de 12% 
da água potável do mundo. E 
nas veias subterrâneas temos 
mais do que o ouro preto que 
é razão de guerras e invasões 
imperialistas, existe uma abun-
dância da substância líquida 
que é a base para a vida no 
planeta. Alguns especialistas 
dizem que o Brasil não exporta 
grãos nem gado, mas sim água 
em forma de alimentos e carne. 
Entendeu? Não?  Isso mesmo, 
para exportarmos os alimentos 
e a carne precisamos de muita 
água para irrigar, alimentar, 
gerar energia, etc.

Já ao contrário dos países 
que por questões geográfi cas 
tem em abundancia o líquido 
mais barato nos dias de hoje 
para gerar energia, muitas 
vezes não possuem a água  ne-
cessária para a sua população. 
E uma das suas soluções é tirar 
a água do mar e retirar o sal. 
Isso chama-se dessalinização. 
Óbvio que o processo é mais 
complicado: com a retirada 
também de micro-organismos, 
excesso de sais minerais e 
outras partículas sólidas desta 
água salobra.

Para fazer este processo 
pode ser de duas maneiras, a 
osmose inversa e a destilação 
térmica. Lembrando das nos-
sas professoras de ciência: a 
destilação térmica é fazer a 
água evaporar (transformar 
de estado líquido para esta-
do gasoso) e depois pegar o 
vapor de água e condensar 
(transformar de estado gaso-
so para líquido) gerando um 
água “limpa”.  E o outro tem 
a ver com a osmose, que  é o 
deslocamento de um fl uído 
através de uma membrana 
semipermeável, do meio me-
nos concentrado para o meio 
mais concentrado, tentando 
equilibrar a quantidade líqui-
da dos dois meios. A osmose 
reversa é passar do meio mais 
concentrado para o meio 
menos concentrado por meio 
de bombeamento num fl uxo 
antinatural. Ou seja, a água 
“foge” do meio mais concen-
trado para o meio menos sal, 
deixando-a límpida. Tudo isso 
com muita energia para ir con-
tra a corrente natural.

Segundo o site do IDA 
(International Desalination 
Assossiation), em 2015, exis-
tiam cerca de 150 países que 
praticavam estes processos 
com mais de 18 mil plantas 
em operação. Cerca de 300 
milhões de pessoas depen-
dem destas “fabricas” de fazer 
água potável. Grande parte 
destas plantas realizam o seu 
processo por meio de geração 
de energia a base do outro 
líquido chamado petróleo. 
O processo acaba gastando 
muita energia, por isso eco-
nomicamente é inviável em 
países com atual abundância 
de água “doce” ou com pro-
blemas fi nanceiros.

No Brasil, está tramitando 
uma medida para o desenvol-
vimento de incentivos para 
estimular a dessalinização de 
águas marinhas e de fontes 
salobras subterrâneas que 
pode fazer parte das diretrizes 
e objetivos da Lei Federal do 
Saneamento Básico. A medida 
está no projeto aprovado pela 
Comissão de Ciência e Tecno-
logia em maio de 2016. Ainda 
existem vários passos para 
tornar-se lei passando pela 
Comissão de Meio Ambiente; 
pela Câmara e pelo Senado.

O caso mais famoso no Brasil 
é em Fernando de Noronha que 
100% da água dessalinizada é 
consumida. Mas mesmo assim 
ainda falta água potável em 
algumas épocas para a popu-
lação local e para os turistas. 
Isso sim é realidade e não 
fi cção. Temos que começar a 
investir estudos, recursos e 
inteligência para continuarmos 
em total harmonia com este 
nosso planeta, de uma forma 
sistêmica, senão só sobrará 
areia e mais areia como naquele 
fi lme de fi cção.

(*) - É sócio-diretor da iSetor, 
professor da graduação e MBA 
da ESPM, idealizador e diretor 
da Associação Brasileira dos 

Profi ssionais de Sustentabilidade e 
palestrante sobre sustentabilidade, 
empreendedorismo e estilo de vida. 

Dessalinização,
fi cção ou realidade?

Marcus Nakagawa (*)

JULIVAN IND. COM.EXP. E IMP.DE COMPONENTES PARA ILUMINAÇÃO -EIRELI. Torna
público que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 29007472 com
val. até 13.10.2020 para Fabricação de Luminárias Completas sito à Av. Itararé nº 97 -
Parque Paulista - Franco da Rocha - SP.

MULTIFIX FIXAÇÕES E PRODUTOS IMPORTADOS LTDA. Torna público que recebeu da
CETESB a Licença Prévia e de Instalação nº 15001287 e requereu a Licença de Operação
para Fabricação de Pregos e grampos para cerca sito à Av. Santos Dumont nº 3.133/3.167
- Cidade Indl. Satélite de SP - Guarulhos - SP.

