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EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Físico nº: 0600719-34.2008.8.26.0007 - Classe: Assunto:
Procedimento Sumário  Despesas Condominiais - Requerente:Condomínio Residencial Itália -
Requerida : Lucinéia da Silva Serafim. EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 20 DIAS.
Expedido no Processo de  Nº 0600719-34.2008.8.26.0007. O M . M. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível,
do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr. Alessander Marcondes França Ramos, na
forma da Lei  etc. FAZ SABER a Lucinéia da Silva Serafim, CPF 245.729.898-93, RG 22.761.758-7,
que na ação de Procedimento Sumário por parte de Condomínio Residencial Italia, na qual foi
condenada ao pagamento das despesas condominiais especificadas na inicial e demais vincendas,
acrescidas da multa de 2%, correção e juros de 1% ao mês e ainda 10% sobre o valor da condenação
de honorários advocatícios, gerando o montante de R$ 13.872,47, atualizado até março de
2010.Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por
EDITAL, acerca da penhora dos direitos que a executada possui sobre o imóvel situado na Rua Bento
Ribeiro, 36, apto 13, Bloco A, Vila Regina, São Paulo-SP. Fica a ré advertida que poderão oferecer
impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. 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 fevereiro de 2017.                       (15 e 20)

TERRA DOS VALES S.A.
CNPJ/MF nº 07.697.895/0001-04 - NIRE 35.300.333.918

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria da TERRA DOS VALES S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 123 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de
1976 (“Lei das Sociedades Anônimas”), convoca os acionistas da Companhia para a Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária da Companhia, que será realizada na sede social do BTG Pactual, situada na cidade de São Paulo, esta-
do de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 12º andar, CEP 04538-133, em primeira convocação, no dia
22 de junho de 2017, às 11:00hrs, para tratar da seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Extraordinária: (i)
Deliberar sobre o orçamento anual para o ano de 2017 proposto pela Diretoria da Companhia; e (ii) Definir os novos
periódicos nos quais serão realizadas as publicações da Companhia, conforme exigidas pela Lei das Sociedades Anônimas.
Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
do exercício social encerrado em 2016, publicadas em 12 de maio de 2017 no Diário Oficial do Estado do Estado de
São Paulo, página 35, e no jornal “Empresas e Negócios”, página 6. (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido
da Companhia do exercício social de 2016 e a distribuição de dividendos, se houver; e (iii) Reeleger os atuais Diretores
da Companhia para novos mandatos de 1 (um) ano. São Paulo– SP, 14 de junho de 2017. CARLOS ALBERTO GUER-
REIRO-Diretor Presidente. ANDRÉ MACHADO MASTROBUONO-Diretor Administrativo e Financeiro.    (14.15.20/06/2017)

