
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

www.netjen.com.brnetjen@netjen.com.br

São Paulo, quinta-feira, 09 de novembro de 2017 Página 9

4ª VC – Regional São Miguel Paulista. - 
- - 

Valdir Utuari da Silva -
ação de Cumprimento de Sentença, movida por Associação Santos Dumont de Educação e 
Cultura -

 
-

impugna
 

5ª VC – Reg. Sto. Amaro. - -
. - 

VILA 
BARONESA BAR E RESTAURANT BARÃO BARONESA BAR E 
RESTAURANTE EIRELI-ME -

A ESPECIALISTA EMPREITEIRA LTDA, ajuizou-lhes uma ação de Execução para o 

 
 

5ª VC – Reg. Sto. Amaro. - -
- 

Alexandre 
Marcondes Cabral Pereira de Souza - VSTP Educação Ltda, ajuizou-lhe uma 
ação monitória, ora em fase de Cumprimento de Sentença -o ao pagamento de 

o 
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PATRICIA GONÇALVES DE MORAIS, - ROSANA 
PEIXOTO DE MORAES AMC - Serviços Educacionais LTDA, ajuizou-lhes uma ação de 
Monitória -

 
débito, ou embarguem a 

manda  

 -  

1ª VC – Reg. Lapa. - 

- SHIRLENE 
PRADO MIRANDA - FIEO FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO PARA 
OSASCO ajuizou- monitória que foi julgada procedente, ora em fase de 
Cumprimento de Sentença -

upra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de 

independentemente de 
 

28ª VC – Capital. -  -  
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HENRIQUE MOTTA 
NE - INSTITUTO PRESBITERIANO 
MACKENZIE, lhe ajuizou uma ação Monitória 

partes. Estando o réu em lugar ig
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Roberto de Almeida - 

TURENNE DUVELSAINT,

GELINE HERARD, solteira, ajudante geral, natural do 

BRUNO MORSELLI LUZ,

KARINA LAT-
TARULO SILVA,

VITOR FERNANDES CORRÊA, -

GABRIELA NOGUEIRA DA SILVA,

DEMÉTRIO DE SOUZA PINHEIRO, solteiro, vendedor, natural de Embu 

ADRIANA DE SOUZA SILVA DIAS,

REGINALDO DA COSTA,

KAROLINA 
APARECIDA RODRIGUES,

JOÃO BATISTA CANDIDO DO NASCIMENTO,
-

PAULA BETÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, solteira, professora, natural 

MARCELO CÉSAR ANDRADE DA SILVA,

KARINA 
DE LIMA,

SUSSUMU OGAWA,

KEILLA RIBAS PINTO,

ERIESVALDO ABREU DA SILVA,

JOISSE 
DE JESUS GOMES FELICIO,

BRUNO CÉSAR AUGUSTO, -

DENISE COUTO BERNARDES,
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QUINTA-FEIRA, 09 DE NOVEMBRO DE 2017

AUMENTO DETERMINADO POR DISSÍDIO
É possível a empresa não pagar o aumento determinado por dissídio 
coletivo e entrar em acordo com os funcionários e postergar esse rea-
juste, existe multa? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO CUMPRINDO O AVISO PRÉVIO E FOI PRESO, COMO PROCEDER?
Informamos que não há previsão legal expressa, entende-se 
que neste caso o cumprimento do aviso prévio ficará suspenso 
até que o empregado retorne, momento que ele cumprirá os 
dias restantes do aviso prévio. Contudo, visto a omissão da lei, 
orientamos também consultar o sindicato.

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES
Caso a empresa queira finalizar suas atividades e possua apenas 
um funcionário afastado por auxilio doença sem data de retorno 
prevista pelo INSS, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRANSFERÊNCIA DE CNPJ PARA CEI
Existe possibilidade de transferência de funcionário, de empresa com 
CNPJ com destino a matricula CEI vinculada a pessoa física, sócio da 
empresa? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

NA RESCISÃO OCORRIDA NA SEXTA-FEIRA, PAGA-SE O SÁBADO E 
DOMINGO, QUAL A BASE LEGAL?

Informamos que não há legislação que determine o pagamento do 
sábado e domingo quando ocorrer o término do contrato na sexta-feira. 
Assim, entende-se que paga-se até o último dia de trabalho.

