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Algaia Holding Participações Ltda. 
CNPJ/MF nº 09.513.148/0001-02 – NIRE 35.222.230.931

Resolução de Sócios e Terceira Alteração do Contrato Social
Pelo presente instrumento particular, (a) Mariza Serrano de Camargo Maia, portadora do RG nº 2.749.304 SSP/SP e do 
CPF/MF nº 042.309.978-76; (b) Adriana Serrano Amadeo, portadora do RG nº 23.656.179-0 SSP/SP e do CPF/MF nº 
263.782.978-86, neste ato representada por seu procurador Laerte Serrano Amadeo, qualificado abaixo; e (c) Laerte Serrano 
Amadeo, portador do RG nº 23.656.180-7 SSP/SP e do CPF/MF nº 270.815.698-54; únicos sócios desta Sociedade; e, ainda, 
na qualidade de interveniente anuente, (d) José Serrano, portador do RG nº 488.478 SSP/SP e do CPF/MF nº 066.546.718-34, 
neste ato representado por seu bastante procurador, José Serrano Júnior, portador do RG nº 2.376.981 SSP/SP e do CPF/MF 
nº 415.674.478-72; têm entre si, justo e acordado, formalizar e ratificar deliberações e alterar o Contrato Social, de acordo 
com os seguintes termos: 1. Os sócios, de comum acordo, ratificam e aprovam todos os termos do Protocolo e Justificação 
de Cisão Parcial firmado pela administradora da Sociedade e de MSCM Participações – Eireli, NIRE/JUCESP 35.6.0155974.5 
e CNPJ nº 26.091.075/0001-19 (“MSCM”), em 23/12/2016 (“Protocolo”). 2. Os sócios, de comum acordo, (i) ratificam a 
nomeação da empresa especializada Lério & Zancaner Auditores Independentes, inscrita no CNPJ sob nº 06.216.662/0001-80, 
que procedeu à avaliação do acervo líquido da Sociedade a ser cindido, nos termos do Protocolo, e (ii) aprovam o laudo de 
avaliação elaborado por referida empresa, com base no balanço patrimonial levantado em 30/11/2016, o qual é anexado ao 
presente instrumento. 3. Aprovada a cisão parcial do patrimônio da Sociedade e sua consequente incorporação ao patrimônio 
líquido da MSCM, observado que: (i) parte do acervo líquido cindido, no montante de R$851.242,00, é vertida para a conta 
de capital social, tendo sido atribuída participação nesta última sociedade apenas à sócia Mariza Serrano de Camargo Maia, 
com a expressa anuência dos demais sócios, proporcionalmente à respectiva participação cancelada e à parcela reduzida 
das reservas de capital e de reavaliação; (ii) parte do acervo líquido cindido, no montante de R$4.480.001,66, é alocada 
como reserva de capital; e (iii) parte do acervo líquido cindido, no montante de R$9.911.008,40, é alocada como reserva de 
reavaliação. 4. Em decorrência da cisão parcial ora aprovada, resolvem os sócios, de comum acordo, aprovar, nos termos do 
Protocolo, (i) a redução do capital social da Sociedade em R$851.242,00, mediante o cancelamento de 851.242 quotas, todas 
de titularidade da sócia Mariza Serrano de Camargo Maia, passando o mesmo, de R$2.049.163,00, para R$1.197.921,00, 
dividido em 1.197.921 quotas, de valor nominal de R$1,00 cada uma, bem como a redução da reserva de capital e de parte 
da reserva de reavaliação, em R$4.480.001,66 e R$9.911.008,40, respectivamente; e (ii) a atribuição de quotas do capital 
social da MSCM à sócia Mariza Serrano de Camargo Maia, em proporção distinta daquela por ela detida no capital social da 
Sociedade, bem como a atribuição de R$4.480.001,66 e R$9.911.008,40, às reservas de capital e de reavaliação da MSCM, 
respectivamente. 4.1. Tendo em vista que as 851.242 quotas canceladas estão gravadas com cláusula de incomunicabilidade, 
referida cláusula fica sub-rogada nas 851.242 novas quotas da MSCM a serem atribuídas à Mariza Serrano de Camargo Maia 
em substituição às quotas canceladas. O instituidor de referido gravame, José Serrano, comparece ao presente instrumento, 
manifestando expressamente sua anuência à sub-rogação ora levada a efeito. 5. Desta forma, o artigo 5º do Contrato Social 
passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente 
nacional, é de R$1.197.921,00, dividido em 1.197.921 quotas, de valor nominal de R$1,00 cada uma, assim distribuído entre 
os sócios: (a) Mariza Serrano de Camargo Maia, detém 1.197.919 quotas, no valor nominal total de R$1.197.919,00; 
(b) Adriana Serrano Amadeo, detém 1 quota, de valor nominal de R$1,00; e (c) Laerte Serrano Amadeo detém 1 quota, 
de valor nominal de R$1,00. § 1º. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social. § 2º. As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade e cada uma 
delas dá direito a um voto nas deliberações sociais. § 3º. Sobre 800.354 quotas detidas por Mariza Serrano de Camargo 
Maia incide cláusula vitalícia de incomunicabilidade, extensiva aos seus frutos e rendimentos, bem como às quotas que a 
elas se acrescentarem a qualquer título.” 6. Permanecem inalteradas e em pleno vigor e efeito todas as demais disposições 
do Contrato Social, naquilo em que não colidam com o disposto no presente instrumento. E, por estarem assim, justos e 
contratados, assinam o presente instrumento em 03 vias de igual teor e forma, na presença de 2 testemunhas. São Paulo, 
30/12/2016. Assinaturas: Mariza Serrano de Camargo Maia; Adriana Serrano Amadeo p.p. Laerte Serrano Amadeo; Laerte 
Serrano Amadeo; José Serrano p.p. José Serrano Júnior. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 65.067/17-4 em 02/02/2017. 
Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

