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Serra Azul Incorporadora Ltda.  |  CNPJ/MF nº 11.393.194/0001-59 - NIRE 35.223.849.447
Ata de Reunião de Sócios Quotistas

1. Data/hora/local: 1/10/16, 18h, na sede social da sociedade Serra Azul Incorporadora Ltda., sociedade empresária limitada inscrita no
CNPJ 11.393.194/0001-59, registrada perante a JUCESP sob NIRE 35.223.849.447 (doravante denominada de “Sociedade”), com sede social
na Alameda Jauaperi, 299, Bairro Moema, SP/SP, CEP 04523-010. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da
presença da totalidade dos sócios da Sociedade, conforme facultado pelo disposto no Artigo 1.072, §2º, do Código Civil vigente, a saber: Ez
Tec Empreendimentos e Participações S.A., com sede na Avenida República do Líbano, 1.921, Bairro Ibirapuera, SP/SP, CEP 04501-002, CNPJ/
MF 08.312.229/0001-73, JUCESP sob NIRE 35.300.334.345, neste ato representada por seus diretores, Sr. Flavio Ernesto Zarzur, brasileiro,
casado, engenheiro civil, RG 7.746.329-8-SSP/SP, CPF/MF 035.893.548-28, e Sr. Mauro Alberto, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG
3.195.882-SSP/SP, CPF/MF 045.916.248-97, ambos com escritório comercial no endereço da sede social, Lindencorp Participações e Incor-
porações Ltda., com sede em SP/SP, na Rua Joaquim Floriano, 466, 2º andar, sala 85, Edifício Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002, CNPJ/MF
09.040.451/0001-27, JUCESP sob NIRE 35.221.675.531, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, por seus administradores,
Sr. Adolpho Lindenberg Filho, brasileiro, casado, engenheiro, RG 4.289.745 SSP/SP, CPF/MF 004.219.258-76, e Sr. Flávio Haddad Buazar,
brasileiro, casado, empresário, RG 11.759.727-2 SSP/SP, CPF/MF 047.806.368-76, e Millennium Participações Ltda., com sede na Rua Quatá,
45, sala 07, Vila Olimpia, SP/SP, CEP 04546-044, CNPJ/MF 02.470.013/0001-50, JUCESP sob NIRE 35.218.796.705, neste ato representa-
da por seus administradores, Sr. Bertoldo Salum Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 13.378.455-1-SSP/SP, CPF/MF
245.924.588-26, com escritório comercial no endereço da sede social. 3. Mesa: Presidente: Flavio Ernesto Zarzur; Secretário: Mauro Alberto.
4. Ordem do Dia: deliberar e aprovar a redução do capital social da Sociedade, com consequente autorização para alteração do contrato social,
conforme disposto no Artigo 1.082, Inciso II, do Código Civil vigente, bem como determinar a publicação desta ata, na forma da lei, para os devi-
dos fi ns. 5. Deliberações: Após discussão e votação a respeito da ordem do dia, resolvem os Sócios, por unanimidade e sem quaisquer ressal-
vas, reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto social (Artigo 1.082, Inciso II, do Código Civil vigente), atualmente
de R$16.031.858,00, para R$100,00, autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar a publicação desta ata, na
forma da lei, para os devidos fi ns. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por
todos os presentes. Presidente: Flavio Ernesto Zarzur; Secretário: Mauro Alberto; Sócios Quotistas: EZ TEC Empreendimentos e Participações
S.A. e Valentina Empreendimentos Imobiliários Ltda. (todos acima identifi cados e qualifi cados). Mesa: Flavio Ernesto Zarzur - Presidente;
Mauro Alberto -  Secretário. Sócias: Ez Tec Empreendimentos e Participações S.A. - Flavio Ernesto Zarzur Mauro Alberto; Lindencorp Par-
ticipações e Incorporações Ltda. - Adolpho Lindenberg Filho Flávio Haddad Buazar; Millennium Participações Ltda. - Bertolo Salum Filho.

As Demonstrações Financeiras completas encontram-se à 
disposição dos Senhores acionistas e interessados

na sede social da Companhia.