FALTA DA EMPREGADA DOMÉSTICA
Empregada doméstica faltou dois dias e não comunicou suas faltas. 
Qual o prazo para a entrega do atestado médico ao empregador? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

2ª VC – Capital. - -  

SARANDI 
UCHOA NATIVIDADE BAPTISTA -  lhe foi proposta uma ação de 
Cumprimento de Sentença por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, foi deferida a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL 

voluntá

 

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000590-78.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Renato de Abreu Perine, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) a Anderson Prado Alves da Silva RG Nº 48.082.836-SSP/SP, CPF
Nº 384485238-73, que Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, ajuizou-lhe ação de
Monitória sobre a Penhora que recaiu sobre os valores bloqueados em suas contas bancárias.
Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após
os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na
inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 20 de outubro de 2017.                                                                                           (09 e 10)

Processo Físico nº: 0000963-03.2012.8.26.0191 Controle n° 179/2012 Classe: Assunto: Monitória -
Prestação de Serviços Requerente: União Social Camiliana Requerido: Daniela Marangon. Edital de
Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000963-03.2012.8.26.0191 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
1ª Vara, do Foro de Ferraz de Vasconcelos, Estado de São Paulo, DR(A). Paulo Eduardo de Almeida
Chaves Marsiglia, na Forma da Lei, Etc. Faz Saber A(O) A Daniela Marangon, Brasileira, CPF/MF
Nº 369.593.378-01, RG Nº 42.932.276-8, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de União
Social Camiliana, Requerendo O Cumprimento de Sentença Homologatória. Encontrando-se o Réu
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação, por edital, para os atos e termos da
Ação proposta e para que, no prazo de quinze dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, pague a dívida no valor R$ 9.098,82, sob pena de Multa de 10% (dez por cento), além dos
honorários advocatícios de 10 % (dez por cento) e penhora de bens, na forma do artigo 523, parágrafo
1º, Do Código de Processo Civil. 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 Ferraz de Vasconcelos, Aos 17 de Agosto de 2017.                (09 e 10)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0007315-98.2013.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de SP, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Eanes dos Santos, RG 16.229.915, CPF 045.769.098-43, que lhe
foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum Empreendimentos
Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 15.623,46. referente às taxas de
conservação do lote 27, da Quadra RG, do Empreendimentos Terras de Sta Cristina VII. Estando a
ré em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial.
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 04 de setembro de 2017.                                                                                      (09 e 10)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0012502-57.2017.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª VC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Rochelly Ferreira dos Santos, Brasileiro, RG 480993324, CPF 376.141.738-13,
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$ 5.667,47, 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 11 de outubro de 2017.                                               (09 e 10)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0019601-30.2016.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 8ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Cláudia
Longobardi Campana, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Severino Inácio Dos Santos, RG
02725253, sua cônjuge e terceiros interessados, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento
de Sentença por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, a qual resultou na
penhora que recaiu sobre o imóvel matrícula 38.986, registrado no Cartório de Registro de
Imóveis e anexos da Comarca de Avaré-SP. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua Intimação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e
para que, no prazo de 5 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
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 10 de outubro de 2017.                            (09 e 10)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0037410-93.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 30ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Santini Teodoro, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a SAMUEL TANG CHANG, CPF/MF Nº 077.288.448-06, que lhe foi proposta
uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda,
alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de
R$ 36.298,58, 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 Advocatícios de 10 % (art.513,§2º, IV,
do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de agosto de 2017.              (09 e 10)

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0039071-10.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 19ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Inah de Lemos e Silva Machado, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) ZHOU JING, CPF/MF Nº 218.471. 668 -57 que por este Juízo,
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Calçados Azaléia S/A. 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$ 12.088,49, 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 19 de outubro de 2017.                                                                (09 e 10)

