
Dentro do mercado 

atual é um clichê falar 

em desenvolvimento 

constante, isso acontece, 

pois, nenhuma empresa 

quer ficar estagnada 

ou ver os concorrentes 

ganhando seu mercado

Entretanto, quando leva-
mos esse cenário para 
empresas de tecnologia, 

precisamos discutir sobre 
como o desenvolvimento pre-
cisa ser veloz e assertivo, pois 
caso não aconteça dessa forma, 
você estará atrasado sempre, 
gastando investimentos e se 
mantendo atrás dos demais 
players do mercado. 

O que você deve pensar é 
que seu ritmo de evolução, 
seja em áreas como tecnolo-
gia, marketing, comercial ou 
afins, precisa ser otimizado, 
deve-se pensar na evolução 
da solução antes mesmo dela 
ser finalizada. Desta forma, sua 
equipe se mantém em evolução 

constante e seu produto em 
movimento para surpreender 
seu “cliente” regularmente. 

Busque colocar os prazos 
certos em sua operação, pois 
caso eles sejam muito exten-
sos, irão jogar contra você 
mesmo que sua equipe consiga 
cumprir os prazos corretos. 
Entenda que com a evolução 
tecnológica que temos atu-
almente, a tendência é você 
sempre estar atrasado, então 
se os prazos não condizem com 
a necessidade, você sempre 
estará alguns passos atrasado. 

Busque evoluir de forma 
rápida, inteligente e que ata-
que as necessidades de seus 
clientes. Isso vai colocar sua 
empresa em um cenário pro-
missor e que irá destacar ela. 
Esse pensamento diferenciado 
poderá te ajudar a corrigir 
erros mais rápidos e realizar 
inovações constantes, poden-
do até abrir as portas para uma 
revolução.

(*) - É diretor de marketing da CargoX 
(www.cargox.com.br). 

Desenvolva rápido ou 
esteja atrasado sempre

Bruno Torres (*)
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COMUNICADO COMUNICADO COMUNICADO COMUNICADO COMUNICADO      DE DE DE DE DE      EXTRAEXTRAEXTRAEXTRAEXTRAVIOVIOVIOVIOVIO
A Companhia Rom-Woc Com. e Part. S/A.,
sociedade anônima de capital fechado,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.789.429/
0001-35, com end. na Av. Eng. Luis Carlos
Berrini, 1461, 12° Andar, São Paulo/SP, vêm
comunicar o extravio do Livro de Registro de
Transferência de Ações Nominativas.

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, 

consulte sua agência de 
 

ou ligue para

netjen@netjen.com.br

Aranzubia Empreendimentos e Participações S.A. 
CNPJ/MF 19.821.236/0001-17 - NIRE 35.300.463.030

Ata Geral Extraordinária realizada em 05/07/17.
Aos 05/07/17, às 10hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Carlos Eduardo Prado - Presidente, 
Harlem Douglas Freitas Valim - Secretário. Deliberações: (i) Realizar a redução do capital social por considerá-
lo excessivo ao capital social e que encontrava-se pendente de integralização na ordem de R$ 45.630.139,00 e 
no valor de R$ 16.650.000,00 por perdas irreparáveis, passando o capital social atual no valor de R$ 90.000.400,00, 
para R$ 27.720.261,00 dos quais encontram-se totalmente integralizados em moeda corrente nacional, sendo 
canceladas 62.280.139 ações ordinárias. Desta forma o artigo 3º do estatuto social da companhia passa a ter a 
seguinte redação: “Artigo 3º. O capital da Sociedade, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 
27.720.261,00, representado por 27.720.261 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, dos quais encontram-se 
totalmente integralizadas em moeda corrente nacional. A Assembléia Geral poderá criar ações preferenciais, de uma 
ou mais classes, com ou sem direito de voto, sem guardar proporção com as ordinárias.” Nada mais. SP, 05/07/17.