ALPHAVILLE URBANISMO S.A.
NIRE 35.300.141.270 - CNPJ/MF Nº 00.446.918/0001-69

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas
Ficam os Senhores Acionistas da Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”) convidados a se reunir em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada no próximo dia 30 (trinta) de junho de 2017, às 10 horas, na sede social da Companhia, loca-
lizada na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Pau-
lo, a fi m de apreciar e deliberar acerca da seguinte Ordem do Dia: (i) alterar os termos e condições das debêntures da pri-
meira emissão da Companhia, emitidas nos termos do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntu-
res Simples, Não Conversíveis em Ações, da Primeira Emissão de Alphaville Urbanismo S.A.”, celebrado em 9 de outu-
bro de 2013, entre a Companhia e SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., conforme aditada (“Escritura de Emissão”) 
(“Debêntures”), incluindo alterações à data de vencimento, aos juros remuneratórios, às datas de pagamento, às hipóteses 
de vencimento antecipado, ao percentual mínimo das garantias, à remuneração em caso de resgate antecipado facultativo 
das Debêntures, e o acréscimo, como garantia das Debêntures, da alienação fi duciária de certifi cados de recebíveis imobiliá-
rios subordinados da 27ª (vigésima sétima) série da 1ª (primeira) emissão da SCCI Securitização de Créditos Imobiliários S.A. 
emitidos nos termos do “Termo de Securitização de Créditos Imobiliários referente aos Certifi cados de Recebíveis Imobiliá-
rios da 25ª, 26ª e 27ª séries da 1ª Emissão da SCCI Securitização de Créditos Imobiliários S.A.” celebrado em 1º de dezem-
bro de 2016; e (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todos e quaisquer atos necessários à implementação das de-
liberações acima, incluindo, mas não se limitando, a assinatura do aditamento à Escritura de Emissão, do aditamento ao con-
trato de cessão fi duciária de direitos creditórios que atualmente garante as Debêntures, do contrato de alienação fi duciária 
dos certifi cados de recebíveis imobiliários acima mencionados, bem como a contratação de todos os demais prestadores de 
serviço necessários à efetivação da deliberação acima. Informações Gerais: Os Acionistas deverão apresentar, até a data 
da realização da Assembleia: (i) comprovante expedido pela instituição depositária das ações escriturais de sua titularidade, 
na forma do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, datado de até 2 (dois) dias úteis antes da realização da Assembleia Geral Extraor-
dinária; (ii) tratando-se de pessoa jurídica ou fundo de investimento, (1) cópia autenticada do estatuto, contrato social ou do 
regulamento, (2) do instrumento de eleição ou indicação do representante legal que comparecer à Assembleia ou outorgar 
poderes a procurador, e (3) na hipótese de representação por procurador, instrumento de mandato, com poderes específi cos 
para representação na Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia a que se refere o presente Edital, devi-
damente regularizado na forma da lei, do estatuto, contrato social ou regulamento do acionista representado; (iii) tratando-
-se de pessoa física, (1) cópia do documento que comprove a identidade do acionista, e (2) na hipótese de representação por 
procurador, instrumento de mandato, com poderes específi cos para representação na Assembleia Geral Extraordinária de 
Acionistas da Companhia a que se refere o presente Edital, devidamente regularizado na forma da lei. Os documentos acima 
referidos poderão ser enviados previamente à Companhia, no endereço de sua sede (Avenida das Nações Unidas, 8.501, 3º 
andar, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo), aos cuidados de: Guilherme de Puppi e Sil-
va. Todos os documentos pertinentes à ordem do dia a ser apreciada na Assembleia Geral Extraordinária, encontram-se dis-
poníveis aos Senhores Acionistas, a partir desta data, para consulta, na sede social da Companhia, localizada na Avenida das 
Nações Unidas, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

São Paulo, 15 de junho de 2017.
Olímpio Matarazzo Neto - Presidente do Conselho de Administração

Hotel Majestic S/A
CNPJ/MF 43.121.946/0001-19 - NIRE/JUCESP 35300033493

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 22 de Abril de 2017
Local e Hora: Sede Social, na Praça Dr. Vicente Rizzo, nº 160, em Águas de Lindóia, Estado de 
São Paulo, às 10:30 horas do dia 22/04/2017. Presença: Conforme assinaturas lançadas no Livro 
“Presença de Acionistas”. Convocação: Conforme edital de convocação publicado no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo e no Jornal “Empresas e Negócios” nos dias 09/03/2017, 10/03/2017 e 
11/03/2017 conforme dispõe os artigos 124 e 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 
Composição da Mesa: Presidente: José Artur Bernardi; Secretário: Julio Cesar Bernardi. 1 - Delibe-
rações Tomadas na Assembleia Geral Ordinária: I - Foram aprovados, por unanimidade, com as 
abstenções legais, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Finan-
ceiras, referentes ao Exercício Social encerrado em 31/12/2016, publicado no Diário Oficial Empre-
sarial do Estado de São Paulo, em 16/02/2017, página 21 e no Jornal “Empresas e Negócios”, dia 
16/02/2017, página 05. II – Foi aprovada a suspensão dos lucros do exercício de 2016, para converter 
em reservas legais e estatutárias. III – Foi efetuada a eleição da Nova Diretoria, para o mandato 
novo, com duração até a Assembléia Geral do ano de 2020, sendo eleitos os seguintes membros: 
Diretor Presidente: José Artur Bernardi, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, residente e 
domiciliado na Avenida Professor Pedro Clarismundo Fornari 475, na cidade de Jundiaí-SP, portador 
da Cédula de Identidade, RG. 8.416.373-2 e do CIC 050.993.678-44; Diretor Comercial: Julio Cesar 
Bernardi, brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Av. das Esmeraldas, 
333 – aptº 11, em Águas de Lindóia-SP, portador da Cédula de Identidade RG. 11.748.683, e do CIC 
111.768.528-41; Diretor Industrial: Edson Bernardi, brasileiro, casado, Delegado de Polícia aposen-
tado, residente e domiciliado à Rua Guaianases, 26 –aptº 91, em São Paulo-SP, portador da Cédula 
de Identidade RG 2.218.281, e do CIC 030.025.278-15; tendo sido Empossados imediatamente, 
ficando ainda estipulado, para cada um dos diretores eleitos, uma retirada mensal de R$ 2.500,00  
(dois mil e quinhentos reais). Na oportunidade, os Diretores eleitos declararam que não estão in-
cursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. 
2 - Deliberações Tomadas na Assembleia Geral Extraordinária: Não foi aprovada, a proposta da 
Diretoria para aumento do Capital Social, que continua sendo de R$ 3.500.000,00 (três milhões e 
quinhentos mil reais), divididos em 3.500.000 (três milhões e quinhentos mil) ações nominativas, no 
valor de R$1,00 (um real) cada uma. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram 
suspensos pelo Sr. Presidente da Mesa, pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, no livro 
próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada. Esta ata foi transcrita 
no livro próprio e confere com a original. Águas de Lindóia, 22 de abril de 2017. José Artur Bernardi 
- Presidente, Julio Cesar Bernardi - Secretário. Jucesp - nº 264.658/17-6 em 12/06/17. Flávia Regina 
Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Reserva Lucros Lucro do Reserva Patrimônio