Edital de Citação Prazo de 12 dias. Processo Nº 0252560-17.2009.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Alexandre David Malfatti ,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Belanisia Fernandes Canguçu Neta, CPF/MF Nº 769. 504.475.00,
RG Nº 08.820.188-09, que nos autos da ação de 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$ 12.088,49, 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 09 de outubro de 2017.                                                                                                  (09 e 10)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1040654-81.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 19ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Camila Rodrigues Borges de Azevedo,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Grandeur - Sucess - Construções E Pavimentação E
Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ: 02.025.081/0001-00, que Quality Bearings Rolamentos
Ltda - EPP , ajuizou-lhe ação Monitória para recebimento da quantia de R$ 3.570,00, no prazo de 15
dias, referente a duplicata Nº 2944/3, com vencimento em 10/02/2014, com liberação, em caso de
pagamento, de custas e honorários de advogados da autora, ou, no mesmo prazo, para oferecimento
de embargos, sob pena de conversão do mandado de citação em mandado de execução forçada.
Estando o réu, em lugar ignorado, foi deferida a Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial.
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 06 de setembro de 2017.                                                                                               (09 e 10)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1055931-74.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 41ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Marcelo Augusto Oliveira, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) JF Atacadão de Calçados, qualificação ignorada, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum por parte de ADIDAS AG e outros, visto que a requerida esta
reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para assinalar produtos falsificados, objetiva-se
portanto indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos . 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 SP, aos 18 de outubro de 2017.                                                 (09 e 10)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1098753-44.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 33ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a(o) DLT Desenvolvimento Logística e Transporte Ltda., CNPJ 06.062.708/0001-53,
que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de
Pagamento S.A., alegando em síntese: ser devido o pagamento do valor de R$ 15.271,76 referente
fatura de nº149483133, com vencimento em 05/06/2014 . 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 do presente edital, efetue o
pagamento do montante exigido ou a entrega da coisa reclamada ou oferecer embargos, contados do
transcurso do prazo deste edital. Em caso de cumprimento ficará o réu isento do pagamento de custas
e honorários advocatícios (art. 1.102-c, § 1º, do CPC). Não sendo oferecidos os embargos no prazo
marcado constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial (art. 1.102-c, do CPC). 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 18 de setembro de 2017.                                                                       (09 e 10)

Tenge Industrial S.A.
CNPJ/MF n° 61.141.859/0001-05 - NIRE 35.300.525.094

Extrato da Ata AGOE Realizada em 13/09/2017
Data, hora e local: Aos 13/09/17, às 10 horas, na sede social da empresa. Convocação: dispensada. 
Mesa: Ricardo Valicente - Presidente, Antonio Furtado de Miranda Neto - Secretário. Ordem do dia 
e Deliberações: I - Em AGO: a) Aprovados o Balanço Patrimonial da sociedade e Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2016, cujos valores foram lidos, examinados e 
discutidos, apresentando-se da seguinte forma: Ativo Circulante: R$ 9.003.555,32; Ativo não Circulante: 
R$ 8.533.836,65; Passivo Circulante: R$ 9.631.125,97; Passivo não Circulante: R$ 6.324.662,65; Pa-
trimônio Líquido: R$ 1.581.603,35; Contas de Compensação: R$ 5.912.578,44, totalizando o Ativo e o 
Passivo: R$ 23.449.970,41. Após a leitura, discussão e votação dos valores apresentados, verificou-se 
a aprovação dos mesmos, por unanimidade. b) Coube aos acionistas deliberarem sobre o resultado do 
exercício e distribuição de dividendos; esclarecendo o Sr. Presidente que, conforme o Balanço Geral 
Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, embora o exercício transcorrido tenha sido bastante fraco 
operacionalmente, e tumultuado em termos econômico- financeiro; como é de pleno conhecimento dos 
acionistas, foi apurado no exercício o Lucro Líquido de R$ 4.130.714,25, resultado este,fortemente 
impactado positivamente, pela venda do imóvel – sede da empresa, situado à Estrada de Itapecerica, 
7331, Capão Redondo - São Paulo/SP. O resultado líquido de R$ 4.130.714,25 apresentado e levado 
à conta de Reserva de Lucros, absorverá, no que couber, os prejuízos verificados nos exercícios an-
teriores. Quanto aos dividendos obrigatórios previstos nos parágrafos 1° e 2° do artigo 7° do Estatuto 
Social, decidiram os acionistas, por deliberação unânime, expressamente renunciar à sua distribuição. 
O produto da venda do imóvel, recebível parceladamente, por decisão unânime dos presentes, será 
reinvestido totalmente na sociedade empresária, com o intuito de sanea-lá financeiramente, pagando 
seus passivos mais urgentes e, adaptando-a a uma nova realidade. II - Em AGE: Ratificando a delibe-
ração, anteriormente tomada, pela diretoria e todos os acionistas: a) Venda  do imóvel - sede, situado 
à Estrada de Itapecerica,7331, Capão Redondo - São Paulo/SP, concretizada em 03/11/16 para J.H.A. 
– Empreeendimentos e Participações Ltda – e/outros, conforme escritura de compra e venda, lavrada 
e registrada nos órgãos competentes. b) A sociedade dará continuidade aos seus objetivos sociais 
em local já definido e locado pela  diretoria, sito à Av. João Paulo Ablas, 352, Jardim da Glória, Cotia/
SP. Encerramento: A ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 13/09/17. 
Acionistas: Antonio Furtado de Miranda Neto; aa) Paulo Lindsay Miranda, p/p; aa) Marco Antonio 
Jannoni; aa) Ricardo Valicente. Ricardo Valicente - Presidente da Mesa, Antonio Furtado de Miranda 
Neto - Secretário. O presente foi extraído do original arquivado na JUCESP sob n° 485.169/17-4 em 
27/10/17. Flavia Regina Britto Gonçalves  – Secretária Geral.

