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Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico. Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico. Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico. Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico. Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico. CNPJ 56.995.723/0001-22 e NIRE 35.3.300.054.661 - Edital de Convocação. Edital de Convocação. Edital de Convocação. Edital de Convocação. Edital de Convocação. Ficam
convocados os senhores acionistas da Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária
que se realizará no dia 28 de agosto de 2.018, às 10 horas, no endereço da sede social, situada na Estrada do Gramado nº 140, no
Jardim Sadie, Município de Embu das Artes, Estado de São Paulo, para apreciação da seguinte pauta: a)a)a)a)a) tomada de contas da admi-
nistração, exame, discussão e votação das demonstrações contábeis relativas aos exercícios de 2.016 e 2.017; b)b)b)b)b) destinação do
resultado dos referidos exercícios; c)c)c)c)c) eleição da Diretoria Executiva e fixação de seus honorários; e d)d)d)d)d) eleição do Conselho Fiscal e
fixação de seus honorários. São Paulo, 14 de agosto de 2.018. Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico - Administração

União Industrial e Mercantil Brasileira S.A. CNPJ/MF. nº 61.339.172/0001-89 - NIRE 353.0001445-6 - Ata da Assembléia Geral 
Ordinária, realizada em 23/04/2018 - Data, Hora e Local: 23/04/2018, às 09h, na sede social na avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 
124, nesta Capital. Convocação: edital publicado no DOESP e no jornal Empresas & Negócios dos dias 16, 17 e 20/03/2018. Presen-
ça: acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto. Composição da Mesa:- Presidente: Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembléia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma 
sumária do artigo 130, § 1º da Lei 6.404/76. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedi-
dos, deliberaram: 1. aprovar o relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.17, publicados no DOESP 
e no jornal Empresas & Negócios do dia 12/04/2018, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam 
à disposição através de publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 16, 17 e 18/03/2018; e, 2. fixar em R$ 0,00 o valor global 
dos honorários mensais a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês. Encerramento: nada mais havendo 
a tratar, o sr. Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São Paulo, 23/04/2018. (aa.) 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, Secretário. Acionistas: Helofredo Participações 
Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Rolenir Sociedade de Participações Ltda., por Lenira 
Pereira de Oliveira Giorgi Pagliari; Roberto Azevedo Soares Giorgi; Begônias Participações Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi 
e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Goivos Participações Ltda., pp. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Waldir Wagner de Souza; Acácias 
Participações Ltda., por Roberto Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Agapantos Empreendimentos Participações Ltda., 
por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; e, Aurobindo Participações e Empreendimentos Ltda., por 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 23/04/2018. Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi - Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 268.686/18-0 em 08/06/2018.
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QUARTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2018

CONTRATAR GARÇOM COMO FREELANCE
Empresa do ramo hoteleiro, precisa em determinadas épocas do ano, de 
funcionário extra para atender a demanda de serviço, poderá contratar 
um freelance como garçom, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESAS MEI QUE POSSUAM FUNCIONÁRIOS SERÃO OBRIGADAS 
A INFORMAR O RAT NO E-SOCIAL NA TABELA S1005? 

Informamos que, pelas orientações do manual do eSocial, indepen-
dentemente do tipo de empresa, deverá prestar informações também 
do RAT no evento S-1005. Entendemos que essa informação do RAT é 
meramente cadastral, não irá alterar as contribuições das empresas.

ATRASO NA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL
Empresa em processo de implantação do E-Social teve diversas 
dificuldades na gestão do envio das informações dentro dos prazos 
estabelecidos, como proceder com o eventual atraso e as penalidades? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO
Empresa pode antecipar o 13º salário na integral na ocasião das 
férias, como efetuar o recolhimento do INSS e a informação na 
GFIP? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO APRESENTOU ATESTADO DE AFASTAMENTO DE CINCO 
DIAS UM DIA ANTES DE INICIAR AS FÉRIAS, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que tendo em vista que a incapacidade do empregado 
antes do descanso de férias, essas férias deverão ser canceladas.

REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM
Empresa pretende contratar vendedores externos e pagar um valor de inde-
nização mensalmente a título de reembolso quilometragem. Esse reembolso 
é para custear despesas com combustível e manutenção do veículo próprio, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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 Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: RICARDO DOS SANTOS SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/01/1979), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Jonas Felisberto da Silva e de Esmeralda Pereira dos Santos 
Silva. A pretendente: LUCIANA MORAES BARROS, estado civil divorciada, profi ssão 
líder de setor, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/01/1978), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Jerson Silva Barros e de Celita Souza Moraes.