Hubocan Empreendimentos e Participações S.A. 
CNPJ/MF 19.821.013/0001-50 - NIRE 35.300.462.998

Ata Geral Extraordinária realizada em 05/07/17.
Aos 05/07/17, às 10hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Carlos Eduardo Prado, como Presidente, e 
Harlem Douglas Freitas Valim, como Secretário. Deliberações: (i) Realizar a redução do capital social por considerá-lo 
excessivo ao capital social e que encontrava-se pendente de integralização na ordem de R$ 63.508.286,00 e no valor de R$ 
45.055.000,00 por perdas irreparáveis, passando o capital social atual no valor de R$ 120.001.200,00, para R$ 11.437.914,00 
dos quais encontram-se totalmente integralizados em moeda corrente nacional, sendo canceladas 108.563.286 ações 
ordinárias. Desta forma o artigo 3º do estatuto social da companhia passa a ter a seguinte redação: “Artigo 3º. O capital 
da Sociedade, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 11.437.914,00, representado por 11.437.914 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. A Assembléia Geral poderá criar ações preferenciais, de uma ou 
mais classes, com ou sem direito de voto, sem guardar proporção com as ordinárias.” Nada mais. São Paulo, 05 /07/17.

MT & LH 109366 Empreendimentos e Participações S.A. 
CNPJ/MF 19.072.557/0001-66 - NIRE 35.300.458.010

Ata Geral Extraordinária realizada em 05/07/17.
Aos 05/07/17, às 10hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Carlos Eduardo Prado - Presidente; Harlem 
Douglas Freitas Valim  - Secretário. Deliberações: (i) REALIZAR a redução do capital social por considerá-lo excessivo 
ao capital social e que encontrava-se pendente de integralização na ordem de R$ 16.511.532,00 e no valor de R$ 
15.510.742,00 por perdas irreparáveis, passando o capital social atual no valor de R$ 37.600.000,00, para R$ 5.577.726,00 
dos quais encontram-se totalmente integralizados em moeda corrente nacional, sendo canceladas 32.022.274 ações 
ordinárias. Desta forma o artigo 3º do estatuto social da companhia passa a ter a seguinte redação: “Artigo 3º. O capital 
da Sociedade, totalmente integralizado em moeda corrente nacional e em bens, é de R$ 5.577.726,00, dividido em 
5.577.726 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. A Assembléia Geral poderá criar ações preferenciais, de uma 
ou mais classes, com ou sem direito de voto, sem guardar proporção com as ordinárias.” Nada mais. São Paulo, 05/07/17.

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA

2010
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DESCONTAR MULTAS DE TRÂNSITO
Empresa pode descontar as multas de trânsito de funcionário contra-
tado para exercer a função de serralheiro, porém, por trabalhar em 
obras, utiliza o veículo da empresa? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO COM ESTABILIDADE DA CIPA QUE PEDE DEMISSÃO, A 
RESCISÃO DEVERÁ SER ASSISTIDA PELO SINDICATO OU MTB. DEVE 
INFORMAR A RENÚNCIA DA ESTABILIDADE NO PEDIDO DE DEMISSÃO?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa porém, orienta-se que 
sempre que ocorra um pedido de demissão esta seja feita de próprio 
punho e caso o empregado tenha estabilidade que na carta cite que 
está abrindo mão deste período.

FUNCIONÁRIO SOFRE ASSALTO
Funcionário dirigindo em horário de trabalho sofre um assalto e leva 
um tiro, será considerado acidente de trabalho? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA 
Como deve ser pago o salário família ao empregado doméstico? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA CONTRATANTE DE SERVIÇOS
Tomadores de serviço, seja de pessoa jurídica ou física, deve reter 
o INSS em cada caso e o que informar em SEFIP. Existe diferença 
dessa obrigação quanto o prestador ser pessoa física ou jurídica? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Serviços tomados de execução, por administração, empreitada ou 
subempreitada de obras de construção civil código do serviço 7.02 há 
retenção do INSS. A empresa prestadora e tomadora não são optante 
pelo simples? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
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MICHELUTTI EMPREENDIMENTOS E PMICHELUTTI EMPREENDIMENTOS E PMICHELUTTI EMPREENDIMENTOS E PMICHELUTTI EMPREENDIMENTOS E PMICHELUTTI EMPREENDIMENTOS E PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/A
CNPJ: 18.317.452/0001-67
Demonstrações Contábeis