         Capital   Reavaliação   Acumulados      Exercício            Legal          Líquido
 Saldo em 31/12/2015 1.400.000,00 1.584.259,15 792.432,91 – 136.894,96 3.913.587,02
Pagamentos Dividendos – –  70.000,00 – – –
Reserva legal – – – –  14.702,28 –
Lucro do Exercício – – – 294.045,53 – –
Ajustes  – (1.584.259,15) –  (14.702,28) – –
Saldo em 31/12/2016 1.400.000,00 – 722.432,91 279.343,25 151.597,24 2.553.373,40

VITVITVITVITVITALE PREDIAL S/AALE PREDIAL S/AALE PREDIAL S/AALE PREDIAL S/AALE PREDIAL S/A
C.N.P.J. Nº 02.216.366/0001-28

Demonstração Financeira

Ativo              2016             2015
Circulante  1.783.260,93  172.906,94
Disponibilidades  401.264,62  74.928,41
Créditos a receber  10.400,00  10.400,00
Impostos a recuperar  87.578,43  87.578,53
Estoques  1.284.017,88 –
Não Circulante  1.041.927,72  3.768.277,03
Depositos Judiciais  141.927,72 –
Imobilizado  900.000,00  3.768.277,03
Total do Ativo  2.825.188,65  3.941.183,97

Balanço Patrimonial Encerrado Em 31/12/2016 - Expresso em R$

Passivo              2016             2015
Circulante  31.821,66  25.122,98
Outras obrigações  17.859,76  18.161,08
Adiantamento de Clientes  13.961,90  6.961,90
Não Circulante  239.946,39  2.473,97
Dividendos  150.543,29  2.473,97
Empréstimos de terceiros  89.403,10 –
Patrimônio Liquido  2.553.420,60  3.913.587,02
Capital Social  1.400.000,00  1.400.000,00
Reserva de Reavaliação –  1.584.259,15
Reserva Legal  151.597,24  136.894,96
Lucros / Prejuízos Acumulados  1.001.776,16  792.432,91
Total do Passivo  2.825.188,65  3.941.183,97

Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC -  Método Indireto
Fluxo de Caixa da Atividade Operacional (1)             2016
Lucro Líquido 294.045,53
Ajuste de Contas Patrimoniais
(+) Diminuição de impostos à recuperar 0,10
(-) Diminuição de Impostos a Pagar (271,42)
(-) Diminuição do IR e CSLL a Pagar (1.259,10)
(+) Aumento das demais Contas a Pagar 8.276,40
(=) Caixa Líquido da Atividade Operacional =
Caixa mais Aplicações Financeiras (1) 300.791,51
Fluxo de Caixa da Atividade de Investimento (2) 89.403,10
(+) Recebimentos de emprestimos 89.403,10
Fluxo de Caixa da Atividade de Financiamento (3) (63.858,40)
(-) Pagamentos de dividendos (63.858,40)
= Variação do Caixa e Equivalente (1 + 2 + 3) 326.336,21
Saldo Inicial Caixa / Equivalente 74.928,41
Saldo Final Caixa / Equivalente 401.264,62