FC-V Participações S.A. - CNPJ/MF n° 13.213.370/0001-59
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2011 e 2010 (em Reais)

Passivo/Circulante               2011    2010
Patrimônio Líquido 1.800.100,00 100,00
Capital Realizado 100,00 100,00
Reserva de Capital 1.800.000,00 -
Total do Passivo 1.800.100,00 100,00

Demonstração do Fluxo de Caixa
Atividades Operacionais              2011   2010
Variação do Ativo (1.082.000,01) -
Estoque (1.082.000,01) -
Geração de Caixa antes
 Atividades Financeiras (1.082.000,01) -
Geração Operacional de Caixa (1.082.000,01) -

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
    Capital Reserva Reserva Resultado Patrimônio
Descrição   Social de Capital de Lucros do Exercício         Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2010 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Integralização de Capital e Reservas - - 1.800.000,00 - 1.800.000,00
Saldos em 31 de dezembro de 2011 100,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.100,00

Sergio Milano Benclowicz - Diretor

Balanço Patrimonial              2011    2010
Ativo / Circulante 1.800.100,00 100,00
Caixa 100,00 100,00
Bancos 999,99 -
Aplicações Financeiras 717.000,00 -
Florida Center Chacara klabin 1.082.000,01 -
Total do Ativo 1.800.100,00 100,00

Atividades de Financiamento
Integralização do Capital e Reservas 1.800.000,00 100,00
Caixa Utilizado no Investimento 1.800.000,00 100,00
Variação do Capital Circulante Líquido 717.999,99 100,00
Variação do Caixa e Equivalente 717.999,99 100,00
Saldo Inicial 100,00 -
Saldo Final 718.099,99 100,00

Nelson Penteado Jr. - TC CRC 1SP 177899/O-0

As Demonstrações Financeiras completas encontram-se à 
disposição dos Senhores acionistas e interessados

na sede social da Companhia.

Balanço Patrimonial    2010
Ativo / Circulante 100,00
Caixa 100,00
Total do Ativo 100,00

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
    Capital Patrimônio
Descrição  Social       Líquido
Saldos em 31/12/2009 0,00 0,00
Integralização de Capital e Reservas 100,00 100,00
Saldos em 31/12/2010 100,00 100,00

FC-V Participações S.A.
CNPJ 13.213.370/0001-59

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2010 - (Em Reais)
Balanço Patrimonial    2010
Passivo / Patrimônio Líquido 100,00
Capital Realizado 100,00
Total do Passivo 100,00

Demonstração do Fluxo de Caixa
Atividades de Financiamento    2010
Integralização do Capital e Reservas 100,00
Caixa Utilizado no Investimento 100,00
Variação do Capital Circulante Líquido 100,00
Variação do Caixa e Equivalente 100,00
Saldo Final 100,00

Diretoria
Sergio Milano Benclowicz - Diretor

Nelson Penteado Jr. - TC CRC 1SP 177899/O-0

Ability Tecnologia e Serviços S.A.
CNPJ Nº 06.127.582/0001-58 - NIRE 35.300.314.107

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 03/11/2016, às 12 horas, na sede, Rua Manoel Beckmann, nº 494, Térreo, Osasco/SP. Presença: 
Totalidade do Capital Social. Convocação: Dispensada. Mesa: Walcyr Viana - Presidente, e João Carlos Faislon Santana 
- Secretário. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 1. Reeleição dos membros da Diretoria: João Carlos 
Faislon Santana, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, RG 2.562.925 IFP/RJ, CPF/MF nº 041.735.207-78, para Diretor 
Administrativo Financeiro, e Walcyr Viana, brasileiro, casado, Engenheiro de Telecomunicações, RG 4.429.099 SSP/SP, 
CPF/MF nº 449.556.858-20, para Diretor Técnico Operacional, ambos com endereço comercial em Osasco/SP, com 
mandato até 10/11/2018, os quais declaram que não estão condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
exercício de atividades mercantis. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. Acionistas: Ivan Correa de Toledo Filho, 
Tecnosulamericana Participações S/A; TLAP Participações S.A. e FMAC Participações Ltda, representadas por Ivan Correa 
de Toledo Filho. JUCESP nº 491.565/16-1 em 21.11.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

As Demonstrações Financeiras completas encontram-se à disposição 
dos Senhores acionistas e interessados na sede social da Companhia.

