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Concessionária SPMAR S.A. – CNPJ/MF nº 09.191.336/0001-53 – NIRE 35.300.388.186
Assembleia Geral Extraordinária Edital de Convocação

O Sr. Reinaldo Bertin, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Concessionária SPMAR S.A. (“Companhia”), 
no uso das atribuições que lhes conferem o Artigo 14 do estatuto social e os artigos 123 e 124 da Lei 6.404/76, conforme 
alterada (“LSA”) e conforme solicitado pelo Sr. Silmar Roberto Bertin, membro do Conselho de Administração da Companhia, 
nos termos do Artigo 14 do estatuto social , convoca os senhores acionistas a se reunirem em AGE, a ser realizada, em 1ª 
convocação, com a presença de acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, no dia 04/12/2017, 
às 10:00 horas, em 2ª convocação, com a presença de acionistas representando a totalidade do capital social com direito 
a voto, no dia 11/12/2017, às 10:00 horas e, em 3ª convocação, com a presença de acionistas representando a maioria do 
capital social com direito a voto da Companhia, no dia 18/12/2017, às 10:00 horas, todas na sede da Companhia, na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 2.012, 9º andar, conjunto 93, sala 3, Jardim Paulistano, São Paulo-SP, CEP 01451-000 a fim de deliberar 
sobre a ratificação da decisão da Reunião da Diretoria, realizada em 02/08/2017, que aprovou o ajuizamento do pedido de 
recuperação judicial da Companhia. São Paulo, 23/11/2017. Reinaldo Bertin, Presidente do Conselho de Administração da 
Companhia e Silmar Roberto Bertin, membro do Conselho de Administração da Companhia.  (24, 25 e 28/11/2017)

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 3ª emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia 
S.A. (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em primeira 
convocação, no dia 11 de dezembro de 2017, às 14:30 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º 
andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: aprovação 
para não manutenção, nos termos da cláusula 5.1, alínea “i”, subitem “ii”, do “Instrumento Particular de Escritura da 3ª (terceira) Emissão de 
Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (Duas) Séries,
para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A.”, celebrado em 11 de março de 2014 e posteriormente aditado (“Escritura de
Emissão”), de Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (“ICSD”), de, no mínimo, 1,2, apenas para a apuração que ocorrerá com base nas 
demonstrações financeiras relativas, exclusivamente, ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2017. Caso a Assembleia
Geral não se instale em primeira convocação, a mesma será realizada, em segunda convocação, no dia 20 de dezembro de 2017, às 14:30 
horas, também na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de 
Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura
dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta 
em nome de cada debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de
mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, 
localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo,
bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo,
24 de novembro de 2017. Roberto Junqueira Filho - Diretor-Presidente.

ODONTOCLINIC S.A. - CNPJ/MF 11.519.109/0001-56 - NIRE 35.300.381.351
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os Senhores Acionistas convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 06/12/2017, às 10
horas, na sede social, Santana do Parnaíba/SP, Avenida Doutor Yojiro Takaoka, nº 4.384, Alphaville, para deliberar
sobre: (i) Alteração da Razão Social da Sociedade; (ii) Inclusão da nova atividade (CNAE) no Objeto Social da Sociedade;
(iii) Outros Assuntos de Interesse Social. Santana de Parnaíba/SP, 25/11/2017. Diretoria. (25.28.29/11/2017)

A empresa INTERNACIONAL RESTAURANTES DO BRASIL S.A., situada à Alameda
Araguaia, nº 820. Alphaville Industrial. Barueri. São Paulo. Cep: 06.455-000, CNPJ nº
01.937.526/0062-87, vem comunicar a perda da Licença de Funcionamento Sanitária
CEVS: 350570801-561-000919-1-0, processo 647/2009.

Engevix Engenharia e Projetos S.A.
CNPJ/MF nº 00.103.582/0001-31 – NIRE 35.300.190.505

