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RISE2LIFE Comércio de Roupas e Produtos Desportivos Ltda.
CNPJ: 22.357.203/0001-72-NIRE: 3522914976-5 - Edital de Convocação - Reunião de Sócios

Pela presente, nos termos dos os artigos 1.152, §§ 1º e 3º, e 1.072, § 6º, do Código Civil, ficam os sócios da RISE2LIFE
Comércio de Roupas e Produtos Desportivos Ltda., localizada na Rua Correia Dias, 184, 10 Andar, Conjunto 101, CEP:
04104-000, Bairro do Paraíso, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 22.357.203/0001-
72 (“Sociedade”) convocados para a Reunião de Sócios a ser realizada na sede da Sociedade no dia 31 de Outubro de
2017, às 16:30 horas, em primeira convocação, e às 17:00 horas, em segunda convocação, a fim de discutir e deliberar sobre
a seguinte ordem do dia: (i) deliberar sobre a alteração da Cláusula 8ª do contrato social da Sociedade para modificar o
quórum referente a dissolução da Sociedade, que passará a ser de 75% do capital social; (ii) deliberar sobre a alteração
da Cláusula 9ª do contrato social da Sociedade para estabelecer a forma de convocação das reuniões de sócios; e (iii) várias
e eventuais. São Paulo, 17 de Outubro de 2017. Renato de Aquino Salles-Administrador.          (18.19.20/10/2017)

ALPHAVILLE URBANISMO S.A. - NIRE 35.300.141.270 - CNPJ/MF Nº 00.446.918/0001-69
Edital de Convocação da Reunião do Conselho de Administração

Ficam os Senhores Conselheiros da Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”) convidados a se reunir em Reunião do Conselho 
de Administração, a ser realizada no próximo dia 03 (três) de novembro de 2017, às 08 horas, na sede social da Companhia, localiza-
da na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fi m de 
apreciar e deliberar acerca da seguinte Ordem do Dia: (i) A proposta, a ser submetida para aprovação da Assembleia Geral Extraor-
dinária de Acionistas, da aprovação da 4ª (quarta) emissão de debêntures pela Companhia, para distribuição privada (“Emissão”). (ii) 
a autorização para a outorga, pela Companhia, de cessão fi duciária de recebíveis em garantia, de sua titularidade e/ou de titularida-
de das suas sociedades controladas, bem como de alienação fi duciária da totalidade das quotas de sua titularidade, representativas 
do capital social de suas sociedades controladas, inclusive, mas, não se limitando, as seguintes sociedades (“Sociedades Desenvol-
vedoras”), em garantia das Emissões (“Alienação Fiduciária de Quotas”): (a) Alphaville Pernambuco 02 Empreendimentos Imobiliários 
Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.862.812/0001-95; (b) Terras Alphaville Dourados Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 17.796.842/0001-02; (c) Alphaville Volta Redonda Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 16.874.472/0001-03; (d) Terras Alphaville Vitória da Conquista Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
15.315.407/0001-85; (e) Alphaville Sergipe Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.051.343/0001-97; (f) 
Alphaville Bauru SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.363.728/0001-92; e (g) Alphaville São José 
dos Campos Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.530.085/0001-69.  (iii) a autorização da Diretoria da 
Companhia para celebrar todos os atos necessários para outorga das garantias, bem como os instrumentos necessários para efetiva-
ção das deliberações acima, incluindo seus eventuais aditamentos. Todos os documentos pertinentes à ordem do dia a ser apreciada 
na Reunião do Conselho de Administração, encontram-se disponíveis aos Senhores Conselheiros, 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, 18 de outubro de 2017. Olimpio Matarazzo Neto - Presidente do Conselho de Administração