Demonstração de Resultado Período
Encerrado em 31 de Dezembro de 2.016 Expresso em R$

             2016             2015
Receita Operacional Bruta  619.800,00  626.140,00
Receita de Aluguel  619.800,00  626.140,00
Deduções - Impostos Incidentes  22.622,70  22.854,12
Receita Operacional Líquida  597.177,30  603.285,88
Despesas Operacionais  165.617,17  280.524,50
Administrativas  165.803,92  278.064,17
Tributos e Taxas  1.248,64  1.850,20
Financeiras Líquidas  (1.435,39)  610,13
Resultado  431.560,13  322.761,38
Outras Despesas Não Operacionais  (89.403,10) –
Resultado Antes da CSLL e IRPJ  342.157,03  322.761,38
Contribuição Social  18.041,81  17.499,98
Imposto de Renda  30.069,69  29.166,63
Resultado do Período  294.045,53  276.094,77

 Notas Explicativas:  As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de
acordo com as práticas contábeis emanadas pela Legislação Societária
(Lei nº6404/76 e disposições complementares) e compreendem as ativida-
des operacionais correspondentes aos anos findos em 31/12/2016 e 2015.

Rubens Ricardo Vitale
Diretor

Luiz Antonio Vitale
Diretor

Fernando José Vitale
Diretor

Claudio Alexandre do Nascimento
Contador CRC 1SP 143.899/O-1

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br
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TERÇA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE 2017

SALÁRIOS DIFERENTES PARA A MESMA FUNÇÃO
Empresa pode ter duas formas de apuração de salário para mesma 
função? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO FEZ O ALISTAMENTO MILITAR, ENTRETANTO A EMPRESA 
PRETENDE DEMITI-LO, COMO PROCEDER COM ESTABILIDADE?

Esclarecemos que conforme art.472 da CLT a estabilidade somente 
existe durante o cumprimento do serviço militar, assim, antes do 
cumprimento ou após não há estabilidade podendo ser feita a rescisão, 
salvo previsão em contrário na convenção coletiva.

TRABALHO EM HOME OFFICE 
Contrato de trabalho em Home Office, quais os riscos e como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGRESSÃO FÍSICA NO TRABALHO
Qual é o procedimento que deve ser adotado pela empresa 
quando dois funcionários se desentendem e ocorre agressão física? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM EM ESCALAS 12X36, 
SERÁ DEVIDO O PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO EM DOBRO DOS 
FERIADOS TRABALHADOS? 

Esclarecemos que é valida, em caráter excepcional, a jornada de doze 
horas de trabalho por trinta e seis de descanso, prevista em lei ou 
ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou 
convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro 
dos feriados trabalhados. Base Legal – Súmula nº444 do TST.

TOLERÂNCIA DE ATRASOS NO REGISTRO DE PONTO
Como deve ser aplicada a apuração de atrasos e horas extras e a sua 
tolerância no registro de ponto? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0014341-35.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Jamil Nakad Junior, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Marta Da Silva Pedrosa RG Nº 23.173.625-3, CPF/MF Nº
164.237.628-05 que nos autos da ação Cumprimento de Sentença, requerida por Instituição
Educacional Professor Pasquale Cascino, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o
pagamento do valor de R$ 5.437,52 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 e Honorários de 10%
(art. 513, § 2º, IV, do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. . Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 02 de junho de 2017.                                                                                              (20 e 21)