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 14 de agosto de 2017
Data, hora e local: 14/08/2017, às 10h, na Alameda Araguaia, 3571, Centro Empresarial Tamboré, Barueri/SP. Presença: 
Totalidade dos acionistas. Convocação: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no artigo 
124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, e alterações posteriores, por estarem presentes acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia. Mesa: Yoshiaki Fujimori – Presidente e Alisson Martins Rodrigues – Secretário. Deliberações 
da Ordem do dia: (1) Alteração de Objeto Social. A Assembleia Geral, por unanimidade, decidiu alterar o objeto social da 
Companhia, de modo a incluir os serviços de participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, e complementar 
as atividades relacionadas a serviços de operação, manutenção e conservação de instalações e equipamentos; Nestes 
termos, o artigo 3º, capítulo I do Estatuto Social da Companhia vigerá com a seguinte redação: “Artigo 3º. A Companhia tem 
por objeto social: (i) a prestação de serviços de engenharia consultiva relativos a planejamento, estudos de reconhecimento, 
pré-viabilidade, viabilidade técnica; elaboração de anteprojetos e projetos básicos; elaboração de projetos executivos; cál-
culos de custos; coordenação, acompanhamento, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços; diligencia-
mento de compras; operação, manutenção, conservação, inspeção e comissionamento de instalações e equipamentos; 
preparo de especificações e de editais de licitações; seleção de propostas para a execução de obras e serviços; integração 
de sistemas; assessoria a processos de privatização; pesquisas, assessoramento e consultoria; participação em outras 
sociedades, nacionais ou estrangeiras; e, (ii) integração de empreendimentos ligados às áreas de infraestrutura e indústrias, 
mediante a coordenação e alocação de recursos de engenharia, construção, montagem e fornecimento de equipamentos e 
componentes, podendo para isso exercer atividades mercantis de compra, venda, importação e exportação.” (2) Alteração 
de Estrutura da Diretoria. Aprovada a modificação de estrutura da Diretoria da Companhia, de modo a refletir sua atual 
composição e forma de atuação, isto posto, o artigo 19, seção III, capítulo III, vigerá com a seguinte redação: “Artigo 19. A 
Diretoria da Companhia é composta por no mínimo 02 e no máximo 04 membros, denominados diretores sem designação 
específica, eleitos e/ou reeleitos a cada 2 anos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia, devendo permanecer no 
cargo até a posse de seus sucessores. Os membros da Diretoria deverão ter qualificação condizente com seus cargos, 
observando-se critérios adotados no mercado.” (3) Instalação e Eleição do Conselho de Administração. Aprovada a instala-
ção de um Conselho de Administração, de caráter permanente, para compor os órgãos de administração da Companhia; 
Logo em seguida, o senhor presidente iniciou o procedimento de eleição dos mesmos, tendo sido eleitos por unanimidade: 
José Antunes Sobrinho, RG nº 5.275.592-4 SSP/SC, CPF/MF nº 157.512.289-87; Yoshiaki Fujimori, RG nº 5.558.728-8 e 
CPF/MF nº 002.711.308-65; e, Ronaldo da Silva Ferreira, RG nº 02.399.173-0 SSP/RJ e CPF/MF nº 356.186.637-91, todos 
com endereço comercial na Alameda Araguaia, 3571, Centro Empresarial Tamboré, Barueri/SP. Os então eleitos conselheiros 
prestaram o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os fins de direito, conforme 
termos de posse e declaração de desimpedimento, arquivados na sede da Companhia, que não se encontrava incursos em 
nenhum dos crimes previstos em lei, que os impedisse de exercer atividades empresárias, sendo certo que a eles foi dado 
amplo conhecimento da legislação aplicável. Por fim declarou o senhor presidente da mesa, a seguir, que os mesmos 
estavam desde já empossados em seus respectivos cargos; (4) Reforma e Consolidação do Estatuto Social. Tendo em vista 
as alterações supracitadas, esclareceu o senhor presidente a necessidade de reforma e consolidação do Estatuto Social da 
Companhia, que a partir desta data, vigorará com a redação informada no anexo I da presente ata. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada, foi assinada por 
todos. Assinaturas: Mesa: Yoshiaki Fujimori – Presidente e Alisson Martins Rodrigues – Secretário; (aa) p/Nova Engevix 
Participações S/A. (José Antunes Sobrinho e Yoshiaki Fujimori); p/ Fundo de Investimento em Participações CEVIX (Edson 
Hydalgo Junior). Barueri/SP, 14/08/2017. Anexo I. Estatuto Social. Capítulo I – Da Denominação, Sede, Foro, Objeto e 
Duração. Artigo 1º. A Engevix Engenharia e Projetos S.A. é uma sociedade anônima regida por este Estatuto Social e pela 
Lei 6.404/1976, conforme alterada e demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º. A Companhia tem sede 
social e foro em Barueri/SP, na Alameda Araguaia nº 3571, Alphaville Industrial, e os seguintes escritórios, com o capital 
destacado de R$ 300.000,00 cada um: a) Rodovia SC 404, 440, Bloco B, 1 ao 8º andar, Itacorubi, Florianópolis/SC; b) Setor 
Comercial Norte, Quadra 4, Bloco “B”, 100, Sala 1001, Centro Empresarial Varig, Asa Norte, Brasília-DF; c) Rua da Assembleia, 
66, Conjuntos 1301 e 1401, andares 13º e 14º, Centro, Rio de Janeiro-RJ; d) Rua Professor Lauro Sanches, 48, Jardim 
Paulistano, Sorocaba-SP; e) Avenida Castelo Branco, 183, 3º e 4º andares do Edifício Celso Haddad, Cachoeirinha, Manaus-
-AM; f) Estrada Triângulo, S/N, Comunidade Triângulo, Zona Rural, Nova Canaã do Norte-MT; g) Rua Ewerton Visco, 290, Sala 
516, Salvador-BA; h) Edifício BBVA, Piso 12-01, Avenida Balboa, Panamá; i) Calle Tucumán 1, Piso 4º, Buenos Aires, Argentina; 
j) Av. Emilio Cavenecia, 225, Torre 2, Oficina 402, San Isidoro, Lima, Peru; k) Carrera 12#90 – 20, Oficina 204, Barrio Chicó, 
Bogotá D.C, Colômbia; l) Avenida Republica del Salvador N35-126 y Suecia, Edificio Zante, Oficina 201, Quito, Equador; e, 
m) Calle Modesto Omiste nº 753, Zona Cala Cala, Cochabamba, Bolívia. § Único. A critério da Assembleia, a Companhia 
poderá abrir e encerrar filiais, sucursais, agências, escritórios e estabelecimentos de representação em qualquer parte do 
território nacional e no exterior. Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social: (i) a prestação de serviços de engenharia 
consultiva relativos a planejamento, estudos de reconhecimento, pré-viabilidade, viabilidade técnica; elaboração de ante-
projetos e projetos básicos; elaboração de projetos executivos; cálculos de custos; coordenação, acompanhamento, fiscali-
zação, supervisão e gerenciamento de obras e serviços; diligenciamento de compras; operação, manutenção, conservação, 
inspeção e comissionamento de instalações e equipamentos; preparo de especificações e de editais de licitações; seleção 
de propostas para a execução de obras e serviços; integração de sistemas; assessoria a processos de privatização; pesqui-
sas, assessoramento e consultoria; participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras; e, (ii) integração de 
empreendimentos ligados às áreas de infraestrutura e indústrias, mediante a coordenação e alocação de recursos de 
engenharia, construção, montagem e fornecimento de equipamentos e componentes, podendo para isso exercer atividades 
mercantis de compra, venda, importação e exportação. § Único. Os encargos técnicos nos campos da engenharia civil, 
industrial, elétrica e da arquitetura, urbanismo e ecologia, serão sempre confiados a profissionais devidamente habilitados, 