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 03 (três) de novembro de 2017, às 10 horas, 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, a fi m de 
apreciar e deliberar acerca da seguinte Ordem do Dia: (i) a aprovação da 4ª (quarta) emissão de debêntures pela Companhia, para 
distribuição privada (“Emissão”). (ii) a autorização para a outorga, pela Companhia, de cessão fi duciária de recebíveis em garantia, 
de sua titularidade e/ou de titularidade das suas sociedades controladas, bem como de alienação fi duciária da totalidade das 
quotas de sua titularidade, representativas do capital social de suas sociedades controladas, inclusive, mas, não se limitando, as 
seguintes sociedades (“Sociedades Desenvolvedoras”), em garantia das Emissões (“Alienação Fiduciária de Quotas”): (a) Alphaville 
Pernambuco 02 Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.862.812/0001-95; (b) Terras Alphaville 
Dourados Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.796.842/0001-02; (c) Alphaville Volta Redonda 
Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.874.472/0001-03; (d) Terras Alphaville Vitória da Conquista 
Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.315.407/0001-85; (e) Alphaville Sergipe Empreendimentos 
Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.051.343/0001-97; (f) Alphaville Bauru SPE Empreendimentos Imobiliários 
Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.363.728/0001-92; e (g) Alphaville São José dos Campos Empreendimentos Imobiliários 
Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.530.085/0001-69. (iii) a autorização da Diretoria da Companhia para celebrar todos os atos 
necessários para outorga das garantias, bem como os instrumentos necessários para efetivação das deliberações acima, incluindo 
seus eventuais aditamentos. Todos os documentos pertinentes à ordem do dia a ser apreciada na Assembleia Geral Extraordinária, 
encontram-se disponíveis 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, 
18 de outubro de 2017. Olimpio Matarazzo Neto - Presidente do Conselho de Administração
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QUINTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2017

OBRIGAÇÃO DE RETIRADA DE PRÓ-LABORE
Empresa é obrigada a ter retirada de Pró-Labore mesmo que não tenha 
lucro ou movimentação. Precisa ter recolhimento de INSS, qual a base 
legal? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

NA DISPENSA DO JOVEM APRENDIZ É DEVIDA A MULTA RESCISÓRIA DO FGTS?
Esclarecemos que não há previsão legal expressa, porém, de acordo com 
o Manual de Aprendizagem disponível no site do Ministério do Trabalho a 
multa rescisória será devida apenas em caso de fechamento da empresa 
(falência, encerramento das atividades ou morte do empregador).

EXAME ADMISSIONAL DO ESTAGIÁRIO
Estagiário tem a obrigação de fazer exame admissional? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RETORNO IMEDIATO AO TRABALHO
Quando o funcionário retorna ao trabalho por afastamento do INSS (auxilio 
doença ou acidente de trabalho), após realizar exame e constatar apto pode 
trabalhar no mesmo dia? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO EM TRATAMENTO DEPRESSIVO, PORÉM SEM AFASTA-
MENTO MÉDICO E SEM AFASTAMENTO DO INSS PODE SER DEMITIDO 
SEM JUSTA CAUSA? 

Esclarecemos que perante a legislação não existe impedimento 
desde que o exame médico demissional dê apto. Base Legal – IN 
SRT nº15/10, art.12.

LIMITE PARA O DESCONTO DA QUEBRA DE CAIXA
Como deve ser efetuado o desconto de quebra de caixa? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DESCONTO DAS FATURAS NÃO PAGAS
Quando um vendedor profissional liberal é dispensado de seus 
serviços a empresa paga o equivalente a 1/12 avos sobre as comis-
sões, poderá descontar os valores das faturas que não foram pagas? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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2ª VRP - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1051830-91.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Lycia Eppinghaus Poppendick, Pedro Ferreira de Melo e s/m 
Maria Célia de Melo e Joaquim Raimundo da Silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que LUIZ MONTEIRO DA 
CUNHA, Sidney Luiz da Cunha, Pâmela da CUnha e Peterson da Cunha  ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando domínio sobre o imóvel situado à Rua José Oiticica Filho, 60, Itaquera Cep.: 
08210-510 São Paulo/SP Contribuinte 114.039.0033-6, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. 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. 

28ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1087269-66.2014. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Rogério Murillo Pereira Cimino, na forma da Lei, FAZ SABER à RICARDO JOSÉ FERRIGNO, 
CPF. 129.654.538-57, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o 
recebimento de R$ 1.758,19 (Set/2014), oriundos do inadimplemento do Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando o réu em lugar ignorado, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, em 15 dias, a fluir 
após o prazo supra, pague o débito devidamente corrigido, acrescido de honorários advocatícios de 
5% do valor atribuído à causa, e isento das custas processuais se cumprir o mandado no prazo, ou 
apresente embargos no mesmo prazo, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo, 
nos termos do artigos 701, 701,§1º e 702 do CPC, ficando advertido que será nomeado curador 
especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. 

40ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 0167250-
40.2009.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Paula Velloso Rodrigues Ferreri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANGELO 
SCHIFFINI, CPF 265.513.708-61, (CPF 265.513.708-61) que Cooperativa de Professores e Aux. de 
Adm. Escolar - COOPESCOLA, ajuizou-lhe uma ação de Execução para o recebimento de 
R$728,09 (Junho/2009), oriundos do cheque nº 000014, sacado contra o Banco Santander, no valor 
de R$ 493,34, atualizados e acrescidos de custas e despesas processuais. Estando o executado em 
lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito 
atualizado ou em 15 dias embargue, ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito 
de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento 
restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 
dias supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando advertido que será nomeado curador especial 
em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de agosto de 2017. 

5ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008479-
83.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
WELLINGTON LEITE DE LIMA, CPF. 226.075.458-97, que nos autos da ação de Indenização, ora em 
fase de Cumprimento de Sentença, requerida por ALLER PARTICIPAÇÕES S/A, foi DETERMINADO a 
sua INTIMAÇÃO por EDITAL para que efetue o pagamento de R$ 37.875,78 (atualizado até 01/03/2017), 
no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena 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 Arts. 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDO, para, em 15 dias, a fluir após o 
prazo para pagamento, ofereça impugnação, independentemente de nova intimação (Art. 525 do NCPC). 
Será o presente afixado edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de julho de 2017. 

10ª Vara da Família da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS 
AUTOS DE INTERDIÇÃO DE RICARDO YASUOKA, REQUERIDO POR ZULEIKA HAGA YASUOKA - 
PROCESSO Nº1041084-96.2016.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 10ª Vara da Família e Sucessões, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Nimer Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ... 
Ante o exposto, acolho o pedido inicial para decretar a INTERDIÇÃO de Ricardo Yasuoka, residente na 
Rua Salvador Leme, 129, apto. 61, Bom Retiro, CEP: 01124-020, São Paulo-SP, CPF 333.788.098-33, 
RG 29.946.477-5, solteiro, brasileiro, sem profissão definida, nascido em 20 de julho de 1982, filho de 
Hideo Yasuoka e Zuleika Haga Yasuoka, portador de esquizofrenia paranoide (CID10-F20.0), que não 
tem capacidade para realizar de modo independente atos mais complexos da vida civil, notadamente os 
ligados à administração financeira, tais como gestão de patrimônio, dar quitação, transigir, emprestar, 
alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, contrair empréstimos ou lidar com quantias maiores do 
que recebe por mês (cerca de R$ 1.600,00), afetando, portanto, todos os atos da vida civil/negocial 
relacionados aos direitos de natureza patrimonial, e, ainda, não possui capacidade de administrar seus 
cuidados pessoais, no tocante à alimentação e execução de tarefas domésticas, bem como necessita de 
supervisão para tomada de medicação, participação e frequência nas consultas médicas e ocupacionais 
necessárias ao seu tratamento porque não tem crítica de sua doença, nomeando-lhe curadora na 
pessoa de sua genitora, Zuleika Haga Yasuoka, residente na Avenida Tiradentes, 302, Luz - CEP 
01102-000, São Paulo-SP, CPF 526.321.488- 04, RG 5.371.164-6, viúva, brasileira, de prendas do lar. 
Em obediência ao disposto no §3º do artigo 755 do Código de Processo Civil, serve o dispositivo da 
presente sentença como edital, a ser publicada por três vezes na imprensa oficial, com intervalo de dez 
dias, uma vez na imprensa local, na rede mundial de computadores (no sítio deste Tribunal de Justiça) e 
na plataforma do E. Conselho Nacional de Justiça. A publicação na imprensa local deve ser providenciada 
pela curadora, no prazo máximo de quinze dias, comprovando nos autos, sob pena de destituição e 
responsabilização pessoal. Caso a parte tenha sido beneficiada com a gratuidade judicial, a publicação na 
imprensa local fica dispensada (art. 98, III, do CPC). A publicação na rede mundial de computadores 
ocorre com a mera confirmação da movimentação desta sentença, publicada no portal e-SAJ do Tribunal 
de Justiça. Finalmente, a publicação na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça fica 
dispensada enquanto não for criada e estiver em efetivo funcionamento. Serve ainda esta sentença como 
mandado para registro da interdição no Cartório de Registro Civil competente, para que o Oficial da 
Unidade de Registro Civil das Pessoas Naturais competente proceda ao seu cumprimento, sendo que o 
assento de nascimento do interditado foi lavrado na matrícula 118190 01 55 1982 1 00126 201 079924 
87, do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e tabelião de Notas do Distrito de São Miguel 
Paulista, neste Município e Comarca de São Paulo SP. Esta sentença, assinada digitalmente, servirá 
também como termo de compromisso e certidão de curatela, válida por tempo indeterminado, 
independentemente de assinatura do curador (art. 759, I, do CPC), para todos os fins legais. Deverá a 
curadora nomeada imprimi-la diretamente no portal e-SAJ do Tribunal de Justiça, sem necessidade de 
comparecimento em Cartório. Ante a ausência de patrimônio vultoso de titularidade do interditado, bem 
como a presumida idoneidade da curadora, dispensa-se a prestação de caução para o exercício da 
curatela (art. 1.745 e art. 1.774, do Código Civil). A curadora deverá prestar, anualmente, contas de sua 
administração, apresentando o balanço do respectivo ano (art. 84, §4º, da Lei 13.146/15), em forma 
mercantil e instruída com todos os documentos pertinentes. Sem condenação aos ônus de sucumbência 
por se tratar de processo necessário. P.R.I.Ciência ao Ministério Público. 