MSCM Participações – EIRELI
CNPJ/MF nº 26.091.075/0001-19 – NIRE 35.601.559.745

Resolução da Titular e Primeira Alteração do Ato Constitutivo
Pelo presente instrumento particular, Mariza Serrano de Camargo Maia, portadora do RG nº 2.749.304 SSP/SP e do CPF/MF 
nº 042.309.978-76, titular desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (“Empresa”); resolve ratificar as resoluções 
e alterar o Ato Constitutivo da Empresa, de acordo com as seguintes condições: 1. A titular resolve desdobrar a única quota 
representativa do capital social em 88.000 mil quotas, de valor nominal de R$1,00 cada uma. 2. A titular ratifica e aprova todos 
os termos e condições do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial assinado pelos administradores da Empresa e de Algaia 
Holding Participações Ltda., NIRE/JUCESP 35.2.2223093.1 e CNPJ nº 09.513.148/0001-024 (“Algaia”), em 23/12/2016 
(“Protocolo”). 3. A titular (i) ratifica a nomeação da empresa especializada Lério & Zancaner Auditores Independentes, 
inscrita no CNPJ sob nº 06.216.662/0001-80; e (ii) aprova o laudo de avaliação elaborado por referida empresa, com base 
no balanço patrimonial levantado em 30/11/2016, assim como o instrumento anexo, no qual estão descritos os bens que 
compõem o acervo cindido, o qual é anexado ao presente instrumento. 4. Aprovado, por conseguinte, nos termos já detalhados 
no Protocolo, a incorporação do acervo líquido cindido ao patrimônio líquido da Empresa, observado que: (i) parte do acervo 
líquido cindido, no montante de R$851.242,00, é vertida para a conta de capital social, tendo sido atribuída participação 
apenas à titular Mariza Serrano de Camargo Maia, proporcionalmente à respectiva participação cancelada no capital social 
da Algaia; (ii) parte do acervo líquido cindido, no montante de R$4.480.001,66, é alocada como reserva de capital; e (iii) 
parte do acervo líquido cindido, no montante de R$9.911.008,40, é alocada como reserva de reavaliação. 5. Em decorrência 
da incorporação do acervo líquido cindido, ora aprovada, resolve a titular aprovar, nos termos do Protocolo, (i) o aumento 
do capital social da Empresa, no valor de R$851.242,00, mediante a criação de 851.242 quotas, aumento este totalmente 
subscrito e integralizado pela titular, mediante conferência de parcela do acervo líquido cindido da Algaia, em proporção 
diversa à participação detida em seu capital social, conforme faculta o § 5º, do artigo 229 da Lei nº 6.404/76; (ii) a alocação de 
R$4.480.001,66 como reserva de capital; e (iii) a alocação de R$9.911.008,40, como reserva de reavaliação. 5.1. Tendo em 
vista que, as 851.242 quotas canceladas no capital da Algaia estão gravadas com cláusula de incomunicabilidade, a referida 
cláusula fica sub-rogada nas 851.242 novas quotas da Empresa atribuídas à Mariza Serrano de Camargo Maia em substituição 
às quotas canceladas. 6. O capital social passa, de R$88.000,00, para R$939.242,00, dividido em 939.242 quotas, de valor 
nominal de R$1,00 cada uma, alterando-se o Artigo 5º do Ato Constitutivo, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional e bens, é de R$939.242,00, 
dividido em 939.242 quotas, de valor nominal de R$1,00 cada uma, detidas por Mariza Serrano de Camargo Maia. § 1º. A 
administradora poderá fazer jus a uma remuneração mensal, conforme vier a ser por ela deliberado, na qualidade de titular. 
§ 2º. Sobre 851.242 quotas detidas por Mariza Serrano de Camargo Maia incide cláusula vitalícia de incomunicabilidade, 
extensiva aos seus frutos e rendimentos, bem como às quotas que a elas se acrescentarem a qualquer título.” 7. Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor e efeito todas as demais disposições do Ato Constitutivo da Empresa, naquilo em que não colida 
com o disposto no presente instrumento. E, assina o presente instrumento em 3 vias de igual teor e forma, na presença de 
2 testemunhas. São Paulo, 30/12/2016. Assinatura: Mariza Serrano de Camargo Maia. JUCESP – Certifico o registro sob o 
nº 65.068/17-8 em 02/02/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Edel Securitizadora de Recebíveis Comerciais S.A.
CNPJ/MF 13.344.434/0001-50 - NIRE 353.003.915-43