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO
Nº 0132480-21.2009.8.26.0100 (USU. 374). O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos Santos, MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Esta-
do de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) titulares de domínio Marco Antonio Campos
do Nascimento, Nelson Pina do Nascimento; ao confrontante Donizete Teixeira de Lima, réus ausentes,
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros
e/ou sucessores, que Jorge Ferreira da Silva e s/m Denise Raineri da Silva ajuizaram ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Fruta de Guariba (anti-
ga Rua A), nº 183, na Vila Rosa Molla, no 26º Subdistrito - Vila Prudente, São Paulo/SP, com área de
113,04 m², cadastrado na Municipalidade de São Paulo sob o nº 156.056.0015-9., alegando posse mansa e
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramenciona-
dos para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.                                             (20 e 21)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0178930-17.2012.8.26.0100. O DR. Adilson
Aparecido Rodrigues Cruz, Juiz de Direito da 34ª VC do Foro da Capital, Estado de SP, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Davino Decorações Ltda, situado na Rua Augusta, Nº 648, 658,660, Consolação,
São Paulo/SP que lhe foi proposta uma ação de Medida Cautelar de Produção Antecipada de provas
por parte de Esser Anchorage Empreendimentos, por diversas vezes foi autorizada a vistoria técnica
em seu imóvel, mas o requerido não autorizou a realização da vistoria prévia. Estando o requerido em
local ignorado, expede-se edital para que no prazo de 15 dias, apresente contestação, a fluir o prazo de
20 dias, sob pena de presumirem-se aceitos os fatos narrados pelo autor. Será o edital afixado e
publicado na forma da lei. São Paulo, aos 06 de junho de 2017.                                                   (20 e 21)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0700530-68.2012.8.26.0704/01 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Monica Lima Pereira, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Bruna Sheila Santos Almeida, Estrada do Agricultor, 95, Quintas do
Ingai - CEP 06519-001, Santana de Parnaiba-SP, CPF 324.841.618-16, RG 414416156, Brasileiro que
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social
Camiliana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do
CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a
quantia de R$ 11.233,19, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente,
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
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 03 de maio de 2017.                                                   (20 e 21)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1058021-55.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 43ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Miguel Ferrari Junior, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a(o) Sérgio Ricardo Da Silva, QD 307, SUL, Rua 03, Lote 06, Plano Diretor Sul - CEP
77015-476, Palmas-TO,CPF 061.803.878-77, RG 14.669.364-4,Casado, Brasileiro, que lhe foi
propôsta uma ação de Procedimento Comum por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários
LTDA, para que efetue o pagamento do valor de R$ 43.094,40, referente as despesas da taxa de
conservação e melhoramentos do lote 09 e 11 da quadra QR, Loteamento Thermas de Santa Bárbara
I. 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 10 de março de 2017.                   (20 e 21)

A.E.R. S/A - Empreendimentos Gerais
CNPJ nº. 60.594.660/0001-70 - NIRE 35300064780

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data: 28/04/2017. Horário: 11:00 hs. Local: Sede Social na Alameda Santos nº 1.357 -
1ºSubsolo, Conjunto 01, nesta Capital. Presença: Totalidade. Mesa: Antranik
Kissajikian - Presidência da Mesa, André Kissajikian - Secretário. Convocação: Publi-
cado no Diário Oficial Empresarial e no Jornal Empresas & Negócios, nas edições dos
dias 18, 19 e 20/04/2017. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Foi aprovado o
Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras,
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016, documentos esses devidamente
publicados no Diário Oficial Empresarial e no Jornal Empresas & Negócios, nas edições
do dia 28/03/2017, tendo sido dispensado o aviso aos acionistas, face ao que trata o
§ 5º do artigo 133, da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001.
Encerramento: Formalidades legais registrada na JUCESP nº 224.177/17-5, em
19/05/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Yerant S/A - Empreendimentos Imobiliários
CNPJ Nº. 01.924.030/0001-57 - NIRE Nº 35300150104