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
CNPJ/MF n.º 60.659.463/0029-92 - NIRE 35.300.059.425

Extrato da Ata da AGE Realizada em 22 de Agosto de 2017
Data, Hora e Local: 22/08/17, às 11:30hs, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, 20º andar, Alto de Pinheiros,
São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente - Adalberto Panzenboeck Della-
pe Baptista; Secretária - Paula Regina Depieri. Deliberações aprovadas por Unanimidade: 1) Tendo em vista a
manifestação do Conselho de Administração sobre o assunto na mesma data e com base nos resultados da Compa-
nhia deliberam sobre o pagamento de dividendos relativos ao exercício de 2016.  Uma vez aprovados pela Assem-
bleia Geral, o montante de Dividendos ora propostos, deverão ser pagos aos acionistas no decorrer do mês de
agosto de 2017, na proporção de suas participações no capital social da Companhia. Encerramento: Formalidade
legal registrada na JUCESP nº 456.405/17-3 em 02/10/17. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
CNPJ/MF nº 60.659.463/0029-92 - NIRE 35.300.059.425

Extrato da Ata da AGE Realizada em 22 de Agosto de 2017
Data, Hora e Local:  22/08/17, às 12:15hs, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, 20º andar, Alto de Pinheiros,
São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente - Adalberto Panzenboeck De-
llape Baptista; Secretária - Paula Regina Depieri. Deliberações aprovadas por Unanimidade: 1) Deliberar so-
bre descontinuação de produto. Após a discussão da matéria e conforme recomendado pelo Conselho de Ad-
ministração em RCA da mesma data. Aprovaram a descontinuação dos produtos, sendo: a) temporária do medica-
mento BONAR, sendo que a Administração explicou a estratégia a ser adotada na ANVISA para retomada do
produto no menor prazo possível. b) apresentação de 15cps de QUETROS por razões mercadológicas c) definiti-
va do medicamento FACTIVE, também por razões mercadológicas, sendo que a recomendação da Administra-
ção é pela devolução do produto à LG, que é a detentora da marca. Fica a Diretoria da Companhia desde
logo autorizada a praticar todos os atos necessários à efetivação da deliberação acima. Encerramento: Formali-
dade legal registrada na JUCESP nº 446.048/17-3 em 02/10/17. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
CNPJ/MF n.º 60.659.463/0029-92 - NIRE 35.300.059.425