Balanço Patrimonial      31/12/2012
Ativo Circulante   3.674.239,65
Caixa   399,00
Bancos   24.062,76
Aplicações Financeiras   585.662,21
Obras em Andamento   3.064.115,68
Total do Ativo   3.674.239,65

FC-VII Participações S.A. CNPJ 15.346.269/0001-00
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2012

Diretoria
Sergio Milano Benclowicz - Diretor

Nelson Penteado Jr. - TC CRC 1SP 177899/O-0

Balanço Patrimonial      31/12/2012
Patrimônio Líquido   3.674.239,65
Capital Realizado   2.120.000,00
Capital a Integralizar   (23.100,00)
Reserva de Capital   1.573.795,29
Reserva de Lucros   3.544,36
Total do Passivo   3.674.239,65

Demonstração do Resultado do Exercício   31/12/2012
Despesas Operacionais   (4.817,06)
Despesas Administrativas   (4.708,40)
Despesas Tributárias   (108,66)
Movimentação Finaneira: Receitas Financeiras 10.608,65
Despesas Financeiras   (2.247,23)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Atividades Operacionais     31/12/2012
Lucro Líquido Consolidado  3.544,36
Lucro Ajustado   3.544,36
Variação do Ativo   (3.064.115,68)
Demais Ativos   (3.064.115,68)
Geração de Caixa antes das
 Atividades Financeiras  (3.060.571,32)
Geração Operacional de Caixa  (3.060.571,32)
Atividades de Financiamento
Integralização do Capital e Reservas  3.670.695,29
Caixa Utilizado no Investimento  3.670.695,29
Variação do Capital Circulante Líquido  610.123,97
Variação do Caixa e Equivalente  610.123,97
Saldo Final   610.123,97

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
 Capital Reserva Reserva Reserva Resultado Patrimônio
Descrição           Social     Legal     de Capital  de Lucros do Exercício         Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização de Capital e Reservas 2.096.900,00 - 1.573.795,29 - 3.544,36 3.674.239,65
Destinado a Reserva de Lucros - - - 3.544,36 (3.544,36) 0,00
Saldos em 31 de dezembro de 2012 2.096.900,00 0,00 1.573.795,29 3.544,36 0,00 3.674.239,65

Resultado Financeiro Líquido   8.361,42
Lucro Operacional   3.544,36
Resultado antes do IR.   3.544,36
Encargos sobre o Lucro
Lucro Líquido do Exercício   3.544,36
Lucro Líquido por Ação   3.544,36

As Demonstrações Financeiras completas
encontram-se à disposição dos Senhores acionistas

e interessados na sede social da Companhia.

Balanços Patrimoniais  2013 2012
Ativo / Circulante  3.993 3.674
Caixa e equivalentes de caixa  19 610
Duplicatas a receber  58 -
Estoques  3.916 3.064
Total do Ativo  3.993 3.674

FC-VII Participações S.A. - CNPJ 15.346.269/0001-00
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 - (Em milhares de reais)

Diretoria
Sergio Milano Benclowicz - Diretor

Carlos Alberto Gomes do Vale
TC-CRC 1-SP 124.354/O-0

Balanços Patrimoniais   2013  2012
Passivo / Circulante  18 -
Obrigações tributárias  5 -
Contas a pagar  12 -
Patrimônio Líquido  3.976 3.674
Capital social  2.097 2.097
Reserva de agio  1.574 1.574
Afac-adiantamento para futuro
 aumento de capital  348 -
Lucros ou prejuizos acumulados  (43) 4
Total do Passivo  3.993 3.674

Demonstração do Resultado do Exercício 2013 2012
Imposto Sobre Serviços (2) -
Lucro Bruto (2) -
Receitas (Despesas) Operacionais
Administrativas (100) (4)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 76 -
Resultado operacional antes do
 resultado financeiro líquido (26) (4)
Resultado Financeiro Liquido (12) 8
Resultado operacional antes do IR e
 contribuição social (38) 4
(-) Imposto de renda e
 contribuição social corrente (8) -
Lucro/Prejuizo do Exercício (46) 4

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2013 2012
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (46) 4

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido Capital Reserva de Adiantamento para futuro Lucros
      social         capital             aumento de capital acumulados  Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2011 - - - - -
Integralização de capital 2.097 - - - 2.097
Reservas de Lucros e reserva legal - 1.574 - - 1.574
Lucro (prejuizo) do exercício - - - 4 4
Saldos em 31 de Dezembro de 2012 2.097 1.574 - 4 3.674
Afac-adiantamento para futuro aumento de capital - - 348 - 348
Lucro (prejuizo) do exercício - - - (46) (46)
Saldos em 31 de Dezembro de 2013 5.000 1.574 348 (43) 3.976