Ata da 8ª Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: Aos 15/02/2017, às 14 hs, na sede social. Convocação: dispensada, § 4º, Artigo 124, Lei nº 6.404/1976. Presença: 
totalidade do capital social da Edel Securitizadora de Recebíveis Comerciais S.A. Ordem do Dia: I - Cancelamento de ações da Sociedade 
e redução do capital social; II - Nova redação do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; III - Alteração de endereço da sede da Compa-
nhia; IV - Dar nova redação ao Artigo 3º do Estatuto da Companhia e V - Outros assuntos de interesse da sociedade. Deliberações: I - Os 
acionistas, com base no capital de social de 2.000.000,00, deliberam pela redução do capital social da Companhia, com o cancelamento 
1.900.000 ações ordinárias nominativas, uma vez que o julgam excessivo, nos termos do artigo 173 da Lei 6.404/1976, desta forma o 
capital social da Companhia passa a ser R$ 100.000,00, divididos em 100.000 ações, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, conforme 
boletim de subscrição anexo. Esta ata é Extrato da Ata da 8ª Assembleia Geral Extraordinária, servindo para fins legais de publicidade dos 
atos societários deliberados. Na qualidade de Presidente e Secretária da Assembleia, declaramos que a presente é cópia fiel da Ata original 
lavrada no livro próprio, São Paulo/SP, 15/02/2017. (Assinaturas) Eduardo Trajano Telles Elias-Presidente, Walter Falleiros Telles-Secretário.
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LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 07/03/2017  - 11:00h  -  2º LEILÃO: 09/03/2017  - 11:00h

EDITAL DE LEILÃO
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Digigraf Distribuidora Comércio e Serviços S.A. - CNPJ/MF: 54.472.956/0001-15 - NIRE: 35.300.337.328
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. acionistas da Companhia, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária a ser realizada às 9hs, do dia 21.03.2017, no escritório da Companhia na Rua Soares de Avelar, nº 894, 
Vila Guarani, São Paulo/SP, CEP 04306-020, a fi m de deliberarem sobre as seguintes matérias: Em AGO: (i) tomar as 
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social encer-
rado em 31/12/2016; e (ii) deliberação da proposta de destinação do resultado do exercício de 2016. Em AGE: (i) alte-
ração do objeto social. Diretor Presidente: Ricardo Costa Zerbini.

Concorrência nº 001/CELOG/2017
Nº Processo: 67101003032201594. OBJETO: O objeto desta licitação é a 
Aquisição de Itens de Nacionalização e Ressuprimento. Total de Itens Licitados: 
08. Edital: 17/02/2017 de 08h30 às 11h30 e de 13h30 às 16h30. ENDEREÇO: 
Av. Olavo Fontoura, 1.200 A Santana - SAO PAULO - SP. Entrega das Propostas 
a partir de: 17/02/2017. Abertura das Propostas: 21/03/2017 às 09h00 no Centro 
Logístico da Aeronáutica no endereço citado acima.