O pretendente: FILIPE MATEUS GOMES SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/12/1989), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Claudenir de Oliveira Silva e de Rita de Cassia Gomes Silva. 
A pretendente: MAYRA MANOELLA PEREZ REIS DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão cirurgiã dentista, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/01/1992), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Flavio Reis dos Santos e de Sandra Lucia Perez 
dos Santos.

O pretendente: KLEBER NICOLAU DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão comprador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (11/06/1991), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Marcos Jose Correia de Santana e de Maria do Carmo Nicolau de Santana. A 
pretendente: CAMILA RIBEIRO DE SOUZA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão analista 
fi nanceiro, nascida em Guarulhos, SP, no dia (08/11/1989), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Luiz Jorge dos Santos e de Roseli Ribeiro de Souza Santos.

O pretendente: SEVERINO ANDRÉ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
porteiro, nascido em Areia, PB, no dia (03/06/1970), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel André dos Santos e de Severina Etelvina dos Santos. A 
pretendente: ERENISA PEREIRA DIAS, estado civil solteira, profi ssão DIARISTA, 
nascida em Januária, MG, no dia (15/08/1973), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Otaviano Pereira da Cruz e de Evangelina Pereira Dias.

O pretendente: LUIS GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA, estado civil solteiro, 
profi ssão aux. de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/02/1993), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cristina Aparecida de Souza. A pretendente: 
ALCINEIA SANTOS RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em 
Utinga, BA, no dia (19/06/1988), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Adonias Santos Ribeiro e de Lucirlei Farias dos Santos Ribeiro.

O pretendente: ARÔLDO SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Ibicui, BA, no dia (27/01/1987), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Renato Santos Silva e de Valdivina Grima dos Santos. A pretendente: JOSEANE 
MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em Ipira, BA, no 
dia (10/11/1984), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ademar da Silva e 
de Edilza Maria da Silva.

O pretendente: THIAGO OLIVEIRA BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão op. 
de máquina, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/08/1985), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Barbosa e de Marlene de Oliveira Barbosa. A 
pretendente: VIVIANE SILVA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão supervisora 
senior, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/08/1986), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Lourival Vieira de Souza e de Maria de Fatima da Silva de Souza.

O pretendente: ANDRE SANTOS DOS PASSOS, estado civil solteiro, profi ssão aux. 
de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/02/1997), residente e domiciliado 
em Suzano, SP, fi lho de Edemilson Jose dos Passos e de Luciana Pereira dos Santos 
dos Passos. A pretendente: THAYNA GOMES, estado civil solteira, profi ssão aux de 
serviços desk, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/12/1996), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Marcos Aparecido Gomes e de Roseli Maria da Silva Gomes.

O pretendente: LINCOLN DE JESUS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão técnico 
de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/12/1982), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Guilherme de Jesus Santos e de Adelina Alves Santos. 
A pretendente: CLAUDINÉIA PESSI DIAS, estado civil solteira, profi ssão técnica de 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/05/1983), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de João Pedro Dias e de Inez Lourençoni Dias.

O pretendente: LEONARDO DA SILVA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão aj.geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/10/1985), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Luis Justino da Costa e de Maria Marluce da Silva Costa. A pretendente: 
CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão aj.geral, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (11/12/1981), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Jileno dos Santos e de Sandra Ferreira da Silva dos Santos.

O pretendente: GABRIEL MALAQUIAS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
desenvolvedor de sistemas, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia 
(26/07/1993), residente e domiciliado em Munique - Alemanha, fi lho de Edvaldo 
Malaquias de Souza e de Maria Aparecida Rodrigues. A pretendente: STEPHANI 
OLIVEIRA MENDES, estado civil solteira, profi ssão , nascida em São Paulo, SP, no 
dia (06/01/1996), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edmilson Mendes 
Teixeira de Lima e de Jaqueline de Oliveira.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DE SOUZA GARCIA, estado civil viúvo, profi ssão 
balconista, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/01/1967), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Garcia e de Maria Luzinete Soares de Souza. A 
pretendente: SUELI FILÓ DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em Santa Albertina, SP, no dia (01/08/1958), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Pedro Filó e de Eliza Pereira Filó.