Lucro líquido (prejuízo) ajustado (46) 4
Aumento de ativos: - Clientes (58) -
- Estoques (852) (3.064)
Aumento de passivos: - Obrigações tributárias 5 -
- Contas a pagar 12 -
Caixa líquido gerado (consumido)
 atividades operacionais (939) (3.061)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Reservas de Capital - 1.574
Afac-adiantamento para futuro aumento de capital 348 2.097
Caixa líquido gerado (consumido)
 atividades financiamento 348 3.671
Aumento(Redução)Líquido
 Atividades Financiamentos (591) 610
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 610 -
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 19 610
Aumento(Redução)Líquido em
 Caixa/Equivalentes Caixa (591) 610

As Demonstrações Financeiras completas encontram-se à disposição dos 
Senhores acionistas e interessados na sede social da Companhia.

Balanços Patrimoniais  2014 2013
Ativo / Circulante  4.113 3.993
Caixa e equivalentes de caixa  31 19
Duplicatas a receber  102 58
Estoques  3.981 3.916
Total do Ativo  4.113 3.993

FC-VII Participações S.A. - CNPJ 15.346.269/0001-00
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 - (Em milhares de reais)

Sergio Milano Benclowicz - Diretor
Carlos Alberto Gomes do Vale - TC-CRC 1-SP 124.354/O-0

Balanços Patrimoniais   2014  2013
Passivo / Circulante  15 18
Obrigações tributárias  10 5
Contas a pagar  4 12
Patrimônio Líquido  4.099 3.976
Capital social  2.120 2.097
Reserva de agio  1.574 1.574
Reserva Legal  15 -
Afac-adiantamento para futuro aumento de capital  348 348
Lucros ou prejuizos acumulados  42 (43)
Total do Passivo  4.113 3.993

Demonstração do Resultado do Exercício  2014 2013
Receita Operacional LÍquida  381 -
Imposto Sobre Serviços  (17) (2)
Lucro Bruto  364 (2)
Receitas (Despesas) Operacionais: Administrativas  (95) (100)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas  73 76
Resultado operacional antes do resultado financeiro líquido 342 (26)
Resultado Financeiro Liquido  (4) (12)
Resultado operacional antes do IR e contribuição social  338 (38)
(-) Imposto de renda e contribuição social corrente  (36) (8)
Lucro/Prejuizo do Exercício  302 (46)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais  2014 2013
Lucro líquido (prejuízo) do exercício  302 (46)
Lucro líquido (prejuízo) ajustado  302 (46)
Aumento de ativos: - Clientes  (43) (58)
- Estoques  (64) (852)
Aumento de passivos: - Obrigações tributárias  5 5
- Contas a pagar  (8) 12
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais 191 (939)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Integralização de capital  23 -
Afac-adiantamento para futuro aumento de capital  - 348
Pagamento Dividendos  (202) -
Caixa líquido gerado (consumido) atividades financiamento (179) 348
Aumento (Redução) Líquido Atividades Financiamentos 12 (591)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício  19 610
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício  31 19
Aumento(Redução)Líquido em Caixa / Equivalentes Caixa 12 (591)

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido Capital Reserva de Adiantamento para futuro Lucros
      social         capital            aumento de capital acumulados  Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2012 2.097 1.574 - 3 3.673
Afac-adiantamento para futuro aumento de capital - - 348 - 348
Lucro ( prejuizo ) do exercício - - - (46) (46)
Saldos em 31 de Dezembro de 2013 2.097 1.574 348 (43) 3.976
Reserva de capital e legal - 15 - (15) -
Afac-adiantamento para futuro aumento de capital 23 - - - 23
Lucros Distribuidos - - - (202) (202)
Lucro ( prejuizo ) do exercício - - - 302 302
Saldos em 31 de Dezembro de 2014 2.120 1.589 348 42 4.099

Diretoria:

A música... Por que 

somos tocados pela 

música? Ela pode ser 

composta para peça 

instrumental solo, 

independente de texto, 

entretanto, ser musicada 

valorizando as palavras

Em “Canção Amiga”, a 
peça de Milton Nasci-
mento soa como um 

abrigo que recebe e acolhe o 
poema de Carlos Drummond 
de Andrade. São sons onde 
a história faz morada, assim 
como o bebê no útero materno. 
A mãe como lar primevo do 
viver humano, embala a mul-
tiplicação das células, abrindo 
espaço para um crescer grada-
tivo e compartilhado. 