Brig Ar FREDERICO JOSÉ MORETTI DA SILVEIRA
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO LOGÍSTICO DA 
AERONÁUTICA MINISTÉRIO DA 

DEFESA

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA
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FORNECER O TÍQUETE-COMBUSTÍVEL
Empresa pode conceder tíquete-combustível apenas para alguns 
funcionários, integra o salário quando pago em cartão específico? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA POSSUI DOIS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM SOBRE O 
REGIME DE SOBREAVISOS. COMO ESSE SERVIÇO FOI PRESTADO COM 
HABITUALIDADE, OS FUNCIONÁRIOS TERÃO DIREITO A ALGUM TIPO 
DE INDENIZAÇÃO NO CASO DA EXTINÇÃO DO REGIME?

Informamos que somente há previsão em lei de supressão de horas 
extras, de forma integral ou parcial, de acordo com a Súmula 291 
do TST, contudo, quanto as horas de sobreaviso não há regras, por-
tanto não é necessário indenizar, salvo se o sindicato da categoria 
determinar algum procedimento.

DEDUÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE
O valor pago à funcionária em licença maternidade teve que ser 
deduzido dos segurados e empresas no campo 6 da GPS referente à 
folha de pagamento, inclusive quando e sócia (Pró-labore), o salário 
maternidade pode ser compensado na guia de GPS do pró-labore? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CUMPRIR ESTÁGIO OBRIGATÓRIO
Funcionário precisa cumprir estágio obrigatório, a empresa pode pedir 
compensação de horas. Não ocorrendo a compensação pode ser des-
contado? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE DESCONTAR VALE DE ADIANTAMENTO SALARIAL 
EM FÉRIAS E 13º SALÁRIO?  