segundo as respectivas especializações e com ampla autonomia técnica em seu pleno desempenho. Artigo 4º. O prazo de 
duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II – Do Capital e Ações. Artigo 5º. O capital social da sociedade é de 
R$  564.000.000,00 divididos em 102.398.227 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Artigo 6º. Cada ação 
ordinária confere direito a um voto nas deliberações das assembleias gerais de acionistas. Artigo 7º. A Assembleia Geral 
poderá criar capital autorizado. Artigo 8º. O capital social poderá ser aumentado da seguinte forma, sempre que a Assembleia 
Geral o julgue conveniente: (i) pela emissão de novas ações, subscritas mediante pagamento; e, (ii) pelo aumento do valor 
nominal das ações existentes, resultantes quer da incorporação de bens, quer pela aplicação das reservas, quer ainda por 
quaisquer outros meios, a juízo da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, conforme o caso. Artigo 9º. A não 
ser pelas hipóteses do artigo 11 abaixo, os acionistas terão direito de preferência, na proporção de suas respectivas parti-
cipações, na subscrição de ações, debêntures conversíveis ou bônus de subscrição de emissão da Companhia, que pode ser 
exercido no prazo de 30 dias, contados a partir da data de deliberação pertinente. Artigo 10. A Companhia poderá emitir 
ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição sem que assista o direito de preferência aos antigos 
acionistas, quando a colocação for feita mediante venda em Bolsa de Valores, ou por subscrição pública, ou ainda, através 
de permuta de ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos do artigo 172 da Lei das S.A., ou nos termos 
de lei especial de incentivos fiscais. Também não haverá direito de preferência na outorga e no exercício de opção de 
compra de ações, na forma do disposto no artigo 171, § 3º, da Lei das S.A.. § Único. Fica vedada a emissão, pela Companhia, 
de ações preferenciais ou partes beneficiárias. Artigo 11. A Companhia poderá, de acordo com plano previamente aprovado 
pela Assembleia Geral, outorgar opção de compra de ações a seus administradores ou empregados, e ainda, a pessoas 
naturais que prestam serviços à Companhia ou a sociedade sob seu controle, conforme vier a ser deliberado pelo Conselho 
de Administração, observadas as disposições estatutárias e as normas legais aplicáveis. Artigo 12. As ações serão indivisí-
veis perante a sociedade, que não lhes reconhecerá mais que um proprietário para cada unidade. Capítulo III – Dos órgãos 
da Companhia. Seção I. Disposições Gerais. Artigo 13. São órgãos da Companhia, sendo os três primeiros de caráter 
permanente: a) Assembleia Geral; b) Conselho de Administração; c) Diretoria; e d) Conselho Fiscal. § 1º. A administração da 
Companhia caberá ao Conselho de Administração e à Diretoria. § 2º. A remuneração dos administradores será fixada pela 
Assembleia Geral que poderá fixar uma verba global para os administradores, caso em que caberá ao Conselho de Adminis-
tração deliberar a respeito de sua distribuição entre seus membros e a Diretoria. Seção II. Assembleia Geral de Acionistas. 
Artigo 14. A Assembleia Geral é o órgão supremo de deliberação da Companhia e suas decisões obrigam a todos os acio-
nistas, ainda que ausentes. Artigo 15. A Assembleia Geral poderá ser ordinária ou extraordinária. A Assembleia Geral Ordi-
nária será realizada dentro dos 04 primeiros meses subsequentes ao fim do exercício social da Companhia e a AGE será 
realizada, sempre que houver interesse social, permitida a realização conjunta de ambas. § Único. Compete à Assembleia 
Geral, além de outras eventuais atribuições previstas em lei: a) a reforma do Estatuto Social; b) eleger e destituir os membros 
do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, este último, quando instalado; c) tomar as contas dos administradores 
e deliberar sobre as demonstrações financeiras, por eles apresentadas, relativas ao último exercício social; d) autorizar a 
emissão de debêntures; e) suspender o exercício dos direitos do acionista; f) deliberar sobre a avaliação de bens com que 
o acionista concorrer para a formação do capital social; g) autorizar a emissão de partes beneficiárias; h) deliberar sobre 
transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação, eleger o liquidante, bem como o 
Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação; i) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício 
e a distribuição dos dividendos; j) aprovar a correção da expressão monetária do capital social; k) fixar os honorários globais 
dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal, se instalado; l) atribuir bonificações em ações 
e decidir sobre eventuais desdobramentos e grupamento de ações; m) escolher a instituição responsável pela preparação 
de laudo de avaliação das ações da Companhia, dentre as empresas indicadas pelo Conselho de Administração, nos casos 
e na forma prevista neste Estatuto Social. Artigo 16. A Assembleia Geral, salvo as exceções previstas na legislação em vigor 
e neste Estatuto Social, será convocada pelo Conselho de Administração, Conselho Fiscal ou acionistas, na forma da lei. 
Artigo 17. Os trabalhos da Assembleia Geral serão instalados e presididos por um dos acionistas, que será eleito pelos 
presentes na abertura dos trabalhos, o qual designará um terceiro, também presente, acionista ou não, para secretário de 
mesa. Artigo 18. A Assembleia Geral se instalará conforme previsão legal. § 1º. Para tomar parte na Assembleia Geral, na 
hipótese de representação, o acionista deverá depositar na Companhia com antecedência mínima de 03 dias corridos, 
contados da data da realização da respectiva reunião, instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei e 
deste Estatuto; O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral munido de documentos que 
comprovem sua identidade. § 2º. O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído a 
menos de 01 ano, que seja acionista, administrador da Companhia, advogado, instituição financeira ou administrador de 
fundos de investimento que represente os condôminos. § 3º. A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da 
ordem do dia, constantes dos respectivos editais de convocação, que deverão indicar adequadamente as matérias a serem 
deliberadas. § 4º. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por 
maioria absoluta de votos, não se computando votos em branco. Seção III. Conselho de Administração. Artigo 19. O 
Conselho de Administração será composto por 03 membros titulares, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a 
qualquer tempo, com mandato unificado de 01 ano, admitida a reeleição por igual período; Findo o mandato, permanecerão 
no exercício de seus cargos até a investidura de seus sucessores. Artigo 20. Os membros deverão ter reputação ilibada. 
Artigo 21. Ocorrendo vacância, por qualquer motivo, o membro do Conselho de Administração ausente deverá ser substitu-
ído no período de 90 dias. § Único. Para os fins deste Artigo, haverá vacância de um cargo nos seguintes casos: destituição, 
renúncia, morte, impedimento comprovado, invalidez ou ausência injustificada por mais de duas reuniões consecutivas. 
Artigo 22. O Conselho de Administração reunir-se-á trimestralmente e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais 
o exigirem, observado o prazo de antecedência de 03 dias; Em caso de urgência justificada, a reunião poderá ser convocada 