Com seu corpo e sua alma, 
prepara o túnel da vida, numa 
teia complexa de ritmos har-
mônicos e melódicos. O sentir 
da mãe, que vai mais além, 
perscruta seu pequeno botão 
em desenvolvimento e anteci-
pa a aprovação daquele virá a 
nascer. Como árvore, enraíza e 
se eleve sempre em ascensão 
vertical e se abre, oferecendo 
à luz seu rebento. 

No vínculo com o seu bebê, 
a mãe instaura a transmissão 
das marcas da família, ope-
rando com a temporalidade 
que diferencia as gerações e 
recria os laços afetivos. Assim 
instalados, refazem o conti-
nente familiar, transformando 
a malhagem psíquica e as ma-
nifestações da parentalidade, 
que envolvem um novo cenário 
entre as gerações.

O sublime poema, composto 
em versos brancos (irregu-
lares), exala delicadeza e 
intensidade, expressando a 
delicadeza do botão que aos 
poucos vai se abrindo para 
alcançar a intensidade do 
perfume mais sublime... O de 
ser mãe. A canção que embala 
a maternidade tem o poder de 
caracterizar todas as mães do 
mundo, em todas as culturas, 
em diversos países. O amor 
materno é um processo que 
se inicia na mente, invade o 
corpo e constrói uma aliança 
única, ímpar que simboliza a 

pureza do diamante que irá 
resplandecer. 

Uma das características do 
diamante é a propriedade de 
sua resistência. Todavia, o que 
irá auxiliar na lapidação da 
pequena pedra preciosa é a 
energia que emana da mãe sau-
dável, que irá paulatinamente, 
encorajar o seu devir. Por outro 
lado, o diamante-mãe carrega 
vigor e maternagem necessá-
rios para envolver e oferecer 
condições apropriadas à sua 
criança, caminhando da sim-
biose para a individuação.

A dinâmica mãe/bebê suscita 
a refl exão sobre a importância 
dos adultos em relação às suas 
atitudes e responsabilidades 
em observar e criar ambien-
tes sadios, entendendo que 
a criança precisa e deve ser 
protegida, tendo o seu tempo 
e o seu ritmo para sonhar. Mú-
sica e letra são histórias que, 
quando contadas, autorizam 
essas crianças a acordarem 
suas fantasias. 

As palavras que foram apren-
didas e ouvidas se tornam 
simbolicamente mais signifi ca-
tivas quando emerge a criança 
interior, criando asas para 
sentir o vento soprar como 
folhas cantando, silvos se espa-
lhando, tornando assim a vida 
mais leve e bela. Na ternura da 
sonoridade, o adulto e o infantil 
se mesclam e encontram, na 
mesma rua, caminho para sua 
existência.

No percurso da vida, con-
quistas e frustrações se fazem 
presente, assim como, enre-
dos e segredos aproximam e 
distanciam pessoas, que ora 
se amam ora se odeiam. A 
amizade é o mais forte elo de 
amor, entretanto, a volta ao 
materno inspira o retorno à 
canção do embalo que acalanta 
nosso viver.

(*) - Pianista, compositora C.D.M.SP 
– Poetisa M.O.C.P.B. É autora do 

livro “Poemas de Amor e Vida” 
Prêmio Cultura Nacional - Psicóloga, 

com pós em neuropsicologia 
(rosemary9mantovani@gmail.com);

(**) - Psicóloga – IPUSP. Doutora 
em Semiótica e Linguística Geral 

– FFLCHUSP. Especialista em 
Psicologia Hospitalar-INCOR-

HCFMUSP Bacharel em Letras 
Clássicas e Vernáculas – FFLCHUSP. 

(srugno@gmail.com).