Balanços patrimoniais em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)
Ativo        2015        2016
Ativo circulante: Caixa e equivalentes de caixa 62.518 61.452
Total do ativo circulante 62.518 61.452
Ativo não circulante
Realizável a longo prazo: Investimentos 1.584.000 1.686.480
Total do ativo não circulante 1.584.000 1.686.480
Total do ativo 1.646.518 1.747.932

Demonstrações do resultado dos exercícios findos
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)Passivo e Patrimonio Líquido        2015        2016

Passivo não circulante: Mutuos a pagar      82.162 90.826
Total do passivo não circulante      82.162 90.826
Patrimônio Líquido: Capital Social 1.584.000 1.584.000
Aporte para Futuro Aumento de Capital-AFAC – 99.000
Prejuízos acumulados (19.644) (25.894)
Total do patrimônio líquido 1.564.356 1.657.106
Total do passivo e patrimônio líquido 1.646.518 1.747.932

Despesas operacionais:        2015        2016
Administrativas (12.583) (5.501)
Despesas com pessoal
Despesas tributárias (130) (143)
Soma das despesas operacionais (12.713) (5.644)
Despesas financeiras (563) (606)
Lucro/Prejuizo líquido do exercício (13.276) (6.250)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Encerradas
em 31 de Dezembro de 2015 e de 2016 - (Valores Expressos em Reais)

1. Contexto Operacional: A Companhia foi fundada em 18/06/2013, no seg-
mento de “Venda, Compra, Arrendamento e Administração de Bens Próprios
e a Participação em outras Sociedades Nacionais ou Estrangeiras como
Sócia ou Acionista”. Em 15/04/2015 através de Ata de Reunião de sócios
quotistas para transformação em S/A, passou a denominar-se Michelutti
Empreendimentos e Participações S/A. 2. Apresentação das Demonstra-
ções Contábeis: As demonstrações contábeis da companhia em 31/12/2016
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
as quais abrangem a legislação societária e os pronunciamentos, as orienta-
ções e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis - CPC. 3. Principais Práticas Contábeis: As principais práticas contá-
beis adotadas pela Sociedade são: a) Apuração do resultado: A sociedade
não obteve receitas no exercício de 2016 e as despesas foram registradas
por competência. b) Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos
positivo de caixa e conta movimento. c) Investimentos: O valor registrado
nesta conta compreende Fundo de Investimentos de Multimercado realizado
em julho/2015. d) Passivo circulante e não circulante: Demonstrados por
valores de contratos de mútuos com pessoas ligadas. e) Patrimônio líquido:
Demonstra um Patrimônio Liquido no valor de R$ 1.657.106, que compõe o
Capital Social da Companhia subscrito e integralizado em moeda corrente

Demonstração dos Fluxos de Caixa em Dezembro 2016 e 2015 - (Em Reais)
        2015         2016

Prejuízo do Exercício      (13.276)       (6.250)
Itens que não afetam o caixa operacional

  (13.276) (6.250)
Fluxo de Caixa as Atividades Operacionais
(-/+)Aumento/Diminuição - Demais Contas do Ativo  (1.584.000) (102.480)
(-/+)Aumento/Diminuição - Contas a Pagar  82.162 8.663
Aumento Capital              –              –
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais  (1.501.838) (93.817)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aumento de Capital 1.516.200 –
Aporte para Futuro Aumento de Capital-AFAC              –      99.000
(=) Caixa Liquido Proveniente Atividade
  Atividade de Investimentos 1.516.200 99.000
(=) Aumento Líquido de Caixa  1.086 (1.067)
Caixa no Início do Período   61.433 62.519
Caixa no Final do Período       62.519      61.452
(=) Aumento líquido de Caixa  1.086 (1.067)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)

Aporte
para Futuro

Capital Aumento de Prejuízo Patrimônio
     Social Capital-AFAC Acumulado      Líquido