e realizada sem observância do prazo mínimo antes referido. § 1º. Exceto se de outra forma acordado entre seus membros 
por escrito, as reuniões serão instaladas em primeira convocação, com a presença da totalidade dos conselheiros (pessoal-
mente presentes ou, presentes por qualquer meio de telecomunicação, pelo qual, usuários podem ouvir um ao outro e 
participar das discussões, tais como telefone ou videoconferência). Se não houver quórum para instalação, o(s) presente(s) 
deverá (ão) remarcar tal reunião para, pelo menos, 05 dias úteis após a data inicialmente prevista, notificando os demais 
conselheiros e, nesse caso, a reunião será instalada com a presença de qualquer número. § 2º. Independentemente das 
formalidades de convocação previstas neste artigo, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos os 
membros. § 3º. As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas pelo voto afirmativo de todos os presentes e 
serão objeto de assentamento em atas. Se produzirem efeito perante terceiros, serão arquivadas no competente órgão de 
registro público e publicadas na forma da lei, no prazo máximo de 30 dias. Artigo 23. Compete ao Conselho de Administra-
ção, privativamente: a) fixar a orientação geral dos negócios, planos, projetos e diretrizes econômicas e financeiras, industriais 
e comerciais da Companhia; b) Aprovar o orçamento anual da Companhia; c) manifestar-se sobre as demonstrações con-
tábeis e os relatórios da administração; d) aprovar as contas da diretoria e submetê-las à Assembleia; e) manifestar-se sobre 
qualquer proposta a ser encaminhada à Assembleia; f) fixar a política de atribuição e a distribuição de participação nos lucros 
anuais aos empregados e aos administradores; g) fiscalizar a gestão dos diretores e examinar a qualquer tempo, livros e 
papéis da Companhia e solicitar informações sobre quaisquer operações, contratadas ou em contratação; h) autorizar a 
aquisição e alienação de bens imóveis e de participações societárias; i) autorizar a contratação de empréstimos e financia-
mentos e a constituição de ônus reais para a Companhia, bem como, a concessão de garantia real ou fidejussória em favor 
de qualquer sociedade pertencente ao grupo societário, cujo valor da operação seja superior a 2% do Patrimônio Líquido da 
Companhia; j) eleger e destituir diretores da Companhia, atribuir designações e fixar-lhes as atribuições, observando o que 
a respeito dispuser este Estatuto Social; k) escolher e destituir os auditores independentes da Companhia; l) deliberar sobre 
a emissão de novas ações e bônus de subscrição, dentro do limite do capital autorizado, fixando as condições de emissão, 
inclusive preço e prazo de integralização; m) deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações 
e sem garantia real e autorizar a emissão de quaisquer instrumentos de crédito para a captação de recursos, como bonds, 
notes, commercial papers e outros, de uso comum no mercado, deliberando ainda sobre as suas condições de emissão e 
resgate; n) autorizar a aquisição de ações e debêntures emitidas pela Companhia para efeito de cancelamento ou perma-
nência em tesouraria para posterior alienação, observadas as normas legais vigentes; o) apresentar à Assembleia Geral plano 
para outorga de opção de compra de ações nos termos da lei e deste Estatuto; p) se mantido, em caso de liquidação da 
Companhia, nomear o liquidante e fixar a sua remuneração, podendo também destituí-lo; q) deliberar previamente sobre a 
apresentação, pela Companhia, de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial; Seção IV. Diretoria. Artigo 
24. A Diretoria da Companhia será composta por no mínimo 02 e no máximo 04 membros, sem denominação específica, 
eleitos e/ou reeleitos a cada 02 anos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, devendo permanecer 
em seus cargos até a posse de seus sucessores. Os membros da Diretoria deverão ter qualificação condizente com seus 
cargos, observando-se critérios adotados no mercado. Em caso de renúncia, vacância ou impedimento, o respectivo subs-
tituto será escolhido pelo Conselho de Administração, até no máximo 90 dias. O membro da Diretoria eleito nessas condições 
exercerá as funções pelo prazo restante do mandato do diretor que estiver substituindo. § 1º. Os membros da Diretoria serão 
responsáveis pela execução do objeto social da Companhia, cabendo-lhes administrar, supervisionar e coordenar as ativi-
dades das unidades que estiverem sob sua responsabilidade, bem como, a execução das tarefas que lhes forem atribuídas 
pelo Conselho de Administração. § 2º. Compete a qualquer membro da Diretoria isoladamente: a) representar a Companhia 
ativa e passivamente em juízo; b) convocar a Assembleia Geral dos acionistas quando julgar conveniente ou necessário; c) 
convocar reuniões da Diretoria; d) fazer cumprir as deliberações das Assembleias; e) representar a Companhia junto a 
clientes, fornecedores, entidades de classe repartições e órgãos públicos dos Governos Federal, Estadual e Municipal, 
inclusive suas autarquias; e, f) fazer cumprir os dispositivos do Código de Conduta do Grupo e observar as boas práticas de 
governança corporativa;; Artigo 25. Observada, quando aplicável, a necessidade de aprovação prévia do Conselho de 
Administração, nos termos do Artigo 23, só constituirá a Companhia em obrigações para com terceiros e exonerará estes de 
responsabilidade para com a mesma, os atos, contratos, títulos cambiais, cheques, documentos e papéis que forem assina-
dos: a) por dois diretores em conjunto, b) por qualquer um dos diretores, isoladamente, mas em conjunto com um procura-
dor; e, c) por um ou mais procuradores nomeados nos termos do Artigo 26 deste Estatuto Social. Artigo 26. As procurações 
serão sempre outorgadas em nome da Companhia, por instrumento público ou particular, por dois diretores em conjunto. 
Salvo as procurações “ad judicia” que poderão ser por prazo indeterminado, os demais mandatos deverão especificar 
obrigatoriamente a sua duração, bem como, os fins a que se vinculam os poderes outorgados. Em casos especiais, a Com-
panhia poderá ser representada por um único mandatário com poderes específicos. Artigo 27. Não é permitido aos acionis-
tas, conselheiros, diretores, procuradores, prepostos ou funcionários, o uso da denominação social em documentos e para 
fins estranhos ao objeto social e/ou que impliquem em responsabilidade para a Companhia. Seção V. Conselho Fiscal. 
Artigo 28. A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente, composto de, no mínimo 03 e no 
máximo 05 membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, observados os requisitos e impedimentos 
legais. § 1º. O Conselho Fiscal somente será instalado a pedido de acionistas, em Assembleia Geral, na forma prevista no § 
2º do artigo 161 da Lei das S.A., quando se procederá a eleição de seus membros, que exercerão as suas funções até a 
primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição, podendo vir a ser reeleitos, se renovado o pedido de 
instalação. Artigo 29. Compete ao Conselho Fiscal, cujas funções são indelegáveis, as atribuições que lhes confere a Lei, 
sendo seus honorários fixados pela Assembleia Geral que os eleger, respeitando o limite mínimo previsto no § 3º do artigo 
162 da Lei das S.A.. § Único. Os Membros do Conselho Fiscal tomarão posse mediante a assinatura do termo respectivo, 
lavrado em livro próprio. Capítulo IV – Do Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Dividendos. Artigo 30. O 
exercício social compreende o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício social e 
de cada trimestre civil, serão elaboradas as demonstrações financeiras exigidas pela legislação vigente. § 1º. É facultado 
aos acionistas, levantar balanços parciais com base nos quais poderão ser declarados e pagos dividendos, observadas as 
formalidades legais. § 2º. As demonstrações financeiras da Companhia deverão ser elaboradas de acordo a Lei nº 6404/76 
e suas alterações posteriores. § 3º. A Companhia deverá contratar auditores com comprovada experiência em demonstrações 