Música e Psicologia
na promoção da Saúde

Rosemary Mantovani (*) e Sueli Rugno (**)

9ª VC - Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1005893-30.2015. 
8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Raphael Garcia Pinto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Deusa Gaiotte Lavanhini 
Veiculos Me, Rua Cabo Antonio Pinton, 231, apartamento 146, Parque Novo Mundo - CEP 02186-
000, São Paulo-SP, CNPJ 13.331.209/0001-80, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum por parte de Francisca das Chagas Costa de Oliveira, alegando em síntese: objetivando 
seja a mesma julgada procedente com a condenação da ré para que no prazo de 30 dias transfira 
para seu nome o veículo de Marca FIAT modelo UNO MILLE EP, Gasolina, ano 1996, 
146097T5756115 junto ao DETRAN desde 14/02/2012, sob pena de multa diária, com a expedição de 
ofício aos órgãos responsáveis, bem como a condenação da ré ao pagamento de todos os valores 
relativos á tributos vencidos do veículo, e ainda, ao pagamento de indenização pelos morais 
causados, custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Estando a ré em 
lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, 
conteste a ação, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Sem 
prejuízo, fica a requerida, neste mesmo ato, INTIMADA a, no prazo de 30 dias, findo o prazo do 
presente edital, transferir a propriedade do veículo acima qualificado para seu nome ou de terceiro 
que indicar, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), nos termos da r. Decisão proferida às 
pags. 97/98 dos autos da ação supra. 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 abril de 2016. 

19ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0167856-68.2009. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, do Estado de 
São Paulo, Dr(a). Inah de Lemos e Silva Machado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a NEUSA 
FERNANDES DE CARVALHO, CPF. 535.618.058-68, que nos autos da ação de Execução, 
requerida por BANCO BBM S/A, em face de JOSÉ JOAQUIM RAMOS DE CARVALHO e PEDRO 
ANDREOTTI LACERDA procedeu-se a penhora do(s) seguinte(s) bem(ns): 01) Lote de terreno sem 
benfeitorias, nº 55, da quadra "J", do imóvel denominado "Jardim Pedra Verde", situado na Praia do 
Lázaro, Perímetro urbano, em Ubatuba – SP, melhor descrito na matrícula nº 13.387, do CRI de 
Ubatuba/SP; 02) Apto. nº 114, localizado no 11º andar do Ed. Karina, situado à Rua Barão de 
Jaceguai nº 1154, esquina com a rua João Dias, no 30º Subdistrito Ibirapuera, com área total de 
115,521m², já incluso 8,80m² à vaga destinada à guarda de 01 carro de passeio na garagem coletiva, 
matriculado sob nº 120.709 do 15º CRI da Capital; e 03) Apto. nº 05 localizado no 5º andar, do Ed. 
Piazza Venetto, situado à Rua República do Iraque n. 1391, no 30º Subdistrito  Ibirapuera, com área 
total de 646,034m², já incluso 144,054m² destinadas para 04 vagas indeterminadas de garagem, 
matriculado sob nº 137.474 do 15º CRI da Capital, dos quais foram nomeados depositário, o executado 
José Joaquim Ramos de Carvalho, CPF. 044.408.208-59. Estando a executada em lugar ignorado, 
expede-se o presente edital para que fique intimada das penhoras 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 11 de outubro de 2016. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Cumprimento de Sentença (0002906-74.2016.8.26.0010). 
O(A) Dr. Carlos Antonio Da Costa MM. Juiz(a) de Direito da 3ª VC do Foro Regional do Ipiranga, 
Estado de SP, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o)   Elis de Faria Borella, que nos autos da ação 
Monitória, requerida por União Social Camiliana, foi deferida a sua Intimação por edital para que 
efetue o pagamento do valor de R$   7.632,74 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 SP, aos 05/08/2016.   25/11

Edital de Citação Prazo 30 dias Proc. 1007693-87.2015.8.26.0003. A Drª. Alessandra Laperuta 
Nascimento Alves De Moura, Juíza de Direito da 2º VC do Foro Regional do Jabaquara/SP. Faz 
Saber á 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.                                                                                             25/11

“O clericalismo é uma das piores formas de riqueza pelas quais a 

Igreja é acometida”, disse Franscico.

No evento, o Pontífi ce con-
denou o clero e disse que 
ele é “rico” não apenas 

de “dinheiro”, mas também de 
“soberba”. 

“O clericalismo é rico. E se 
não é rico de dinheiro, o é de so-
berba. Mas é rico, tem um apego 
às posses. Ele não se deixa ser 
criado pela mãe pobreza, não 
deixa que protejam o muro da 
pobreza. O clericalismo é uma 
das piores formas de riqueza 
pelas quais a Igreja é acometida, 
ao menos em alguns lugares da 
Igreja e mesmo nas experiên-
cias mais cotidianas”, afi rmou 
Jorge Mario Bergoglio.