O pretendente: ANTONIO SOARES OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em Iguaí, BA, no dia (26/02/1977), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de José Sousa Oliveira e de Benice de Jesus Soares. A pretendente: 
ODETE SILVA OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão massoterapeuta, nascida 
em Macáubas, BA, no dia (29/03/1975), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Vital Francisco de Oliveira e de Leobina Maria de Oliveira.

O pretendente: FELIPE TAKAYUKI TANAKA, estado civil solteiro, profi ssão dentista, 
nascido em Mirandópolis, SP, no dia (27/12/1993), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Plínio Takayuki Tanaka e de Katy Akemi Mifune Tanaka. A pretendente: 
INGRID DA SILVA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (12/09/1996), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose 
Neto Alves de Souza e de Genilda Ferreira da Silva Souza.

O pretendente: ALLAN KARDEC BARBOSA DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/05/1997), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Adriano Barbosa dos Santos e de Lucia Helena 
dos Santos. A pretendente: MILENE SAYURI KOMORI, estado civil solteira, profi ssão 
aux.de entrega, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/10/1999), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Mario Takaji Komori e de Maria de Fatima Rolim de Souza.

O pretendente: SEBASTIÃO LIMA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão aj.geral, 
nascido em Alpercata, MG, no dia (13/06/1958), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Jose Lima da Silva e de Antonia Aparecida. A pretendente: ELAINE DOS 
SANTOS BENIGNO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (14/07/1984), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Souza 
Benigno e de Loriany de Fatima dos Santos.

O pretendente: RUBEN DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão meio ofi cial de 
impressão grafi ca, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/03/1980), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Salvador de Souza e de Maria Dalva Costa 
Souza. A pretendente: EDIRLANE MARIA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Barra do Mendes, BA, no dia (11/01/1986), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Litelcino Jose de Sousa e de Elenita Maria de Sousa.

O pretendente: JOHAN WILLIAM SARAIVA, estado civil solteiro, profi ssão cozinheiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/09/1985), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Francisco Valdinez Araujo Saraiva e de Elaine Guimarães Saraiva. A 
pretendente: ELIANE DO NASCIMENTO SILVA, estado civil solteira, profi ssão op. de 
caixa, nascida em Quebrangulo, AL, no dia (21/09/1989), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Paulo Luiz da Silva e de Selma do Nascimento Silva.

O pretendente: JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
ofi cial de manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/11/1970), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Maria Lucia dos Santos. A pretendente: MARIA 
APARECIDA ALVES MARTINS, estado civil solteira, profi ssão servidora pública 
estadual, nascida em Xique Xique, BA, no dia (05/03/1959), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel Santos Martins e de Raquel Alves Sento Se.

O pretendente: FÁBIO LEITE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido 
em Sanharó, PE, no dia (06/10/1984), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de José Leite da Silva Filho e de Maria José da Conceição Leite da Silva. A pretendente: 
DENISE DA CRUZ DOS ANJOS BERNARDO, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de callcenter, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/12/1988), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Jose Antonio Bernardo e de Soraia da Cruz dos Anjos.

O pretendente: ELIEL INACIO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão funileiro, 
nascido em Aliança, PE, no dia (26/04/1955), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Severino Inacio da Silva e de Severina Valdevina da Silva. A pretendente: CLEA 
DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em California-Comarca 
de Marilandia do Sul, PR, no dia (29/12/1959), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Jairo Tolentino dos Santos e de Hilda de Matos Figueiredo.

O pretendente: ÉVERTON ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
eletronico, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/05/1989), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Nilton Alves dos Santos e de Izanete Maria dos Santos. 
A pretendente: ARIANE JULIANA VILELA DE VASCONCELOS, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em Garanhuns, PE, no dia (26/04/1986), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiz Lessa de Vasconcelos e de Antonia Vilela 
de Vasconcelos.

O pretendente: ALCIO SEBASTIÃO PEREIRA DA CRUZ, estado civil solteiro, 
profi ssão técnico eletrônica, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/07/1982), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Alcio Antonio Pereira da Cruz e de Rosa Maria de 
Carvalho Cruz. A pretendente: ANA CRISTINA LAGOEIRO PATROCINIO, estado civil 
solteira, profi ssão analista de processos regulatorios, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(12/06/1981), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Pedro Patrocinio e de 
Alzira Gomes Lagoeiro Patrocinio.