MPC Administração e Participações S.A. - CNPJ/MF (Em Constituição)
Ata de Assembleia Geral de Constituição

Data/Hora/Local: 10/03/2014, às 10hs, Barueri/SP. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente - Eduardo Isaias Gurevich;
Secretária - Renata Kogut Gurevich. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (i) Constituição da MPC Administração
e Participações S.A.; (ii) Subscrição de 8.134.239 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de
R$1,00  cada uma,  totalmente integralizado, neste ato, da seguinte forma: (a) Eduardo Isaias Gurevich, RG 4.822.921 SSP/
SP, CPF/MF 075.075.168-14, subscreve 8.134.238 ações ordinárias totalmente integralizadas mediante a conferência à
Companhia da totalidade das quotas de sua propriedade do CSHG Azul Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de
Investimento Multimercado, CNPJ/MF 13.356.326/0001-06, administrado por Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de
Valores S.A., CNPJ/MF 61.809.182/0001-30, representada por 7.933.834 quotas, no valor de R$8.134.238,00 Quotas; (b)
Renata Kogut Gurevich, RG 23.391.348-8 SSP/SP, CPF/MF 148.805.058-97, subscreve e integraliza 1 ação ordinária mediante
o aporte na Companhia, em boa e corrente moeda nacional, de R$1,00. As Quotas conferidas por Eduardo Isaias Gurevich
à Companhia foram devidamente avaliadas conforme o Laudo de Avaliação, elaborado pela empresa MMS Consultoria
Contabil Ltda., CRC nº 2SP020430/O-0, CNPJ/MF 02.568.074/0001-54, representada por José Edson Onofre, CRC nº
1SP135633/O-4. A transferência das Quotas é realizada pelo acionista subscritor à Companhia, inteiramente livre e desemba-
raçada de quaisquer ônus, dívida, dúvida ou gravame; (iii) Eleitos/Diretoria: Eduardo Isaias Gurevich - Diretor Presidente,
Renata Kogut Gurevich - Diretora Vice-Presidente. Os diretores ora eleitos tomam posse nos respectivos cargos mediante
assinatura do termo de posse, permanecendo nos cargos até a AGO a realizar-se em 2017. Decidem os acionistas que o valor
da remuneração mensal à qual cada diretor fará jus será oportunamente determinado em Assembleia Geral. Encerramento:
Nada mais. Barueri, 10/03/2014. Eduardo Isaias Gurevich - Presidente; Renata Kogut Gurevich - Secretária. Diretores Eleitos:
Eduardo Isaias Gurevich; Renata Kogut Gurevich.Visto: Flavia de Moraes Pauli Gatti-OAB/SP nº 218.997. Anexos: Anexo I:
Boletim de Subscrição; Anexo II: Estatuto Social; Anexo III: Laudo de Avaliação. JUCESP nº 3530046460-5 em 14/04/2014.
Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. Estatuto Social da MPC Administração e Participações S.A. Capítulo I-Da
Denominação, Sede, Objeto e Duração. Artigo 1º-A presente S.A., de capital fechado denomina-se MPC Administração
e Participações S.A. e se regerá pelo disposto neste Estatuto Social, pela Lei 6.404/76 e suas alterações posteriores, e demais
disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º-A Companhia tem sua sede em Barueri/SP, Avenida Piracicaba, 213,
Residencial Tamboré I, CEP 06458-130. §Único-A Companhia poderá abrir, instalar, transferir, fechar ou extinguir filiais,
representações, depósitos e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou do exterior, mediante a deliberação dos
sócios representando a maioria do capital social. Artigo 3º-A Companhia tem como objeto social: (i) a administração de bens
e negócios próprios; e (ii) a participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, como sócia, acionista ou quotista.
Artigo 4-O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II-Do Capital Social. Artigo 5º-O capital social da
Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 8.134.239,00, representado por 8.134.239 ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal. §1º-Cada ação ordinária dará direito a 1 voto nas deliberações das Assembleias Gerais. §2º-
É assegurado aos acionistas o direito de preferência para a subscrição de novas ações em aumentos de capital, na proporção
das ações já possuídas anteriormente. Capítulo III-Da Assembleia Geral. Artigo 6º-A Assembleia Geral reunir-se-á AGO, a
cada ano, nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social e, AGE, quando os interesses sociais exigirem, mediante
convocação na forma a seguir prevista, observados, em qualquer caso, os procedimentos legais. §1º-A Assembleia Geral será