O religioso também disse que 
“as críticas” que são feitas à 
Companhia de Jesus e a ele são 
“restauracionistas”. “Na minha 
situação e no ambiente onde 
estou, as críticas à Companhia 
têm um sabor de tipo restaura-
cionista”, disse Francisco. “Vale 

Apesar de novembro ser conhecido o mês 
dos descontos, em razão da Black Friday 
que acontece ofi cialmente no Hoje (25), 
o Instituto Brasileiro de Planejamento e 
Tributação- IBPT, fez um levantamento 
da carga tributária  incidente sobre os 
principais produtos adquiridos na sexta-
feira negra e comprovou que não é bem 
assim.

Entre os itens mais procurados na Black 
Friday, estão os eletrônicos e os eletro-
domésticos, que coincidentemente são 
também os mais tributados na escala de 
produtos. Quem pretende aproveitar a data 
para adquirir aquele jogo de vídeo game a 
tempos pedido pelo fi lho, pode se preparar 
para engordar o bolso do governo, com 
72,18% de impostos sobre o brinquedo. Ou 
até mesmo quem gostaria de se presentear 
com um smartphone, não deve pagar me-
nos do que 68,76% de encargos. 

Como muitos consumidores, o leão 
também está ansioso para aproveitar a 
Black Friday, a fi m de engordar os cofres 
públicos. Mesmo para assistir às noticias 
sobre a economia o contribuinte paga tri-
buto, um televisor tem cerca de 45% de 
imposto  embutido e, o tablete importado, 
em média 48%. Aquela máquina fotográ-

O clero é rico de dinheiro 
e de soberba, diz Papa

Ontem (24), o papa Francisco recebeu no Vaticano delegações de jesuítas de todo o mundo como parte 
da 36ª Congregação dos Jesuítas e discursou para os presentes
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o pelos seus ideais e incentivam o 

diálogo. “Em geral, a minha opi-
nião é que os políticos caíram. 
Não há mais aqueles grandes 
políticos que eram capazes de 
serem levados a sério, de se-
guirem com seus ideais, de não 
temerem nem os diálogos e nem 
a luta e que também andavam 
adiante, com inteligência e com 
o carisma próprio da política. 
E sobre isso, acredito que as 
polarizações não ajudam. O que 
ajuda na política, ao contrário, é 
o diálogo”, disse Bergoglio.

Sobre o assunto, o Pontífi ce 
também falou sobre a impor-
tância de se ter coragem de 
tomar ações. “A coragem não 
está apenas em ‘fazer barulho’, 
mas também em saber fazê-lo e 
saber como e quando fazê-lo. E 
ainda mais: deve-se saber, antes 
de qualquer coisa, discernir se é 
preciso ou não ‘fazer barulho’”, 
explicou Francisco (ANSA).

a pena dizer que são críticas 
que desejam uma restauração, 
aquela de uma Companhia que 
talvez há muito tempo atraísse, 
por que lá era o seu tempo, mas 
que não é desejável nos dias 
de hoje, porque o tempo de 

Deus hoje não é mais aquele. 
Por detrás da críticas, há este 
tipo de pensamento”, afi rmou 
o Papa.

No encontro, Francisco tam-
bém comentou que, atualmen-
te, faltam políticos que lutam 

A Black Friday dos tributos

fi ca para registrar os momentos especiais 
possui 48,21% de tributos.

Realmente a vida não está fácil para o 
consumidor brasileiro, as donas de casa que 
almejam trocar os utensílios domésticos 
também não escapam da fúria do leão. 
Por exemplo, a máquina de lavar roupas 
tem 42,56% de impostos, o fogão pequeno: 
41,22%, a geladeira: 38,21% e um home 
theater:  44,94%.

De acordo com o presidente do IBPT, 
João Eloi Olenike, é muito comum os 
consumidores aproveitarem esta época 
do ano para adiantar as compras de natal. 
“No entanto, os brasileiros devem fi car 
atentos para fazer aquisições de produtos 
menos custosos e de melhor qualidade, pois 
em todos os item já constam os tributos 
embutidos no preço, quando da venda ao 
consumidor fi nal”, afi rma Olenike.
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