Saldo em 31.12.2015 1.584.000                  –        (19.644)   1.564.356
Aporte para Futuro
  Aumento de Capital-AFAC – 99.000 – 99.000
Prejuízo em 31/12/16             –                  –          (6.250)        (6.250)
Saldo em 31.12.2016 1.584.000          99.000        (25.894)   1.657.106
do país de R$ 1.584.000 dividido em 1.584.000 ações ordinárias nominati-
vas e sem valor nominal, adiantamento para futuro aumento de capital de
R$ 99.000 e o saldo de Prejuízo Acumulado no valor de R$ (25.894).
4. Caixa e equivalente de caixa: Descrição        2015        2016
Caixa e Equivalente de Caixa 62.518 61.452
5. Investimentos: Descrição        2015        2016
Investimentos 1.584.000 1.686.480
6. Patrimônio Líquido: Descrição        2015        2016
Capital Social 1.584.000 1.584.000
Recursos para Aumento de Capital – 99.000
Prejuízos Acumulados (19.644) (25.894)

São Paulo, dezembro de 2.016
Ronaldo de Paiva  - CPF 028.408.468-96

Antonio Aparecido Teixeira - TC - CRC - 1SP-123.904/O-6

AKM - Empreendimentos Imobiliários S/A
CNPJ nº 61.531.794/0001-04 - NIRE nº 35300330609

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 26/04/2017. Horário: 14:00 horas. Local: Sede Social na Alame-
da Santos, nº 960 -19º andar, Conjunto 1.910, nesta Capital. Presença: Acionistas
representando a totalidade do Capital Social, conforme se comprova por suas assina-
turas lançadas no Livro de Presença. Com as declarações exigidas por lei, assumiu
a Presidência da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. Antranik Kissajikian,
Diretor Presidente da empresa, que convidou a mim, André Kissajikian, para Secre-
tário. Iniciando-se os trabalhos, informou o Sr. Presidente que o Edital de Convoca-
ção deixou de ser publicado de conformidade com o disposto no Parágrafo Quarto
(§ 4º) do artigo 124 da Lei 6.404/76. Em seguida, foram colocados em discussão e
votação os assuntos constantes da “Ordem do Dia”, tendo, no final sido deliberado
pelos acionistas presentes, por unanimidade de votos e observadas as absten-
ções legais, o seguinte: Deliberações: a) - Foi aprovado o Relatório da Diretoria, do
Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2016, documentos esses devidamente publi-
cados no Diário Oficial Empresarial, na edição do dia 30 de março de 2017 e no Jornal
Empresas & Negócios, na edição do dia 29 de março de 2017, tendo sido dispensado
o aviso aos acionistas, face ao que trata o Parágrafo Quarto (§ 4º) do artigo 133, da
Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001; b) - Foi decidido que a
destinação do resultado apurado no exercício social de 2016, ficará a critério da
diretoria. Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela qui-
sesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse, determinou o Sr. Pre-
sidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente
ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos
presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 26 de abril
de 2017. Antranik Kissajikian - Presidente da Mesa. André Kissajiikian - Secretário.
Acionistas: André Kissajikian, Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian da
Silveira. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Antranik Kissajikian -
Presidente da Mesa. André Kissajikian - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob
o nº 296.503/17-4, em 30/06/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Comercial e Empreendimentos Brasil S/A
CNPJ nº 60.583.747/0001-41 - NIRE nº 35.300.049.098

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 27/04/2017. Horário: 11:00 horas. Local: Sede Social na Alame-
da Santos nº 960 - 19º andar, Conjunto 1.903, nesta Capital. Presença: Acionistas
representando a totalidade do Capital Social, conforme se comprova por suas assina-
turas lançadas no Livro de Presença. Com as declarações exigidas por lei, assumiu a
Presidência da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. André Kissajikian, Dire-
tor Executivo da empresa, que convidou a mim, Antranik Kissajikian, para secretário.
Iniciando-se os trabalhos, informou o Sr. Presidente que o Edital de Convocação dei-
xou de ser publicado de conformidade com o disposto no Parágrafo Quarto (§4º) do
artigo 124 da Lei 6.404/76. Em seguida, foram colocados em discussão e votação os
assuntos constantes da “Ordem do Dia”, tendo, no final sido deliberado pelos acionis-
tas presentes, por unanimidade de votos e observadas as abstenções legais, o se-
guinte: Deliberações: 1) - Foi aprovado o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial
e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2016,
documentos esses publicados no Diário Oficial Empresarial e no Jornal Empresas &
Negócios nas edições do dia 04 de abril de 2017, tendo sido dispensado o aviso aos
acionistas, face ao que trata o Parágrafo Quarto (§ 4º) do artigo 133, da Lei 6.404/76,
atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001; 2) - Foi decidido que a destinação do resul-
tado apurado no exercício social de 2016, ficará a critério da diretoria. Nada mais
havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Final-
mente, como ninguém se manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual,
depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, dando o Sr.
Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 27 de abril de 2017. André
Kissajikian - Presidente da Mesa. Antranik Kissajikian - Secretário. Acionistas: AA -
Empreendimentos e Participações S/A, por seu Diretor Presidente, Antranik
Kissajikian, André Kissajikian, Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian da
Silveira. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. André Kissajikian -
Presidente da Mesa. Antranik Kissajikian - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro
sob o nº 297.388/17-4, em 30/06/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Flexcoat Produtos Auto-Adesivos S.A.
NIRE 35300352831 - CNPJ 48.062.707/0001-59