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data: 28/04/2017. Horário: 16:00 hs. Local: Sede Social na Alameda Santos nº 960 - 19º
andar, Conjunto 1.900, nesta Capital. Presença: Totalidade. Mesa: Antranik
Kissajikian - Presidência da Mesa, André Kissajikian - Secretário. Convocação: Publi-
cado no Diário Oficial Empresarial e no Jornal Empresas & Negócios, nas edições dos
dias 18, 19 e 20/04/2017. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: a) Aprovaram o
Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, corres-
pondentes ao exercício social findo em 31/12/2016, documentos esses publicados no
Diário Oficial Empresarial e no Jornal Empresas & Negócios nas edições do dia 28/03/
2017, tendo sido dispensado o aviso aos acionistas, face ao que trata o § 5º do artigo
133, da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001. b) Aprovaram a seguin-
te destinação do resultado do exercício de 2016: (i) Como reserva legal, a importância
de R$ 1.751.273,28; (ii) Homologação da distribuição de dividendos, de acordo com
critério da diretoria; (iii) Transferência do saldo remanescente para reserva de lucros,
que fica à disposição da Diretoria. c) Determinou o Sr. Presidente, a seguir, que se
passasse a eleição dos membros da Diretoria, com mandato até a Assembleia Geral
Ordinária de 2020, tendo por unanimidade, sido reeleitos: (i) Diretor Superintendente,
Antranik Kissajikian, brasileiro, casado, empresário, RG nº 1.531.799-7-SSP/SP, CPF/
MF nº 002.081.678-20, e, (ii) Diretor Executivo, André Kissajikian, brasileiro, casado,
empresário, RG nº 9.945.144-X-SSP/SP, CPF/MF nº 075.542.968-09, ambos com es-
critório em São Paulo/SP, na Alameda Santos, nº 960, 19º andar. Tendo em vista o que
dispõe o §1º do artigo 147 da Lei 6.404/76, os Diretores ora reeleitos declaram que
não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais
que possam impedi-los de exercer atividade mercantil. (iii) Para Diretores sem desig-
nação especial, os cargos permanecerão vagos. (iv) Foi atualizada monetariamente
a remuneração global da Diretoria, a ser distribuída de comum acordo entre os Dire-
tores. Encerramento: Formalidades legais registrada na JUCESP nº 223.322/17-3,
em 18/05/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Presidente do BC, Ilan Goldfajn.

“A política econômica 
doméstica mudou de 
direção há um ano 

e as reformas implementadas 
neste curto período mostraram 
resultados positivos, por isso 
a importância de se continuar 
no caminho correto”. Ele foi 
o convidado do encontro com 
investidores institucionais 
do Bradesco, em São Paulo, 
e comentou o atual cenário 
internacional e doméstico, con-
textualizando com os desafi os 
da política monetária atual.

Para Goldfajn, o cenário 
externo tem se mostrado favo-
rável, embora as políticas eco-
nômicas dos Estados Unidos e 
da China ainda geram dúvidas. 
“Persistem as incertezas quan-
to à implementação e a possí-
veis repercussões externas da 
política econômica do novo 
governo dos Estados Unidos na 
área do comércio internacional, 
de estímulos fi scais e desregu-
lamentação fi nanceira”, disse. 
Quanto à China, o que preocupa 

Reformas mostram resultados 
positivos, diz presidente do BC

O presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, disse ontem (19) que a incerteza aumentou nas 
últimas semanas, mas as reformas podem continuar avançando

por conta da situação mais 
robusta de seu balanço de 
pagamentos e ao progresso 
no processo desinfl acionário 
e na ancoragem das expec-
tativas”, explicou. Quanto à 
redução de infl ação, ele ava-
liou que o comportamento da 
infl ação permanece favorável. 
“A desinfl ação dos preços de 
alimentos constitui choque de 
oferta favorável”. A infl ação 
acumulada em 12 meses caiu 
de 10,7% em dezembro de 
2015 para 3,6% em maio. 

Em relação ao cenário econô-
mico doméstico, ele destacou 
que os vários ajustes e refor-
mas aumentaram a confi ança 
e reduziram a percepção de 
risco. “A continuidade nessa 
direção, em especialmente com 
a aprovação da reforma da Pre-
vidência e de outras reformas 
que visam aumentar a produ-
tividade, será importante para 
a sustentabilidade da infl ação 
e da queda da taxa de juros”, 
fi nalizou (ABr).

é a evolução dos preços das 
commodities (mercadorias), “e 
o apetite ao risco por ativos de 
economias emergentes”. 

Goldfajn destacou que o 

Brasil está menos vulnerável 
a choques externos. “A eco-
nomia brasileira apresenta 
hoje uma maior capacidade 
de absorver eventual revés, 
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Em meus cursos de Oratória e em palestras, valho-me, 

com frequência, de minha vivência em outras áreas, 

como em Jornalismo, em Direito e – especialmente – 

em Aviação, trazendo ensinamentos e experiências 

do distante e saudoso tempo em que fui Controlador 

de Voo, no então grandioso e maravilhoso (ainda é) 

Aeroporto de Congonhas! O de Guarulhos só veio a 

existir bem depois. Eu vivi a era da aviação romântica, 

que era, também, a “aviação a lenha”!