financeiras de acordo com os padrões internacionais IFRS ou US GAAP. Artigo 31. Do resultado do exercício serão deduzidos, 
antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto sobre a renda e contribui-
ção social sobre o lucro. Os lucros líquidos apurados serão destinados sucessivamente e nesta ordem, da seguinte forma: 
a) 5% serão aplicados, antes de qualquer destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% do capital 
social; b) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração poderá ser destinada à formação de Reservas para Con-
tingências, na forma prevista no Artigo 195 da Lei das S.A.; c) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá 
ser retida com base em orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do artigo 196 da Lei das S.A.; d) a parcela 
correspondente a, no mínimo, 25% do lucro liquido, calculado sobre o saldo obtido com as deduções e acréscimos previstos 
no Artigo 202 II e III da Lei das S.A., será distribuída aos acionistas como dividendo obrigatório; e) no exercício em que o 
montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por 
proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar, observado o disposto 
no Artigo 197 da Lei das S.A.; e a parcela remanescente do lucro líquido, por proposta dos órgãos da administração, poderá 
ser total ou parcialmente destinada à constituição da “Reserva para Efetivação de Novos Investimentos”, observado o disposto 
no Artigo 194 Lei das S.A., que tem por finalidade preservar a integridade do patrimônio social, reforçando o capital social 
e de giro da Companhia, com vistas a permitir à Companhia a realização de novos investimentos. O limite máximo desta 
reserva será de até 100% do capital social, observado que o saldo desta reserva, somado aos saldos das demais reservas 
de lucros, excetuadas as reservas de lucros a realizar e as reservas para contingências, não poderá ultrapassar 100% do 
valor do capital social. Uma vez atingido esse limite máximo, a Assembleia Geral deverá deliberar sobre a aplicação do 
excesso na distribuição de dividendos aos acionistas. § 1º. Os pagamentos de dividendos aos acionistas serão realizados no 
prazo de 60 dias a contar da data que tenha sido aprovada a distribuição pela Assembleia Geral. Os dividendos e/ou juros 
sobre capital próprio não reclamados não vencerão juros e, no prazo de 3 anos, reverterão em benefício da Companhia. § 
2º. A destinação dos lucros para constituição da “Reserva para Efetivação de Novos Investimentos” de que trata o item “e” 
do artigo acima e a retenção de lucros com base em orçamento de capital nos termos do artigo 196 da Lei das S.A. não 
poderão ser aprovadas, em cada exercício social, em prejuízo da distribuição do dividendo obrigatório. § 3º. A Companhia 
poderá pagar aos seus acionistas, mediante deliberação do Conselho de Administração, juros remuneratórios sobre o 
capital próprio nos termos do § 7º do artigo 9º da Lei nº 9.249, de 26/12/1995, e legislação e regulamentação pertinentes. 
Artigo 32. A Assembleia Geral poderá atribuir aos administradores da Companhia uma participação nos lucros, nos termos 
do § 1º, do Artigo 152, da Lei das S.A.. § Único. O Conselho de Administração poderá determinar o levantamento de balan-
ços e demonstrações financeiras intermediárias, trimestrais ou semestrais, e, com base em tais balanços, aprovar a distri-
buição de dividendos intermediários e intercalares ou juros sobre o capital próprio. Os dividendos intermediários e interca-
lares e juros sobre o capital próprio previstos neste Artigo poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. Capítulo 
V – Do Juízo Arbitral. Artigo 33. A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se 
a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou 
oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei 
das S.A., neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela 
Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em 
geral. § Único. A lei brasileira será a única aplicável ao mérito de toda e qualquer controvérsia, bem como à execução, 
interpretação e validade da presente cláusula compromissória. O Tribunal arbitral será formado por árbitros escolhidos na 
forma estabelecida no artigo 7.8 do Regulamento de Arbitragem. O procedimento arbitral terá lugar na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, local onde deverá ser proferida a sentença arbitral, em língua portuguesa. A arbitragem deverá ser 
administrada pela própria Câmara de Arbitragem do Mercado, sendo conduzida e julgada de acordo com as disposições 
pertinentes do Regulamento de Arbitragem. Capítulo VI – Da Liquidação da Companhia. Artigo 34. A Companhia entrará 
em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à Assembleia Geral eleger o(s) liquidante(s), o Conselho Fiscal que 
deverá funcionar nesse período, bem como fixar os honorários correspondentes obedecidos as formalidades legais. Capítulo 
VII – Das Disposições Finais e Transitórias. Artigo 35. Obedecido ao disposto no artigo 45 da Lei das S.A., o valor do 
reembolso a ser pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do último balanço aprovado 
pela Assembleia Geral. Artigo 36. Os contratos com partes relacionadas e programas de opção de aquisição de ações ou de 
outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia ficarão arquivados na sede da Companhia à disposição dos 
acionistas e do Conselho de Administração e serão prontamente disponibilizados quando solicitados. § Único. Além dos 
documentos citados no “caput” deste artigo, a Companhia observará os acordos de acionistas arquivados em sua sede, 
sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora (incluindo o presidente) da Assembleia Geral ou do Conselho 
de Administração, acatar declaração de voto de qualquer acionista signatário de acordo, que for proferida em desacordo com 
o que tiver sido ajustado no mesmo, sendo também expressamente vedado à Companhia, aceitar e proceder à transferência 
de ações, à oneração e/ou à cessão de direito de preferência, à subscrição de ações e/ou de outros valores mobiliários que 
não respeitar aquilo que estiver previsto e regulado em acordo de acionistas. Artigo 37. Os atos de qualquer acionista, 
membro do Conselho de Administração, diretor, empregado ou procurador que envolva a Companhia em qualquer obrigação 
relativa a negócios ou operações fora do escopo previsto no objeto social, são expressamente proibidos e serão considera-
dos nulos, sem efeito e inválidos com relação à Companhia, salvo se especificamente autorizados pelo Conselho de Admi-
nistração. Artigo 38. É vedado à Companhia conceder financiamento ou garantias de qualquer espécie a terceiros, sob 
qualquer modalidade, para negócios estranhos aos interesses sociais. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 520.578/17-0 
em 24/11/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0019668-43.2017.8. 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(o) Ademilson Antonio de Franca, RG 155800425, CPF 039.122. 078-01, 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$ 14.056,03, 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, independente mente 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 14 de novembro de 2017.                                          (28 e 29)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0034861-16.2017.8.26. 0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 10ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Raphael Augusto Cunha,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Fernanda Patrícia de Oliveira, Brasileiro, Solteira, RG
53.642.223-0, CPF 342.731.808-71, que lhe foi proposta uma ação Monitória, a qual foi julgada
procedente, em fase de Cumprimento de Sentença por parte de Instituição Educacional Professor
Pasquale Cascino. Encontrando-se a executada 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$10.224,42, 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 a executada, 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 SP, aos 24 de outubro de 2017.                                                 (28 e 29)