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
Aos 28/4/17, 13 hs, na Sede. Convocação: dispensada. Mesa: Nilson Barrantes Jocionis - Presidente e Carlos Eduardo 
Jocionis - Secretário. Deliberações: AGO: (i) Aprovadas as contas apresentadas pela administração da Companhia, 
bem como o balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis relativas ao exercício social de 2016, publicadas no 
DOESP, e Jornal Gazeta de São Paulo, edição de 31/3/17. (ii) Os sócios deliberam que, do lucro líquido apurado no exercício 
encerrado em 31/12/16, no importe de R$ 3.805.591,76, será levado à conta de reserva de lucros da sociedade a quantia 
de R$ 190.279,59, sendo distribuído aos acionistas, na proporção da respectiva participação no capital social, o valor 
remanescente de R$ 3.615.312,17. (iii) Os sócios deliberam que o valor de R$ 987.379,24, referentes ao lucro acumulado da 
sociedade incorporada União de Capitais Participações Ltda., serão distribuídos aos acionistas, na proporção da respectiva 
participação no capital social. AGE: (i) Incluir, dentre os objetivos sociais da Companhia, a fabricação de embalagens de 
plásticos e outros materiais. (ii) Fica alterado o artigo 3º do Capítulo I do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar 
com a seguinte redação: “Artigo 3º - A Sociedade terá por objeto social a fabricação e comércio de produtos auto-adesivos 
em papéis e filmes plásticos; fabricação de rótulos e etiquetas; a fabricação de embalagens de plástico e outros materiais; 
a importação e exportação, inclusive de matérias primas, máquinas, tintas para impressão, rótulos e etiquetas, podendo, 
ainda, industrializar, armazenar e distribuir para terceiros e fora do estabelecimento. Nada mais. Jucesp nº 266.520/17-0 em 
14/06/2017. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.

O Índice de Confiança do 
Empresário do Comércio 
(Icec) recuou 0,9% entre 
junho e julho deste ano, se-
gundo dados divulgados hoje 
(24) pela Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC). 
Na comparação com julho do 
ano passado, no entanto, o 
indicador teve aumento de 
16,7%. Apesar da queda de 
0,9%, os empresários do co-
mércio estão mais otimistas 
em relação ao futuro do que 
no mês passado. 

As expectativas cresceram 
1,1% entre junho e julho, pu-
xadas por melhores avaliações 
sobre o futuro da economia 
(1,3 %) , do setor (1,3 %) e de 
sua própria empresa (0,8 %). 

Os empresários também estão 
mais confiantes em relação 
ao presente (0,2 %), resul-
tado puxado pela melhora da 
avaliação sobre a situação de 
suas empresas (1,7 %). As 
avaliações sobre a situação 
atual pioraram em relação à 
economia (-1,1 %) e ao setor 
(-0,6 %) .

A queda de 0,9% entre junho 
e julho (101,5 pontos, em uma 
escala de zero a 200 pontos) 
foi puxada pelas intenções de 
investimentos, que recuaram 
1,2% no período. Os empresá-
rios prevêem contratar menos 
empregados (-2,1 %) e investir 
menos na empresa (-0,8 %) , 
além de terem uma pior avalia-
ção sobre seus estoques (-0,4 
%) (ABr).