POSTO QUALITY MARGINAL DO UNA LTDA torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação N° 26005158, válida até 11/10/2021, para
Combustíveis e lubrificantes para veículos; comércio varejista à Rua Governador Mario
Covas, S/N, Vila Amorim, Suzano.

INOXIL S/A. Torna público que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação
nº 15008220 com val. até 07.10.2020 para Fabricação de Tanques e reservatórios,
inclusive de aço aço inoxidável cilindricos sito á Rua Atalaia do Norte nº 22 - Jardim
Cumbica - Guarulhos - SP.

Brasil e Noruega: relações 
comerciais através do bacalhau
O pescado caiu nas graças dos brasileiros em 1842, quando chegou ao país a primeira leva do peixe 
vindo da Noruega. Ele foi o primeiro produto a ser comercializado entre os dois países

milhão de dólares. O mercado 
brasileiro vem se tornando cada 
vez mais importante para nós e 
já é responsável pela compra de 
cerca de um quinto de toda a 
exportação da Noruega”, afi rma 
a Sra. Aud Marit Wiig, embaixa-
dora da Noruega no Brasil. 

Para estreitar ainda mais 
essa relação, acontece nesta 
segunda-feira (17), o 6° Encon-
tro de Negócios do Bacalhau 
da Noruega. O evento será no 
Museu de Arte Moderna, no 
Parque Ibirapuera, à partir das 
11h00. Per Sandberg, Ministro 
da Pesca da Noruega, estará 
presente para a abertura, que 
será seguida de diversas pales-
tras e atividades. O ministro 
visitará uma das lojas do Pão 
de Açúcar para degustar o ba-
calhau comercializado na loja, 
além de oferecer aos clientes 
um churrasco de bacalhau 
durante a ocasião. 

As redes Extra e Pão de 
Açúcar, juntas, são uma das 
maiores importadoras de ba-
calhau da Noruega do País e já 
estão recebendo os pedidos do 
pescado para o Natal deste ano. 
O evento será fechado, mas os 
interessados em comparecer 
podem entrar em contato com o 
Conselho Norueguês da Pesca.

relação comercial histórica 
que já tem mais de 170 anos. 
Curiosamente, hoje, os norue-
gueses também são os maiores 
consumidores de café brasileiro 
no mundo. Embora boa parte 
dos brasileiros jamais tenha 
visto a cabeça do bacalhau por 
ele já vir desidratado e salgado, 
o peixe não pode ser confun-
didos com outros semelhantes 
porque tem características bem 
particulares. 

No Brasil, o preferido é o 
Cod Gadus Morhua, um peixe 
de cabeça e boca bem grandes, 
barriga clara, dorso pintadi-
nho de preto e cinza, carne 
bem branca, saborosa e muito 

suculenta. Ele vive nas águas 
geladas que banham a Noruega, 
no Atlântico Norte e no círculo 
polar ártico. Esse tipo de baca-
lhau, o verdadeiro, é aquele que 
faz parte da tradição culinária 
brasileira. Mas o bacalhau tem 
parentes bem  semelhantes, 
que também têm bom desem-
penho em outros pratos como 
o bolinho de bacalhau, feito 
com o tipo Saithe; os assados 
e grelhados, feitos com o tipo 
Ling; e os pratos desfi ados, os 
caldos e pirões, feitos com o 
tipo Zarbo. 

“Em 2015, a exportação do 
bacalhau norueguês para o 
Brasil representou quase um 

Em 2015, a exportação do bacalhau norueguês para o Brasil 

representou quase um milhão de dólares.
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1ª VC – Reg. Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003891-43.2016. 
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 Fernando Cirillo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Moyses Santana Jacob, CPF 
984.153.521-15, RG 52.943.291-2, que ABETEC Associação Brasileira de Educação e Tecnologia, 
ajuizou-lhe uma Ação Monitória, ora em fase de Cumprimento de Sentença, que foi julgada 
procedente, condenando-o ao pagamento de R$16.239,41 (atualizado até 01/06/2016). Estando o 
executado em lugar ignorado, foi determinada a sua intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após 
os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de 
honorários advocatícios de 10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 
523 do NCPC. ADVERTÊNCIA: Terá o executado, independentemente de nova intimação, 15 dias a fluir 
após os 20 dias supra, para oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de setembro de 2016. 

13ª Vara de Fazenda Pública da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1012764-
80.2016.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - 
Fazenda Pública/ Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) DEPARTAMENTO 
DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE - SÃO PAULO move uma Desapropriação contra 
Imobiliária Itaim Ltda, objetivando o terreno localizado na antiga Rua G (atual Rua Alfredo de Melo, 
s/n), lote 07, quadra 116, Vila Itaim, nesta capital, contribuinte nº 133.131.0010-3, com área de 
635,00m2, transcrito sob nº 51936 no 12º CRI da Capital, declarado de utilidade pública por meio do 
Decreto Estadual nº 61661, de 26/11/2015, para implantação da Vila Parque e Ciclovia Vila Itaim. 
Contestaram a ação: Imobiliária Itaim Ltda, na pessoa de seu representante legal Ademir Alves. Para 
o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 
(dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, 
o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 26 de setembro de 2016. 