Edital de Intimação Prazo de 20 Dias. Processo Nº 1010772-77.2015.8. 26.0002/01 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Regina de Oliveira
Marques, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Cristiane Regina da Cruz, Bras., Solteira, RG
24.495.263-2, CPF 196.826.498-11, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de
Sentença, movida por Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino 43.371.723/0001-00.
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 5.461,59(FEV/17), 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 25 de outubro de 2017.                                               (28 e 29)

Edital de Citação Prazo 20 dias - Proc. 0110143-67.2011.8.26.0100. O Dr. Helmer Augusto Toqueton
Amaral, Juiz de Direito da 8º VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber á Paulo Roberto Saraiva
Figueiredo, RG Nº 12.322. 949, CPF/MF Nº 033.598.398-70 que União Social Camiliana, lhes ajuizou
ação Monitória para cobrança de R$ 3.370,76, referente ao contrato de prestação de serviços
educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Não localizada a representante legal, citada
fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação,
ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato
inicial em título executivo, Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.                                        (28 e 29)

Edital de Citação Prazo 20 dias  Proc. 0163036-35.2011.8.26.0100. A Drª. Denise Cavalcante Fortes
Martins, Juíza de Direito da 1º VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber á Karina de Souza e Silva, RG Nº
44.591.581-X, CPF/MF Nº 037.301.679-44 que União Social Camiliana, lhes ajuizou ação Monitória
para cobrança de R$ 3.606,41, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado
entre as partes e não cumprido. Estando a requerida em local incerto e não sabido foi deferida a
citação por edital para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou
apresentação embargos monitório,  ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob
pena de conversão de mandato inicial em título executivo. Será o edital afixado e publicado na forma
da lei. Nada Mais. São Paulo, 08 de Agosto de 2017.                                                                    (28 e 29)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1016044-83.2014.8.26. 0003. O MM. Juiz de Direito
da 1ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr. Felipe Esmanhoto Mateo, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Veronica da Costa, Rua Cardoso de Almeida, 1513, Perdizes, - SP, CPF
082.646.637-02, RG 38.269.520-3, que nos autos da ação Cumprimento de Sentença, requerida por
Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, foi deferida a sua Intimação por edital para que
efetue o pagamento do valor de R$ 3.992,67 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 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.                                                                                           (28 e 29)