9ª Vara Cível do Foro Central da Capital. EDITAL - 1ª E 2ª LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, 
CONHECIMENTO DE EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DO RÉU Odair 
Batista Quintanilha, CPF nº 372.932.908-10, expedido nos autos da ação de Procedimento 
Ordinário, objetivando o ressarcimento pecuniário por inexecução de obrigação, referente ao 
contrato de prestação de serviços contáveis realizado entre as partes, Processo nº 0168798-
66.2010.8.26.0100, Cumprimento de Sentença nº 1006632-70.2010.8.26.0100, movida por Lilian 
dos Santos Cardoso em face de Odair Batista Quintanilha. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Valdir da Silva Queiroz Junior, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE 
CONHECIMENTO TIVEREM E A QUEM INTERESSAR POSSA, que no dia 09/08/2017, às 14:00 
horas, no local destinado às Hastas Públicas do Fórum 9ª Vara Cível, sito à Praça João 
Mendes s/nº, o Leiloeiro Oficial a ser indicado ou quem legalmente as suas vezes fizer, levará à 
leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e avaliado(s), para venda e arrematação a quem maior lanço 
oferecer, podendo ser o pagamento efetuado em condições de pagamento (886, II do CPC), sendo 
que a comissão do gestor será sobre o valor da arrematação, paga à vista pelo arrematante, não se 
incluindo no valor do lanço (886, II do CPC e 266 NSCGJ). Assim, pelo presente edital fica(m) o(s) 
requerido(s) supracitado(s), bem como seu(ua) cônjuge, se casado(a) for, intimado(s) da 
designação supra, caso não localizado(s) para intimação pessoal. Fica desde já designado o dia 
25/08/2017, às 14:00 horas, para realização de 2º Leilão, caso não haja licitantes na primeira, no 
mesmo local. BENS PENHORADOS QUE SERÃO LEILOADOS, que foram penhorados na Rua 
Nova Serrana, 94: - Impressora marca Brother MFC 8712dw série nº U63266J2N23952I, 
seminova, cor preta; - Computador marca Dell, série nº 3M7FDC1, CPU; - Monitor marca Dell 
BR OFJ182-70713-75V-ORBC; - Teclado Microsoft Wireless Keyboard 800 WUG1008/KGR 
1008. Assim, passa-se a transcrever os bens que serão objeto de leilão, com o fim de quitar a dívida 
constituída nos autos acima epigrafados. De acordo com mandado de penhora e avaliação, fls. 
599/601 dos autos, o valor dos bens é de R$ 3.000,00(10/11/2015). Remição da execução: 
O(a)(s) executado(a)(s) pode(m), antes de alienados os bens, pagar(em) o remir a execução, 
pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários 
advocatícios (art. 826 do CPC). No caso de leilão de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até 
a assinatura do auto de arrematação, oferecendo preço igual ao do maior lance oferecido (art. 902 do 
CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de julho de 2017. 

1ª VC – Reg. Pinheiros. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - PROCESSO Nº 0002990-
38.2017.8.26.0011. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, do 
Estado de São Paulo, Dr. RÉGIS RODRIGUES BONVICINO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
EUGENIA CHILOMBO, CPF. 009.700.756-00 que, AMC Serviços Educacionais LTDA, CNPJ. 
43.045.772/0001-52, ajuizou-lhe uma Ação Monitória, que foi julgada procedente, ora em fase de 
Cumprimento de Sentença, condenando-a ao pagamento de R$20.917,68 (atualizado até 
31/03/2017). Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, 
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena 
de incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com 
expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos dos artigos 513 e 523 do NCPC, ficando 
também ADVERTIDA, independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 20 
dias supra, ofereça impugnação. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

1ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013838-
50.2013.8.26.0003/01 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Mário Rubens Assumpção Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
Bettina Marie Senosiain Siwek, CPF 046.744.598-26, RG (mod19) 9877057, que lhe foi proposta uma 
Ação de Cobrança que foi julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença  por 
parte de Condomínio Edifício Roof, tendo sido apurado o débito de R$ 347.337,56, atualizado até 
Fev/2017. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, efetue o pagamento do valor supra, devidamente atualizado, bem como cotas 
condominiais vencidas até a data do efetivo pagamento, sob pena de incidência de multa de 10% e de 
honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com mandado de penhora e avaliação, nos 
termos dos artigos 513 e 523 do CPC, fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 
previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 
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 13 de julho de 2017. 

1ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0702194-
37.2012.8.26.0704/01 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a NADIR CORAL DE ANDRADE GARCIA, CPF Nº 105.534.048-30, que por este Juízo, tramita 
de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por FIEO - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO 
PARA OSASCO - UNIFIEO. 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$44.931,58, 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 28 de junho de 2017. 

RLN IND. E COM. DE EQUIP. PARA TESTES ELETRÔNICOS - EIRELI Torna Público que
solicitou junto a Secretaria de Gestão Ambiental a Licença Simplificada p/ Fabricação
de aparelhos de análises, medidas, teste e controle, localizada à Av. Bispo César
Dacorso Filho, nº 218 - 1º andar - Rudge Ramos - SBCampo - SP - CEP: 09624-000.

Zika Vírus e Chikungunya preocupa população de Acopiara.

A confirmação é da Secre-
taria de Saúde estadual 
que, no último boletim 

semanal, registrou a “ocorrên-
cia epidêmica de arboviroses, 
principalmente se consideradas 
as notificações de casos de 
chikungunya”. De acordo com 
os dados, o estado soma 58.957 
casos da doença.

Mais de 80% das cidades 
cearenses já registraram casos 
confirmados da doença, que 
levaram 51 pessoas à morte. 
As cidades de Acopiara, Be-
beribe, Caucaia, Maranguape, 
Morada Nova, Pacajus, Senador 
Pompeu e a capital Fortaleza 
concentram 40 óbitos por chi-
kungunya. Desde o início do 
ano, foram notificados 103 mil 
casos da doença, dos quais 57% 
foram confirmados (58.957). 
Segundo a Secretaria de Saúde 
do Ceará, a “tendência crescen-
te” de notificações gerou uma 
taxa de incidência de 1.099 
casos para cada 100 mil habi-
tantes. As principais vítimas 
são pessoas do sexo feminino, 
entre 20 e 59 anos.

Em relação à dengue, o Ceará 
registrou mais de 65 mil noti-
ficações em 2017. A secretaria 
identificou incidência acima do 
limite superior, chegando a 56 
casos para cada 100 mil habi-
tantes – maior pico do ano. Até 
o momento, 24,6% dos casos 
suspeitos foram confirmados, 

Ceará vive epidemia de Chikungunya 
O estado do Ceará vive uma epidemia de arboviroses (doenças transmitidas por mosquitos), sobretudo 
casos de chikungunya

principalmente entre pessoas 
do sexo feminino e com idades 
entre 15 e 49 anos. A porcenta-
gem equivale a pouco mais de 
16 mil confirmações em todo o 
estado, entre os quais, 13 foram 
caracterizados como graves, 
levando 8 pessoas à morte.

O vírus Zika já foi confirmado 
em 432 pessoas, também inci-
dindo preferencialmente em 
mulheres entre 15 e 49 anos. 
O número de notificações da 
doença em gestantes chegou 
a 941, no entanto apenas 44 
fora confirmados por análises 
de laboratório, nas cidades de 

Fortaleza, Brejo Santo, Icó, 
Independência e Caucaia. A 
atenção dos órgãos de saúde 
se intensifica em relação aos 
casos de Zika em gestantes, 
porque o vírus da doença é 
um dos responsáveis pela mal-
formação de bebês durante a 
gestação. Após o nascimento, 
podem ser constatados casos 
de síndromes congênitas, como 
a microcefalia – malformação 
no crânio – hidranencefalia, 
Síndrome de Guillain-Barré, 
entre outras.

As três arboviroses são cau-
sadas por diferentes vírus 

transmitidos pelo mosquito 
Aedes aegypt, que se reproduz 
em água parada, inclusive em 
ambientes residenciais. Por 
isso, a recomendação é que as 
caixas de água estejam sempre 
tampadas e que objetos que acu-
mulem água da chuva estejam 
cobertos ou virados para baixo. 
Questionada sobre o motivo do 
aumento de casos de chikun-
gunya no estado e sobre o que o 
governo estadual fará para lidar 
com o problema, a Secretaria de 
Saúde informou que vai divulgar 
nota sobre o assunto, mas não 
deu prazo (ABr).
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