O pretendente: LUIS FELIPE BAPTISTA, estado civil solteiro, profi ssão editor de 
vídeo, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/05/1990), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Luis Eduardo Baptista e de Neusa Nascimento Rato Baptista. 
A pretendente: VÂNIA COITIM DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão esteticista, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (23/09/1982), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Valmir Rodrigues da Silva e de Eliana Marques Coitim da Silva.

O pretendente: FELIPE DE LIMA ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão aux.
expedição, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/11/1992), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Pereira de Araujo e de Maria da Conceição de Lima 
Araujo. A pretendente: BIANCA DA SILVA CASE, estado civil solteira, profi ssão aux.
consultoria, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/04/1995), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Liene Moreira Case e de Keli Cristina Aparecida da Silva.

O pretendente: CLÉOVON DE SOUSA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido em Guarulhos, SP, no dia (13/03/1987), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Soares Santos e de Maria do Socorro 
Ximenes de Sousa Santos. A pretendente: TATIANA FERREIRA GOMES, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em Palmeira dos Indios, AL, no dia (27/04/1995), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Arnaldo Gomes da Silva e de Maria 
Lucia Rufi no Ferreira Gomes.

O pretendente: GABRIEL ANTONIO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
estudante, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/03/2000), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Cristiano de Lima e de Lucimara da Silva Fortaleza Lima. A 
pretendente: LUANA CRISTINA SANTOS TAVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão aprendiz, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/06/2000), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Pedro Taveira da Silva e de Geneci Boaventura 
Santos Silva.

O pretendente: EDENILSO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
máquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/03/1967), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Minervino Augusto da Silva e de Isilina Petronilia da Silva. 
A pretendente: VANDA COELHO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/06/1972), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Melquiades Pires dos Santos e de Helena Coelho dos Santos.

O pretendente: BRUNO CALIXTO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
balconista, nascido em Nova Esperança, PR, no dia (11/06/1990), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Gonzaga de Oliveira e de Vera Alice Calixto 
de Oliveira. A pretendente: ALLINNY VIEIRA JESUS DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/10/1989), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Eliezer Jesus dos Santos e de Maria da Gloria 
Vieira dos Santos.

O pretendente: ANDRÉ HENRIQUE GUEDES DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão aux.administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/10/1993), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edmar Tomé da Silva e de Monica Aparecida 
Guedes. A pretendente: GRACIELLE DE ARAUJO OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão estoquista, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/10/1997), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Valdemir Alves Oliveira e de Elaine Cristina Alves 
de Araujo Oliveira.

O pretendente: ANDERSON DO CARMO, estado civil divorciado, profi ssão ofi cial de 
hidraulica, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/01/1980), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Aloisio do Carmo e de Maria Odete Albuquerque do Carmo. 
A pretendente: JUCIENE SANTOS CAMPOS, estado civil divorciada, profi ssão 
autonoma, nascida em Macarani, BA, no dia (15/09/1974), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Miguel Ferreira Campos e de Maria Genoveva Santos Campos.

O pretendente: CLAUDIO HIDEO KIYAMAN, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em Suzano, SP, no dia (14/09/1959), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Wideaki Kiyaman e de Conceição Maria Figueiredo Kiyaman. A 
pretendete: ISABEL PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (12/10/1967), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Nepitali Pereira da Silva e de Alice de Souza Silva.

O pretendente: CARLOS ALBERTO VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em São Vicente, SP, no dia (04/01/1980), residente e domiciliado em Guarulhos, 
SP, fi lho de Jose Carlos Vieira e de Angela Maria Ribeiro. A pretendente: JAQUELINE 
APARECIDA MENDES, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (09/09/1983), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ana 
Maria Mendes.

O pretendente: LUCAS ESPIRITO SANTO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
segurança, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/07/1988), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Ariovaldo Lucas de Lima e de Luzia Espirito Santo Lucas. 
A pretendente: LAIS TOMIE HOSOKAWA, estado civil solteira, profi ssão técnica de 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/12/1988), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Zenzo Hosokawa e de Tioko Hosokawa.

O pretendente: RINALDO LUIS BRAÇAROTTO, estado civil divorciado, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/09/1965), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Florival Braçarotto e de Lourdes Martin Braçarotto. A pretendente: 
ELIANE AMANCIO ALVES, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (04/01/1974), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Wilson Amancio Alves e de Adelaine de Britto Alves.