Plásticos Brignoli Indústria e Comércio Ltda - ME, torna público que requereu à SVMA
- Secretaria do Verde e do Meio Ambiente a Licença de Operação (renovação/regulariza-
ção), para fabricação de embalagens plásticas, à Rua Manuel Justiniano Quintão, 418,
São Paulo.

Vectra Equipamentos Serviços Ltda. torna público que requereu à SVMA - Secretaria do
Verde e do Meio Ambiente a Licença de Operação (renovação/regularização), para
montagem e instalação de máquinas e equipamentos para indústria alimentar, à Avenida
Presidente Altino, 1492, São Paulo.

O novo Código de 

Processo Civil trouxe 

medida que conferiu 

segurança aos 

empresários: o incidente 

de desconsideração da 

personalidade jurídica

Por este procedimento, 
a penhora dos bens dos 
sócios da empresa acon-

tece após ter sido oportunizada 
a apresentação de defesa. A 
personalidade jurídica própria 
confere autonomia, em out-
ras palavras, a separação da 
pessoa dos sócios da pessoa 
jurídica da sociedade, sendo 
que seus patrimônios não se 
confundem. É, claramente, 
um incentivo, porque confere 
segurança para empreende-
dores se enveredarem em 
novos negócios com a proteção 
de que seus bens pessoais não 
serão responsáveis pelo paga-
mento de dívidas contraídas 
pela sociedade. 

Infelizmente, não são poucos 
os casos em que os sócios se 
utilizam da pessoa jurídica da 
sociedade para fraudes e gan-
hos indevidos, em completo 
desvio do objetivo social. Por 
mais que a sociedade não se 
confunda com a pessoa de seus 
sócios, não se pode admitir 
que a personalidade jurídica 
seja utilizada para encobertar 
atos ilícitos. E, praticados 
tais atos, a lei permite que se 
desconsidere a personalidade 
jurídica própria da sociedade e, 
assim, se chegue ao patrimônio 
dos sócios. É o que se chama de 
desconsideração da personali-
dade jurídica, prevista no Códi-
go Civil Brasileiro, no Código 
de Defesa do Consumidor, em 
leis ambientais, dentre outras.

Todavia, notou-se que a des-
consideração da personalidade 
jurídica estava sendo aplicada, 
em alguns casos, de forma 
indevida e até mesmo abusiva, 
em situações que não estavam 
presentes os pressupostos 
exigidos pela lei (fraude, 
confusão patrimonial, abuso 
de direito e outros). Diante 

dessa realidade, o Código de 
Processo Civil de 2015 inovou 
ao trazer um procedimento 
específi co para que os juízes 
decretassem a desconsider-
ação da personalidade jurídica, 
desde que presentes os requi-
sitos legais. 