Informamos que não existe dispositivo legal que autorize tal procedi-
mento devendo o pagamento de férias e 13º salário serem efetuados 
na sua integralidade. Assim, entendemos não haver a possibilidade de 
desconto do adiantamento salarial em férias e décimo terceiro salário.
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www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 07/03/2017  - 10:35h  -  2º LEILÃO: 09/03/2017  - 10:35h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,�����������	
������������������������������������������!����"�����������
����#�����$��%��&����
�����'�!�(�$���&������'�����
������������)�*+��������-������0��������2���3�+42������#���LEILÃO PÚBLICO���������Presencial e Online�����;������(�<�������������!������(�
(�<�����(� �����=>�(�� IMÓVEL?�Z"���������� �����*I4� ������!��������*�����������"��������������"�����������������������CONDOMÍNIO 
”ENCONTRO IPIRANGA”�(����������G���Z<�(���D��j���(����*3)�����3��(�$��(�����05"����<��������#����"�����������$��������M3III�N���
#�������������)43�2�N�(�����4**3��N����#������������$���������*I)�N����#������������(��$�����������!�������#��������2�3�2�N�����
��������������<��"��(����$�������������������������������2��"���������������'B����<���<���������"��<���������$��(��+<���<�(��������"��������
"�����"���(�����B��������"�((�������"�&�����"����������("�������0�D����'��=R�����������III*I23���������������������B�����	���������&���
���$X��'�!�'������"������G���Y�������j�������������G���j���������_��������&�����(�#����(���B�������'��������"����������������������#����
�����4�3I��N��5�;�����$T�����������B��������2�2��2�����M��	
��������G�<�(�������5�;���(�����R�������+����	$(�?�	��"�����-�(���"�=R��"���
�����������&����������(������(���������4I����������)�*+����DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão em 07/03/2017 às 10:35 horas e o 2º Leilão será 
realizado no dia 09/03/2017 às 10:35 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES 
(A) FIDUCIANTES: ANDREA DA SILVA, $��(�������(�������������������(������(�(����(�Gj�����j0�I�)4*�))�0���+�j���J����I*I��M)�*�M0II�
��(���������������������R�������+����� LUIZ CARLOS DA SILVA, ��(��������$��(��V_����II��2MI43*20-�YGZV+�j���J����3MI�4**�)MM0*��
��(������D�� SIMONE DANIEL DA SILVA, ��$����������V_����I)**)3��)M20-�YGZV+�j���J������2�M���M�M0I*�$��(������(���(���(�(�$���
��<������������DR��"����������$��(������<`������������M�)�)+�����(������(��������������������G���������"���B+�j� CREDOR FIDUCIÁRIO: 
Banco Intermedium S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:�V�����������������=R���������������������#��������I���D�&������=R��
������������2IW�����������	�"�<�����������<���������������=R�������#�(��������!���������X�2*�D���(������������";(��������D�&������Y�-����
������������������������������(������������"��������������(�$�"�������"��������(�����������Z";(������"��(�=R����(�������(����D�&������=R��
(��#���(<������"�����������������DOS VALORES: 1º leilão: R$ 497.063,22 (quatrocentos e noventa e sete mil e sessenta e três reais e vinte 
e dois centavos) 2º leilão: R$ 489.560,18 (quatrocentos e oitenta e nove mil, quinhentos e sessenta reais e dezoito centavos), calculados 
���'�������������2��[[����2����4��������������)�*+����	(�������(��(�R��������!���(����"��(����������"�������(�'����������=>�(�������(�R���������R���
COMISSÃO DO LEILOEIRO: ��$��#������������������"�<��������������((R���������������������������)W������������=R����(���"�<������(���
��������������R���DO LEILÃO ONLINE:�	(�������((���(����"������"����������R������������0����������R������(����0(�����(����]]]�!�^����������$��
��(��D�$����������((��������"=R��@_�$�����0(�F������������`��������I��D��������(������B�����������R��"��(��������OBSERVAÇÕES:�	�������������
(��#���("��(#����"���(�"�����`����(������(���"�=R�������;������(������(���������4I����������)�*+����Z�"��(�����������X�'�����������#����@���
���"�(F�����(�����������(����=R�����&���(�����������(�����&����(�#���(�����������(���(�������(����#��<�(��������(���B����(������������=R��
(R�����������������������(����(�'���(���(���;���(������<���(�(R���"���(����(�������(��-�((��'�����D������������<`�������������<���������#����
���������������R�����#������������%�<������L�V-�-	G����D������"����������������<���������#�������X���������������������$������������"��=��
�����;����(�������("��(#����"��������������<�����!�=R�����(������((#�����	O(Q���;���O�Q(�(��#OR�Q��������O(Q�����(��������&���(������������
'B(�����������������������R��"������������������������<�����(���D������������(��(������=>�(���������(� ����<���������(� ��������B(����(�
���"���������(��������(��(�����������(����=R����������!�=R�����������(������=>�(�����������;����(���"�X��������<���(������������(���(�"���(�
������((���(��������R��"����������������������������(��(���("�(�(���������(�b���������=R�������;�������(��������%�(������#(�������>�(�'����
������`����&������'�������(���(������������������(�������#���(���<�(���(������Y���(��(����$���(��������(������<�(����������(�(�$�������;����
���&��(�R�� �����(���������<�(������������( �";(������������'�����=R�������������=R��(R�������("��(�$���������%���(��������������������	�
������������"��(�����"�<��#����������"��=�������������������=R����������((R��������������������("����������)W�(�$������������������������%���0
(���������"������������D�&��(���	�"��"����������������"�������������������0��������#�"��!�����2*�D���(���"��(����������������%"��((�������
"�����'��������"�<��������%���(���������"�����������Y�-����D�&��(������������������"��=�����������((R������������������'�������������	� �R��
"�<������� ��(� ������(� ��� ��������=R��$����������� ����((R�� ��O�Q����������O�Q� ���"��!�� �����X�2*�O��������&�����Q�D���(��������(����
��������=R�� ���
<����#���(�(�`�������� ����"����������"���"�������O�Q������������� 
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��������O�Q����������O�Q� O)W�0�������"��������Q � (�$����������������������=R��"����������'��������L�������� �������������("�������� ��
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 COOPERATIVA HABITACIONAL
 MIRANTE CAETANO ÁLVARES

Av. Mandaqui, 122 – Bairro do Limão – São Paulo – SP
CNPJ/MF 05.598.051/0001-80 - NIRE 35400074507

Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária
Em conformidade com o Artigo 51 do Estatuto Social e publicação em 17 de fevereiro de 2017
no Jornal Empresas e Negócios, ficam convocados os Srs. (as) Associados (as) da
Cooperativa Habitacional Mirante Caetano Álvares para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-
se no dia 05 de Março de 2017 na sede da Cooperativa, sito a Av. Mandaqui, 122 – Bairro do
Limão – São Paulo – SP, para tratar da seguinte ordem do dia: 1. Apresentação das contas do
exercício de 2016; 2. Apresentação do Relatório do Conselho Fiscal relativo as contas do
exercício de 2016; 3. Votação das contas do exercício de 2016. 4. Discussão e votação do
valor da cota/unidade para novas inscrições. A Assembleia reunir-se-á em primeira
convocação às 07h30min com a presença de 2/3 (dois terços) dos Associados (as), em segunda
convocação às 08h30min com a metade mais 01 (um) dos Associados (as) e finalmente em
terceira e última convocação as 09h30min, com a presença mínima de 10 (dez) Associados (as).
Para efeito de cálculo de quórum de instalação, o número de associados é 233. Contamos com a
sua importante presença. São Paulo, 17 de fevereiro de 2017. Ana Maria Saes (Diretora
Presidente), Roseli Mazzali (Diretora Financeira) e Sérgio Carneiro (Diretor Administrativo).