4ª VC da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1062107-69.2014. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Empresa Paulista de 
Onibus LTDA, Avenida Dom Jaime de Barros Camara, 300, 8º andar, Planalto - CEP 09895-400, São 
Bernardo do Campo-SP, CNPJ 60.832.847/0001-64, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum por parte de VRG - Linhas Aéreas S/A, alegando em síntese: objetivando o recebimento de R$ 
52.145,46 (Jul/2014), referente ao valor depositado como garantia do Juízo e que foi em seguida 
destinado ao pagamento de verbas trabalhistas, em virtude de obrigação que a ora ré contraiu com 
terceiros por força de vínculos trabalhistas. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por 
edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente contestação. Não sendo 
contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de setembro de 2016. 

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão - Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, 
da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser 
realizada, em primeira convocação, no dia 31 de outubro de 2016, às 10:00 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações 
Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: (i) aprovar a postergação, para janeiro de 2017, do início do preenchimento da Conta Reserva do Serviço da Dívida 2, prevista para iniciar 
em novembro de 2016, conforme Cláusula Sexta, Parágrafo Segundo, do Contrato de Cessão Fiduciária; e (ii) aprovar a celebração, pela Pentágono 
S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), de aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária, já anteriormente aditado, a fim 
de prever o disposto no item (i) acima. Caso a Assembleia Geral não se instale em primeira convocação, a mesma será realizada, em segunda 
convocação, no dia 10 de novembro de 2016, às 10:00 horas, também na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 
6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer 
a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva 
conta das Debêntures aberta em nome de cada debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do 
competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração na sede social da Emissora, localizada na 
Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, em até 1 (uma) hora 
antes do evento. São Paulo, 15 de outubro de 2016. Eduardo de Melo Pinto - Diretor Presidente.

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão - Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 3ª emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A. 
(“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em primeira convocação, 
no dia 31 de outubro de 2016, às 14:00 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício 
Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovar a postergação, para
janeiro de 2017, do início do preenchimento da Conta Reserva do Serviço da Dívida 2, prevista para iniciar em novembro de 2016, conforme 
Cláusula Sexta, Parágrafo Segundo, do Contrato de Cessão Fiduciária; e (ii) aprovar a celebração, pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), de aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária, já anteriormente aditado, a fim de prever o disposto 
no item (i) acima. Caso a Assembleia Geral não se instale em primeira convocação, a mesma será realizada, em segunda convocação,  
no dia 10 de novembro de 2016, às 14:00 horas, também na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, 
sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer 
momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das 
Debêntures aberta em nome de cada debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente 
instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da
Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São 
Paulo, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento.  
São Paulo, 15 de outubro de 2016. Eduardo de Melo Pinto - Diretor-Presidente.

RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A. torna público que requereu na CETESB a Licença de
Operação para, Comércio Atacadista de Combustíveis para Aeronaves, Aviões, sito à
Rodovia Assis Chateaubriand - SP 425, s/nº. Km 459. Vila Maria. Presidente Prudente/SP.
AUTO POSTO PRIMEIRO DE SÃO PAULO LTDA. torna público que requereu na CETESB
a Licença Prévia e de Instalação para, Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrifican-
tes para Veículos, sito à Avenida Washington Luiz. nº 5.031. Santo Amaro. São Paulo/SP.
CLARINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP. torna público que recebeu da CETESB
a Licença de Operação nº 30010428, válida até 04/10/2.020, para Fabricação de
Escovas de Aço, sito à Rua Alvação, nº 04. Vila Nova York. São Paulo/SP.
GMW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SOLDAS LTDA EPP. torna público que recebeu da
CETESB a Licença de Operação n°30010434, válida 10/10/2.018, para Fabricação de
Eletrodos, sito à Rua Coronel Cintra, nº 106/110. Mooca. São Paulo/SP.
PLASTIFOZ IND. DE PLÁSTICOS E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA.tornap blicoque re-
quereu à SEMA a Renovação da Licença de Operação, para Fabricação de Embala-
gens de Material Plástico, sito à Rua São Martinho, nº 231. Cumbica. Cep: 07231-160.
Guarulhos/SP. através do processo administrativo (nº 30407/2016).
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO. torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação nº 45007175, válida até 11/10/2.021, para Comércio
Varejista de Combustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à Avenida Marechal Fiúza de
Castro, nº 265. Jardim Pinheiros. São Paulo/SP.
INDÚSTRIA METALÚRGICA SÃO JOÃO LTDA. torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação nº 45007181, válida até 13/10/2.019, para Serviço
de Tornearia, sito à Rua Agostinho Cantu, nº 208. Butantã. São Paulo/SP.