Extrato da Ata da AGE Realizada em 22 de Agosto de 2017
Data, Hora e Local: 22/08/17, às 12hs, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, 20º andar, Alto de Pinheiros, São
Paulo/SP.  Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente-Adalberto Panzenboeck Dellape
Baptista; Secretária-Paula Regina Depieri. Deliberações aprovadas por Unanimidade: 1) Aprovam a outorga, pela
Companhia, de fiança à Bionovis S.A. Companhia Brasileira de Biotecnologia Farmacêutica na Renovação
de operação de financiamento com a FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) realizada com ao Banco
Safra S.A. Tal renovação foi realizada por meio do Aditamento a Instrumento Particular de Contrato de Fiança e
Outros Pactos Nº 006331789 com vigência de 24.09.17 até 24.09.18. Autorizações.  Fica a Diretoria da Compa-
nhia desde logo autorizada a praticar todos os atos necessários à efetivação da deliberação acima. Encerramento:
Formalidade legal registrada na JUCESP nº 456.406/17-7 em 02/10/17. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

1ª VC - Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002283-
90.2016.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ROMUALDO CORDEIRO DOS SANTOS, RG 449138318, CPF 359.329.748-50, que lhe foi proposta 
uma ação de Despejo Por Falta de Pagamento c/c Cobrança por parte de Fábio Dias Baeta, RG 
22.241.478 - SSP/SP, CPF/MF sob o n° 130.369 058-6, bem como contra ANTONIO LEONARDO 
RAMALHO SANDES, RG 35540445x, CPF 290.389.658-50 e MARQUICELIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, 
RG 298429184, CPF 366.749.998-14, objetivando o recebimento de R$ 53.261,40 (Abril/2016), 
oriundos da locação e demais encargos do imóvel comercial situado á Rua Lord Cockrane, nº 953 - 
Ipiranga, nesta Capital, a ser devidamente corrigido e atualizado. 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 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo de 20 (vinte) 
dias 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, publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de setembro de 2017. 

FABRICADORA DE PAPEL BS LTDA EPP. torna público que recebeu da SEMA a Licença
de Operação - LO nº 137/2017, válida até 19/09/2.022, p/ Fabricação de Pastas Celulósicas,
Papel, Cartolina, Papel-Cartão e Papelão Ondulado n.e., sito à Rua Caminho Quinze, 251.
Vila Maria de Lourdes. Guarulhos/SP. Conforme Processo Administrativo 63192/2.016.

Apesar da crise 

econômica, o segmento 

de decoração no 

Brasil vem crescendo 

consideravelmente 

nos últimos anos, 

principalmente na 

cidade de São Paulo

Para se ter uma ideia, 
de acordo com uma 
pesquisa realizada pela 

MultiCrédito, o mercado de 
decoração em 2016 apresen-
tou um aumento de 21% em 
relação aos anos anteriores. 
Mas por qual motivo esse cres-
cimento é constante? 

Decoração é uma prática sem 
fim. Desde a pintura, escolha 
dos diversos tons para os am-
bientes, até os móveis e aces-
sórios, é sempre necessário 
inovar, principalmente com a 
chegada das novas tendências. 
Por isso, mesmo em época de 
estagnação financeira e com 
o corte de gastos feito pela 
maioria das pessoas, a busca 
pela mudança em ambientes 
residenciais e corporativos 
ainda é grande.

Uma nova tendência que 
está chegando ao Brasil nos 
últimos anos é o ‘Faça Você 
Mesmo’, ou o famoso “DIY- Do 
It Yourself”, em que são feitos 
pequenos trabalhos sem ajuda 
de um profissional. O brasileiro 
tem o costume de contratar 
jardineiro, pintor, eletricista, 
mas será que é preciso da ajuda 
deles para reformar e manter 
um ambiente? A resposta, em 
alguns casos, pode ser não!