Serviço de Anestesia e Gasoterapia de São Paulo
Sociedade Cooperativa

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
São convocados os senhores associados para a Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia
10 (dez) de Março de 2.017, na Rua Potenji, 188, às dezoito horas e trinta minutos em primeira
convocação, às dezenove horas e trinta minutos em segunda e às vinte horas e trinta minutos em terceira
convocação para discutir a seguinte ordem do dia: Dissolução da Cooperativa. Na data em que é feita
esta convocação o Serviço de Anestesia e Gasoterapia de São Paulo Sociedade Cooperativa,
conta com 09 associados. São Paulo, 15 de Fevereiro de 2.017. Dr. Wilson Kokubo - Presidente

NEC LATIN AMERICA S.A.
CNPJ nº 49.074.412/0001-65 - NIRE: 35.300.091.604

 AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, São Paulo/SP, Avenida Angélica,
2197, 7º ao 11º andares, os documentos a que se refere o art igo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao
exercício social encerrado em 31/12/2016.  SP, 16/02/2017. A Administração.    (17.18.21/02/2017)

Guarulhos - 3ª Vara Cível. Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1041902-98.2015.8.26.0224. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª VC, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana 
Porto Mendes, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Gezivone dos Reis Caixeta, Avenida Odair San-
tanelli, 800, apto B-22 - Bloco 12 - Cond. Espírito Santo, Parque Cecap - CEP 07190-050, Guarulhos-
-SP, CPF 669.067.256-53, RG 844769, Divorciado, Brasileiro, Empresário , Bruno Diego de Souza 
Caixeta, Avenida Odair Santanelli, 800, apto B-22 - Bloco 12 - Cond. Espírito Santo, Parque Cecap 
- CEP 07190- 050, Guarulhos-SP, CPF 383.474.138-86, RG 484774165, Solteiro, Brasileiro, Empre-
sário, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Ivone de Quei-
roz Rebouças e outros, alegando em síntese: visando o recebimento da quantia de R$ 125.881,28 
(cento e vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos) atualizados até a 
data de 04/12/2015 referente a Contrato de Locação de Imóvel Comercial firmado em 31/05/2012. 
. Encontrando-se o Executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, efetue o pagamento da importância reclamada. Prazo para Embargos: 15 (quinze) dias úteis. 
Neste prazo, reconhecendo o crédito do Exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da 
execução, inclusive custas e honorários, os Executado poderão requerer o pagamento do saldo em 
06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Não sendo lo-
calizado os Executado e decorrido o prazo deste, lhe 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 
Guarulhos, aos 14 de fevereiro de 2017.                                                                                      16 e 17/02

2ª Vara Cível – São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1005404-15.2014.8.26.0005 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(o) N SILVEIRA ALVES ME, CNPJ 17.339.880/0001-28, que lhe foi proposta uma ação 
de Procedimento Comum por parte de VILA AURELIA RESTAURANTE LTDA - EPP, alegando em 
síntese: "A autora para a construção e adaptação do local onde será estabelecida sua filial contratou a 
requerida através de Contrato de Serviço datado de 16/07/2013 para que fosse realizado serviços de 
serralheria. Os serviços profissionais indicados pela prestadora de serviços foram inseridos em 
instrumento particular de contratação conforme própria orientação desta que, através da cláusula 7ª 
consignou o preço total de R$40.000,00, onde foi parcelado em 12 vezes de R$3.333,33. Que até a 
presente data houve pagamento de 7 parcelas das 12 contratadas". 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 25 de outubro de 2016. 

Para ser julgado, o processo 
precisa ser pautado pela 
presidente do Supremo, 

Cármen Lúcia. Ainda não há 
data prevista. No despacho, o 
ministro diz que os detentores 
de foro privilegiado somente 
devem responder a processos 
criminais no STF se os fatos im-
putados a eles ocorram durante 
o mandato. 