Em linguagem aeronáutica, alternativa é o aeroporto para o 
qual a aeronave se dirigirá, caso o de destino esteja inter-
ditado. Ao preencher um Plano de Voo, por exemplo, de 

São Paulo para o Aeroporto Internacional Tom Jobim – Galeão, 
para os íntimos – o comandante indicará dois outros aeropor-
tos de alternativa. Suponhamos que sejam Vitória, no Espírito 
Santo e Salvador, na Bahia. O detalhe que nos importa colher é 
que o avião terá de possuir combustível para voar do aeroporto 
de partida – São Paulo – até o de destino – Galeão – daí até a 
alternativa mais distante indicada no plano de voo – Salvador 
– e mais 45 minutos! 

(Exatamente a exigência não cumprida pelo voo 2933 da LaMia 
que transportava a equipe da Chapecoense de Santa Cruz de la 
Sierra, na Bolívia, para Medellin, na Colômbia, em 28 de novembro 
de 2016. A Despachante Célia Castedo Monastero apontou que o 
tempo de voo e a autonomia de combustível eram exatamente os 
mesmos: 4 horas e 22 minutos. Apesar disso, o avião foi autorizado 
a decolar. Posso assegurar que, no Brasil, isso NÃO teria aconte-
cido. Se a Despachante tolerasse falta, o Controlador de Voo não 
aprovaria o plano em hipótese alguma. Não foi o que se passou em 
Santa Cruz de la Sierra, e todos sabem o que infelizmente, mas 
previsivelmente, aconteceu: 71 das 77 pessoas a bordo morreram!) 

Que lição inferimos dessa norma aérea? Se o orador vai falar 30 
minutos, ele deve ter “combustível” de qualidade para falar uma 
hora, pelo menos, sem enrolar os ouvintes. E nem se enrolar...! Seu 
material, portanto, tem de ser farto, rico, abundante. Mas deve – 
por ser tão precioso quanto o combustível da aviação – ser usado 
parcimoniosamente, na medida exata do necessário.

Pode acontecer o inverso: o comunicador se preparar para falar 
60 minutos e, na hora “h”, darem-lhe apenas 15! (É o tempo regula-
mentar do Rotary, e é o “quarto de hora” tradicional da Maçonaria). 
Ora, o orador tem de ter habilidade tanto para ampliar sua fala, 
sem torná-la repetitiva e enfadonha, como para encurtá-la, sem 
truncar-lhe o sentido nem prejudicar-lhe o conteúdo. Ele deve estar 
preparado para falar mais, ou falar menos, de acordo com alguma 
eventual alteração do programa. Se, por exemplo, um diretor da 
organização resolver falar, toda a cronometragem irá para o brejo! 
(Descobri que só dois tipos de diretores: os que falam muito e...  
os que já morreram!)

Mas, como fazer para estar preparado para essa situação ines-
perada?

É simples. Separe a essência – aquilo que você tem de falar, 
como dizia um vereador de minha terra: “haja o que hajar”, isto é, 
que não pode deixar de ser dito – do complemento, que é o que 
vai ser dosado de acordo com o tempo disponível. Ao proceder à 
nítida separação entre a essência e o complemento, o orador estará 
apto tanto para encurtar sua fala, cingindo-se apenas ao essencial, 
como para alongá-la, inserindo detalhes, ilustrações, histórias, 
reminiscências e que tais, presentes nos “tanques de reserva” do 
combustível verbal!

Devem ser previstas também outras circunstâncias adversas, como 
a incompatibilidade do pen-drive com o equipamento de PowerPoint 
ou de projeção ou ainda a possibilidade de o aparelho ter um tilt, 
ou o som pifar. Ou até mesmo de haver pane elétrica e tudo fi car 
às escuras (já me aconteceu isso mais de uma vez). Para qualquer 
emergência desse último grupo, é importante lembrar: Toda essa 
parafernália responde pelo nome de “Auxílio audiovisual”!  É, pois, 
mero auxílio, de natureza subsidiária, complementar. O importante, 
o indispensável, o essencial mesmo é VOCÊ!

J. B. Oliveira é Consultor de Empresas, Professor Universitário, Advogado e 
Jornalista. É Autor do livro “Falar Bem é Bem Fácil”, e membro da Academia 

Cristã de Letras. - www.jboliveira.com.br – jboliveira@jbo.com.br.
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Alternativas. 
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na Oratória...