Por meio de instruções e 
manuais que podem ser encon-
trados na internet, o trabalho 
se torna mais simples e eco-
nômico, longe de ser um bicho 
de sete cabeças. Também 
conhecido como bricolagem, 
o “Faça Você Mesmo” é um 
conceito aplicado diariamente 
nos Estados Unidos desde a 
década de 1950. Na época, com 
o encarecimento da mão de 
obra, surgiu a necessidade das 
próprias pessoas resolverem 

pequenos reparos e manu-
tenções em suas casas, sem 
o auxílio de um profissional 
especializado. As indústrias 
também se adaptaram a essa 
situação, levando facilidades 
na hora da montagem de 
produtos. 

Como o assunto aqui é de-
coração, o ‘Faça Você Mesmo’ 
é aplicado de diversas manei-
ras e pode ser incluído muito 
facilmente no setor, fato que 
auxilia, consequentemente, 
no bolso dos brasileiros. Com 
a criatividade é possível criar 
itens de decoração e deixar 
o ambiente do jeito que você 
imagina. Invista em uma deco-
ração com pallets de madeira, 
luminárias de papel, arranjo de 
flores em garrafas de vidros, 
cestos na parede do banheiro, 
entre outras diversas opções 
que podem ser inseridas den-
tro dos ambientes se usarmos 
a criatividade.

Portanto, é fácil entender o 
porquê de tantos olhos volta-
dos para o setor de decoração. 
As pessoas apostam cada vez 
mais em opções que tragam 
conforto para os ambientes e 
que, ao mesmo tempo, sigam 
tendências de decoração. Com 
o uso da técnica do ‘Faça Você 
Mesmo’, é possível sempre 
inovar na decoração de uma 
forma econômica. E esta é uma 
tendência que a médio e longo 
prazo poderá se solidificar.

Mas é sempre bom lem-
brar que nada substitui um 
profissional. Em casos mais 
complexos, como uma reforma 
que pode alterar a estrutura 
ou remodelar um ambiente, 
existe a necessidade de um 
especialista que avalie as alte-
rações. Ampliação de espaços 
e a busca por peças que pos-
sam ajudar na composição de 
um ambiente, seja residencial 
ou corporativo, muitas vezes 
precisa de paciência e conhe-
cimento.

(*) - É sócia-fundadora da Interiores 
All Onlineplataforma que possui a 

proposta de trazer serviços 
de decoração de forma 

totalmente Online.

‘Faça Você Mesmo’: entenda 
como a técnica está inserida 

no setor de decoração
Lízia Witzel (*)

Já nos últimos cinco anos, 
entre 2011 e 2016, o cresci-
mento foi de 42%. São Pau-

lo lidera o ranking de estados 
que mais formalizaram testa-
mentos, seguido por Rio Grande 
do Sul e Minas Gerais. Os entes 
federativos lavraram em 2016, 
respectivamente, 9.223, 5.229 
e 5.119 documentos.

Para o Colégio Notarial do 
Brasil – Seção São Paulo, 
entidade que congrega os 
cartórios de notas paulistas, 
o número de testamentos 
vem aumentando porque a 
população está descobrindo 
as principais vantagens do 
documento, como evitar 
desavenças entre os herdei-
ros, beneficiar terceiros não 
incluídos entre os herdeiros 
necessários, assegurar mais 
garantias no futuro ao cônjuge 
ou companheiro, entre outras.

O testamento pode ser feito 
por qualquer pessoa maior de 
16 anos que esteja em plena 
capacidade e em condições 
de expressar a sua vontade 
perante o tabelião. A lei exige a 
presença de duas testemunhas 
para o ato, as quais não podem 
ser parentes dos beneficiários. 
Se, nas novelas, é comum o 
testador deixar todos os seus 
bens para um único herdeiro, 
no Brasil isso só é possível 
para quem não tem herdeiros 
necessários (descendentes, 
ascendentes ou cônjuges), aos 
quais caberá a legítima (metade 
da herança). Portanto, pela 
legislação brasileira, havendo 
herdeiros necessários, a pessoa 
só pode dispor de metade de 

Qualquer pessoa plenamente capaz pode fazer seu testamento 

vital perante um tabelião de notas.