convocada pelo Diretor Presidente, nos termos da lei, com no mínimo 8 dias de antecedência. Será dispensada a convocação
se verificada a presença da totalidade dos acionistas na Assembleia Geral. §2º-A Assembleia Geral será instalada e presidida
pelo Diretor Presidente, cabendo ao Presidente da Assembleia Geral escolher o Secretário. Artigo 7º-As deliberações nas
Assembleias Gerais serão tomadas por votos que representem a maioria das ações com direito a voto da Companhia, presentes
á Assembleia Geral, exceto quando a lei exigir quórum diferente. Capítulo IV-Da Administração. Artigo 8º-A Companhia será
administrada por 1 Diretoria composta de 2 membros, acionistas ou não, residentes no pais, eleitos pelos acionistas represen-
tando a maioria do capital social votante em Assembleia Geral, com mandato de 3 anos, permitida a reeleição, sendo 1 Diretor
Presidente e o outro, o Diretor Vice-Presidente. §1º-Os membros da Diretoria não reeleitos permanecerão no exercício dos
respectivos cargos até a posse dos novos diretores. §2º-Na hipótese de impedimento definitivo ou vacância de qualquer cargo
da Diretoria, será realizada, dentro de 30 dias no máximo, AGE para eleição do substituto, que completará o mandato do diretor
substituído. Artigo 9º-Aos Diretores ou aos procuradores constituídos em nome da Companhia caberão, observado o disposto
no §1º abaixo, a prática dos atos necessários ou convenientes à administração desta, exercendo, entre outros poderes, os
necessários para representação da Companhia em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer
repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e
entidades paraestatais. §1º-A Companhia será representada e somente será considerada validamente obrigada por ato ou
pela assinatura: (i) Diretor Presidente, isoladamente; (ii) Diretor Vice-Presidente, em conjunto com o Diretor Presidente; ou (iii)
Procurador validamente constituído pela Companhia, conforme §2ºo abaixo. §2º-As procurações em nome da Companhia
serão outorgadas pelo Diretor Presidente. As procurações deverão especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas
para fins judiciais, terão 1 período de validade limitado ao máximo de 1 ano. Capítulo V-Do Conselho Fiscal. Artigo 10-O
Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente e será instalado na forma e nos casos previstos em lei. Capítulo VI-Do
Exercício Social e da Distribuição de Resultados. Artigo 11-O exercício social terá inicio em 1º/01 e encerrar-se-á em 31/
12 de cada ano. Ao fim de cada exercício e a ele correspondente, será levantado o balanço patrimonial e preparadas as demais
demonstrações financeiras exigidas por lei. Artigo 12-Anualmente, da totalidade dos lucros líquidos obtidos, 5% será aplicado,
antes de qualquer destinação, na constituição de reserva legal, a qual não excederá 20% do capital social, e ao menos 1%
será obrigatoriamente distribuído aos acionistas, proporcionalmente à participação de cada um no capital social. §Único-A
Companhia poderá por deliberação da Assembleia Geral, levantar balanços intermediários mensais, trimestrais ou semestrais
e distribuir os lucros neles evidenciado, desde que o total dos dividendos pagos em cada semestre do exercício social não
exceda o montante das reservas de capital. Capítulo VII-Da Liquidação da Companhia. Artigo 13-Companhia entrará
em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à Assembleia Geral eleger o liquidante ou liquidantes, bem como o
Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais. Capítulo VIII-Disposições Finais
e Transitórias. Artigo 14-Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de
acordo com o que preceitua a Lei 6.404/76, com as alterações introduzidas por leis posteriores. Artigo 15-Fica eleito o Foro
de São Paulo/SP, para dirimir dúvidas e controvérsias oriundas deste Estatuto. Declaração de Desimpedimento: Os
acionistas e diretores declaram expressamente, sob as penas da lei, que não estão incursos, em nenhum crime que os
impeçam de exercer atividades mercantis ou administrar a Companhia, bem como que não estão condenados ou sob efeitos
de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou por crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Gufran Beig, diretor do 
Safar, organização pública 
encarregada de super-