No caso de fatos que ocor-
reram antes do mandato, a 
competência para julgamento 
seria da Primeira Instância 
da Justiça. De acordo com a 
Constituição, cabe ao Supremo 
julgar membros do Congresso 
Nacional nas infrações penais 
comuns. “A tese a ser debatida 
limita a aplicação do foro por 
prerrogativa de função, perante 
o STF, às acusações por crimes 
cometidos no cargo e em razão 
do cargo ao qual a Constituição 
assegura este foro especial. Se o 
fato imputado, por exemplo, foi 
praticado anteriormente à inves-
tidura no mandato de parlamen-
tar federal, não se justifi caria a 
atribuição de competência ao 
STF”, sustenta Barroso.

Ministro do STF, Luís Roberto Barroso.

Barroso envia ao plenário do STF ação 
sobre restrição do foro privilegiado

O ministro do STF, Luís Roberto Barroso, enviou ontem (16) ao plenário da Corte uma ação penal na 
qual deve ser discutida a restrição do foro privilegiado para deputados federais e senadores
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bém fez críticas a inefi ciência 
do Supremo no julgamento dos 
processos criminais envolvendo 
deputados federais e senadores. 
Segundo o ministro, existem na 
Corte aproximadamente 500 
processos contra parlamenta-
res, sendo 357 inquéritos e 103 
ações penais.

“O prazo médio para recebi-
mento de uma denúncia pelo 
STF é de 565 dias. Um juiz de 1º 
grau a recebe, como regra, em 
menos de uma semana, porque 
o procedimento é muito mais 
simples”, conclui o ministro.

O caso concreto que deve 
ser julgado pela Corte envol-
vendo a questão da restrição 
do foro é sobre o atual prefeito 
de Cabo Frio (RJ), Marcos da 
Rocha Mendes, que chegou a 
ser empossado como suplente 
do deputado cassado Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), mas renun-
ciou para assumir o cargo. O 
prefeito responde a uma ação 
penal no STF por suposta com-
pra de votos, mas, em função 
da posse, o processo deve ser 
remetido para a Justiça de Rio 
(ABr).

Segundo o ministro, é preci-
so repensar o modelo de foro 
privilegiado, com objetivo de 
eliminá-lo ou reduzí-lo. “Em 
primeiro lugar, existem razões 
fi losófi cas: trata-se de uma re-
miniscência aristocrática, não 
republicana, que dá privilégio 
a alguns, sem um fundamento 
razoável. Em segundo lugar, 
devido a razões estruturais: 
cortes constitucionais, como o 
STF, não foram concebidas para 
funcionar como juízos criminais 
de 1º grau, nem têm estrutura 
para isso”.

Barroso também argumenta 
que o atual sistema é feito para 
não funcionar e se tornou uma 
‘perversão da Justiça’. “Não 
é preciso prosseguir para 
demonstrar a necessidade 
imperativa de revisão do siste-
ma. Há problemas associados 
à morosidade, à impunidade 
e à impropriedade de uma Su-
prema Corte ocupar-se como 
primeira instância de centenas 
de processos criminais. Não 
é assim em parte alguma do 
mundo democrático”.

No despacho, Barroso tam-

Cotonifício Guilherme Giorgi S.A.
CNPJ/MF. nº 61.355.012/0001-23 - NIRE 353.0005304-4

Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 19/04/16
Data, Hora e Local: 19/04/16, às 09hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 125, nesta Capital. 
Convocação: edital publicado no DOESP e no jornal Empresas & Negócios dos dias 08, 09 e 10/03/16. Presença: 
acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto. Mesa: Presidente: Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembléia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na 
forma sumária do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. Deliberações: 1. aprovar o relatório da administração, balanço e 
contas do exercício social findo em 31/12/15, publicados no DOESP e no jornal Empresas & Negócios do dia 07/04/16, 
tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam à disposição através de publicações 
insertas nos mesmos jornais, nos dias 08, 09 e 10/03/2016; 2. fixar em R$ 0,00 o valor global dos honorários mensais a 
serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês; 3. Outros assuntos: Com a aprovação de todos os 
presentes, foi acolhida moção apresentada pelo Presidente para constar desta ata as merecidas homenagens e também 
a gratidão da sociedade e de seus acionistas ao ex-diretor Luis Eduardo de Moraes Giorgi, falecido em 14/06/15, pelos 
relevantes serviços que prestou à sociedade. Encerramento: nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declarou 
encerrada a assembleia. SP, 19/04/16. Assinaturas: Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Presidente da Mesa; Antonio 
Carlos de Sant’Anna, Secretário.- Acionistas:-; Helofredo Participações Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e 
Roberto Azevedo Soares Giorgi; Rolenir Sociedade de Participações Ltda., por Lenira Pereira de Oliveira Giorgi Pagliari e 
Isabela Pagliari; Roberto Azevedo Soares Giorgi; Begônias Participações Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e 
Roberto Azevedo Soares Giorgi; Goivos Participações Ltda., por procuração Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Flávio de 
Bernardi; Glicínea Empreendimentos e Participações Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; 
Limantos Participações Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Metalgráfica Giorgi 
S.A., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Refinaria Nacional de Sal S.A., por Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; União Industrial e Mercantil Brasileira S.A., por Roberto Azevedo 
Soares Giorgi e Flávio de Bernardi; e Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi 
e Rogério Giorgi Pagliari. São Paulo, 19/04/16. Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Presidente da Mesa; Antonio Carlos 
de Sant’Anna - Secretário. Jucesp nº 439.533/16-8 em 06/10/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