Procedimento este que, ac-
ertadamente, buscou garantir 
o direito de defesa dos sócios 
ao prever a exigência de sua 
citação e concessão de prazo 
para a apresentação de sua 
defesa, antes da declaração de 
desconsideração da personal-
idade jurídica da sociedade 
envolvida – e, também, da 
penhora dos bens dos sócios. 
Antes desse procedimento, 
muitos sócios se deparavam 
com a penhora de suas contas 
bancárias ou imóveis antes 
mesmo de saberem que existia 
o processo contra a sociedade 
que faziam parte – ou até mes-
mo daquela que já tinham se 
desligado há tempos.

A adoção de procedimento 
próprio para análise do pedido 
de desconsideração da per-
sonalidade jurídica confere 
maior segurança jurídica e 
confiança aos empresários. 
Não há dúvida da importância 
de se conferir ao sócio a pos-
sibilidade de defender-se: sem 
isso, o juiz analisava o pedido 
de desconsideração da person-
alidade jurídica somente com 
base nas alegações e provas 
trazidas pela parte contrária. 

Apesar do instituto da des-
consideração da personalidade 
jurídica objetivar, por certo, 
a proteção aos direitos de 
terceiros, não se pode admitir 
decisões sem o prévio exercício 
do contraditório e ampla def-
esa dos sócios. Do contrário, 
comete-se outra injustiça. O 
que se vê é que o procedimento 
trazido pelo Código de Proces-
so Civil de 2015 traz maior se-
gurança aos empresários e, por 
certo, ao empreendedorismo, 
fomentando o desenvolvimen-
to econômico nacional.

(*) - É advogada atuante nas áreas 
do contencioso cível e imobiliário 
(patricia.carvalho@ffl  aw.com.br).

Segurança aos 
empresários pelo novo 

Código de Processo Civil
Patrícia Carneiro de Andrade Carvalho (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

5º Subdistrito - Santa Efi gênia 
Dra. Ruth de Andrade Moraes - Ofi cial

O convivente: JOÃO NARCELIO DE SOUSA, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Itapipoca - CE, data-nascimento: 06/05/1981, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Antônio Gonçalves de Sousa e de Maria Marlene de Sou-
sa. A convivente: MARIA DA CONCEIÇÃO DA CUNHA CARVALHO, profi ssão: cabe-
leireira, estado civil: solteira, naturalidade: Estado do Maranhão - MA, data-nascimento: 
06/04/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Carvalho e 
de Maria Silene da Cunha Carvalho. R$ 11,55

Intimação Prazo 30 dias. Processo nº 0027888-97.2017.8.26.0405.  A Drª. Renata Soubhie Nogueira
Borio, Juíza de Direito da 6ª VC do Foro de Osasco - SP. Faz Saber a Laura Pozelli Ferreira Julio RG
Nº 352887 291, CPF/MF Nº 329.348.618-56 que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de
Sentença por parte de União Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por
edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 4.663,94, 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
edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Osasco, 15 de Novembro de 2017.            (28 e 29)

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: GUILHERME SOUZA MOURA CASTRO, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, engenheiro eletricista, natural de Andradina, SP, no dia (19/01/1989), residente 
e domiciliado em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Henrique Moura Castro e de 
Maria Isabel Souza Moura Castro. A pretendente: GABRIELA OSÓRIO SCARDELATO, de 
nacionalidade brasileira, solteira, estudante, natural de Pedralva, MG, no dia (06/11/1992), 
residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lha de Otávio Scardelato Junior 
e de Leonor de Souza Osório Scardelato.

O pretendente: JHONNY BEZERRA TORRES, de nacionalidade brasileira, solteiro, pro-
fessor, natural nesta Capital, Moóca, SP, no dia (29/05/1987), residente e domiciliado em 
Pinheiros, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Souza de Torres e de Paula Frassinete Bezerra 
Torres. A pretendente: ISABELA PIRES FERREIRA, de nacionalidade brasileira, solteira, 
professora, natural de Cruzília, MG, no dia (13/01/1989), residente e domiciliada em 
Pinheiros, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Ferreira da Silva e de Mirian Ferreira Pires.

5ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE RACHEL TEIXEIRA RUGAI, REQUERIDO POR 
ELISA TEIXEIRA RUGAI - PROCESSO Nº1097052-82.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 5ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Christina 
Agostini Spadoni, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 25/11/2015, foi decretada a INTERDIÇÃO de 
RACHEL TEIXEIRA RUGAI, CPF 023.646.388-87, declarando-o(a) absolutamente incapaz de 
exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter 
DEFINITIVO, o(a) Sr(a). ELISA TEIXEIRA RUGAI. O presente edital será publicado por três vezes, 
com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 05 de julho de 2016. 

5ª Vara da Família e Sucessões - Regional Santana. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE RICARDO RAMALHO REIS, 
REQUERIDO POR RANOEL RAMALHO REIS E OUTROS - PROCESSO Nº1034186-
44.2014.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Irineu Francisco da Silva, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 12/08/2016, foi decretada a INTERDIÇÃO de RICARDO RAMALHO REIS, CPF 
237.074.168-60, declarando-o totalmente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e 
nomeada como CURADORA, em caráter DEFINITIVO, a Sra. ROSANA RAMALHO REIS DE 
LIMA. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de abril de 2017. 