visionar a qualidade do ar na 
Índia, informou que a poluição 
se mantém em nível alto pela 
convergência de três fatores: as 
emissões frequentes da indústria 
e dos transportes, as condições 
meteorológicas atuais e a queima 
de restolho (resíduos de planta-
ções) nos arredores.

Beig afirmou que o vento 
empurrou para Délhi a fumaça 
gerada pela queima de restolho 
nos estados nortistas de Punjab 
e Haryana ,ao chegar à capital, 
ficou “presa” porque “o vento é 
mínimo e não há altos níveis de 
umidade”.

Segundo dados do Escritório 
Central de Controle da Poluição 
(CPCB), às 11h (3h30, em Brasí-
lia), na área de Punjabi Bagh, no 

O vento empurrou para Délhi a fumaça gerada pela queima de 

restolho nos estados nortistas de Punjab e Haryana.

Níveis de poluição do ar em Nova 
Délhi disparam pelo segundo dia

Os níveis de poluição do ar na capital da Índia continuaram disparados ontem (8), pelo segundo dia consecutivo, o 
que levou as autoridades locais a recomendar que os cidadãos evitem qualquer tipo de exercício físico ao ar livre e 
a determinar o fechamento dos colégios

qualquer atividade física ao ar 
livre e fechar todas as janelas 
das casas.

O chefe de Governo de Délhi, 
Arvind Kejriwal, que ontem 
afirmou que a capital indiana “se 
transformou em uma câmara de 
gás”, anunciou a intenção de se 
reunir com as autoridades dos 
estados nortistas de Punjab e 
Haryana para “encontrar solu-
ções” para a queima de restolho. 
O governo de Nova Délhi deter-
minou o fechamento de todos 
os colégios da capital e pediu às 
crianças e idosos que evitem ficar 
ao ar livre.

Com cerca de 17 milhões de 
habitantes, Nova Délhi é uma das 
cidades mais populosas do mundo 
e uma das capitais mais poluídas 
do planeta. A Índia concentra 13 
das 20 cidades mais poluídas, 
segundo a OMS (ABr/EFE).

noroeste da cidade, a concentra-
ção de partículas PM10 (aquelas 
menores de 10 mícrons) foi de 
1.314 por metros cúbicos e a de 
PM2,5 (inferiores a 2,5 mícrons) 
alcançou 796.

De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), a con-
centração de 200 partículas por 

metros cúbicos é “muito insalu-
bre”, enquanto de 300 em diante 
transformam o ar em “tóxico”. 
“Essa situação (de altos níveis 
de poluição) se manterá hoje (9). 
Depois de amanhã, sexta-feaira 
(10), a situação deve melhorar 
um pouco”, explicou o diretor 
do Safar que recomendou evitar 
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Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária - Convocação
Ficam os acionistas, convidados a reunirem-se em AGOE, a realizar-se no dia 23/11/17, às 10hrs, na sede 
social à Rua Itabaiana, nº 328, SP/SP, , para deliberarem: a) Leitura, discussão e votação do Relatório da 
Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31/12/16; 
b) Atualização do capital social; c) Aumento do capital social; d) Notícia da doação de ações; e) Alteração do 
Estatuto Social, conforme alterações anteriores; f) Reforma parcial do Estatuto Social; g) Consolidação final do 
Estatuto Social; h) Outros assuntos de interesse social. São Paulo 08/11/17. A Diretoria. (09, 10 e 11/11/2017)