1ª Vara Cível – Regional Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1018346-85.2014.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - 
Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Laura Mota Lima de Oliveira Macedo, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) MARIA DEL CARMEN AGUIAR MARTINEZ, RNE nº V157350-N e CPF 
213.001.628-64, RG V157350N, Divorciada, Brasileira, Proprietária, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Sumário por parte de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAPARICA, (CNPJ 54.528.302/0001-
66), na pessoa de seu representante legal, Dra. Ana Elisa Siqueira Lolli, propôs ação de cobrança de 
cotas condominiais da unidade 151 do referido condomínio de abril/2014, maio/2014 e julho/2014, na 
quantia de R$ 1.643,69(outubro/2014), sito à Rua Jovina, 361-SP-SP. Encontrando-se a ré em lugar 
ignorado, foi determinada a citação por edital, para que em 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, 
conteste o feito. Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, se o réu não contestar a ação 
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e presumir-se-ão verdadeiras as 
alegações de fato formuladas pelo autor. Será o edital publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de novembro de 2016. 
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Móveis, Utensílios e Eletros

Sofás, Mesas, Armários,
Chaise, Aparadores,
Racks, Painéis, Etc
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Itens de Coz. Industrial

Refrigeradores, Balcões,
Fritadeiras, Lava louças
Hobart, Seladoras, Etc

Qui, 23/fev/17 - 1Qui, 23/fev/17 - 1Qui, 23/fev/17 - 1Qui, 23/fev/17 - 1Qui, 23/fev/17 - 1 55555 h30h30h30h30h30
Veículos

 Mitsubishi Pajero
 TR4 Flex
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Desativ. de Espaço de Eventos

Poltronas, Banquetas,
Vasos, Cachepôs, Mesas,

Cadeiras, Etc
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Caminhões 0 KM

Iveco Stralis
Hi-Way 800-S48TZ

e 800-S56TZ
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Cozinha Industrial

Fornos, Refresqueiras,
Adegas, Expositores,

Freezers, Etc

Qui, 02/mar/17 - 11hQui, 02/mar/17 - 11hQui, 02/mar/17 - 11hQui, 02/mar/17 - 11hQui, 02/mar/17 - 11h
Acessórios para Celular

Capas de Celulares,
Cabos, Películas de

Plástico e Vidro

Sex, 03/mar/17 - 12hSex, 03/mar/17 - 12hSex, 03/mar/17 - 12hSex, 03/mar/17 - 12hSex, 03/mar/17 - 12h
Showroom

Armários, Cadeiras, Cama/
Mesa/Banho, Colchões,

Cortinas, Etc
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Ferramentas e Equipamentos

Geradores, Martelos
Demolidores, Talhas

Elétricas, Ferramentas, Etc
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Móveis, Eletros e Informática

Cadeiras, Refletores,
CPU’s, Racks, Etc
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Informática, Móveis e Eletros

Ipad, Tablet,
Cadeiras, Mesas, Etc
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Equiptos de Áudio e Informática

Caixas de Som Portáteis,
Fones de Ouvido,

Nobreaks, HDs, Etc

Chassis - Final   (Leilão: 23/02/2017 - 12h)
828254      828120      828118      828148      828038
828122      826012      827452      827431      827552
827040      827482      827483      827563      828461

Chassis - Final  (Leilão: 23/02/2017 - 15h30)
E91930

Comissão do Leiloeiro
O arrematante

pagará ao leiloeiro
5% sobre o valor
 da arrematação.