Cresce 42% o número de 
testamentos lavrados no Brasil 

nos últimos cinco anos
A cada ano aumenta o número de pessoas que procuram os cartórios de notas interessadas em fazer 
um testamento público. Em 2015, por exemplo, os tabelionatos de todo o Brasil lavraram 32.120 
testamentos, ante 33.640 em 2016, um aumento de 5%
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o quem será o responsável 

pela criação dos filhos e 
administração dos bens 
das crianças, em caso de 
falecimento dos pais;

 f) o sexto grupo é formado 
por pessoas que não tem 
herdeiros e que deixam 
seus bens para entidades 
assistenciais;

 g) o sétimo grupo é forma-
do por pessoas que tem 
muitos parentes colate-
rais, colaterais desco-
nhecidos, como inúmeros 
irmãos, ou filhos únicos 
idosos com tios e primos 
que não sabem seu para-
deiro.

O testamento pode ser feito 
tanto para disposições patrimo-
niais quanto para não patrimo-
niais, como o reconhecimento 
de um filho, e pode ser modifi-
cado ou revogado pelo testador 
a qualquer momento por meio 
de outro testamento. Somente 
a disposição de reconhecimento 
de filho é irrevogável. 

A maior vantagem de ser fazer 
um testamento público é que 
o ato será comunicado ao Re-
gistro Central de Testamentos, 
banco de dados administrado 
pelo Colégio Notarial do Bra-
sil, que será obrigatoriamente 
consultado após o óbito do 
testador e antes da realização 
do inventário. 

Finalmente, é importante 
destacar que o Estado de 
São Paulo já permite que o 
inventário seja feito pelas vias 
extrajudiciais mesmo quando 
o falecido tiver deixado testa-
mento.

seu patrimônio para deixar para 
quem bem entender. 

Apesar de qualquer pessoa 
poder fazer um testamento, 
Andrey Guimarães Duarte, pre-
sidente do CNB/SP, identifica os 
sete perfis mais comuns entre 
os testadores:
 a) o primeiro grupo é forma-

do por casais de meia-ida-
de que tem por objetivo 
deixar o máximo que a lei 
permite um para o outro, 
a fim de assegurar maior 
bem-estar ao cônjuge 
sobrevivente;

 b) o segundo grupo é for-
mado por empresários 
preocupados com o pro-
cesso sucessório de suas 
empresas, os quais, na 
maioria das vezes, pre-
ferem deixar o controle 
acionário para apenas 
um dos filhos visando 
evitar disputas entre os 
herdeiros e preservar a 

continuidade da empre-
sa; 

 c) o terceiro grupo é for-
mado por pessoas que 
tiveram mais de um ca-
samento e possuem filhos 
de cônjuges diferentes. 
Como nem sempre a con-
vivência dos ex-parceiros 
e dos filhos é pacífica, o 
testamento é um meio 
de garantir que a parti-
lha seja feita com mais 
harmonia entre a família 
do testador; 

 d) o quarto grupo é formado 
por casais homoafetivos 
que visam preservar os 
direitos do companheiro 
ou companheira evitando 
brigas com a família do fa-
lecido por causa dos bens;

 e) o quinto grupo é for-
mado por casais jovens 
com filhos menores que 
nomeiam um tutor e 
definem previamente 

netjen@netjen.com.br

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, 
em primeira convocação, no dia 06 de novembro de 2017, às 10:30 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado de São 
Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) deliberar 
sobre substituição de membros do Conselho de Administração da Companhia e (ii) instrução de voto da Companhia para que a mesma 
deliberação seja tomada no âmbito da Santo Antônio Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, subsidiária integral
da Companhia (“SAE”). Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão depositar os  
respectivos instrumentos de mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social,  
sob a referência “Assembleia Geral Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral.  
São Paulo, 19 de outubro de 2017. Madeira Energia S.A. - Mesa  Saulo Alves Pereira Junior  - Presidente do Conselho de Administração.