O pretendente: ANDRÉ RODRIGUES RESTREPO, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/03/1990), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Amarildo Pereira Restrepo e de Antonieta da Conceição 
Rodrigues Restrepo. A pretendente: MARCIA CRISTINA COTTA, estado civil solteira, 
profi ssão assistente administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/03/1992), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Anastacio Cotta e de Deolinda 
Aparecida Cotta.

O pretendente: EDIVANIO GONZAGA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão aj.geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (04/05/1989), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Jose Gonzaga Silva e de Jove Vieira da Silva. A pretendente: GABRIELA 
GRACIANO BERNARDO RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (16/09/1995), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Francisco Bernardo Rodrigues Filho e de Elizabete Graciano de Oliveira.
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 pretendente: CICERO JOSÉ FELICIANO, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Cupira - PE, data-nascimento: 20/07/1974, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de José Feliciano Filho e de Maria Erondina da Conceição. A pre-
tendente: MARIA ADRIANA LOURENÇO DOS SANTOS, profi ssão: autônoma, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Coruripe - AL, data-nascimento: 10/06/1979, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Lourenço Sobrinho e de Laura Maria dos 
Santos Lourenço. R$12,58
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

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por 
meio deste notificar os contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações 
financeiras pendentes. A não regularização integral no prazo de 05(cinco) dias a partir da 
publicação deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, nos termos contra-
tados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 2394-0201"
Empresa: A. R. DA S. - CNPJ: **.*36.196/0001-** - Contrato: 4500007997;
Empresa: A. V. F.  - CNPJ: **.*57.270/0001-** - Contrato: 4500012895;
Empresa: J. A. DE O. F. - ME - CNPJ: **.*62.086/0001-** - Contrato: 4500010339;
Empresa: C. DE C. P. S.  - LTDA - ME - CNPJ: **.*48.067/0001-** - Contrato: 4500015937;
Empresa: S. S. - T. DA I. LTDA - ME - CNPJ: **.*06.121/0001-**-Contrato: 4500021012;
Empresa: A. N. S. G. - ME - CNPJ: **.*76.474/0001-** Contrato: 4500008397

1ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007973-
70.2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ADRIANA KOWALISKI, CPF 
246.895.718-05, que VSTP Educação Ltda. ajuizou-lhe uma ação monitória que foi julgada 
procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-a ao pagamento de R$ 23.241,08 
(atualizado até 06/06/2018). Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua intimação por 
edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob 
pena de incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com expedição de mandado 
de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do CPC, ficando ADVERTIDA, independentemente de 
nova intimação, que terá 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para oferecer impugnação. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0004252-57.2011.8.26.0100 (USUC 93) O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos, 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO 
PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Victoria Yunes Estefno, 
Espólio de Theophilo Estefno, por seu inventariante Antônio Carlos Estefno; Domenico Paulo Bruno 
Caime, Walnice Lara Ferreira Biazini, Fabio Biazini, Pedro dos Santos, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Benedicta Amélia Alamino de Lima ou Benedita Amélia Alamino de Lima e 
Francisco Carlos Pereira de Lima, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de 
domínio sobre o imóvel localizado na Avenida Embaixador Álvaro de Lins, nº 496 Água Funda - São 
Paulo SP, com área de 233,00 m², contribuinte nº 048.090.0045-1, alegando posse mansa e pacífica 
no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

3ª Vara Cível – Regional Santo Amaro – EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL 
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação dos executados JONATHAN LAURIOLA (CPF 
055.240.717-85) e NICOLE CIHLAR VALENTE (CPF 135.217.738-25) e demais interessados, expedido 
na Cumprimento de Sentença nº 1010493-91.2015.8.26.0002/01, em trâmite na 3ª Vara Cível do Foro 
Regional II – Santo Amaro, requerida por PAULO ALUISIO DE SOUZA HORTA (CPF 020.715.098-20). 
O Dr. Claudio Salvetti D’Angelo, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do CPC, 
FAZ SABER que levará a praça os bens abaixo descritos, através do portal de leilões on-line da 
ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue:  
1. IMÓVEL: APARTAMENTO nº 102, localizado no 10º andar do empreendimento denominado MORADA 

MARAJOARA II, situado na Rua José Jardim da Silveira nº 140, do 29º Subdistrito – Santo Amaro, com 
a área privativa de 58,00m², a área de garagem de 23,215m², correspondente a 1 vaga indeterminada 
na garagem a área comum proporcional de 24,81m², perfazendo a área total construída de 106,025m², 
correspondendo-lhe a fração ideal de 1,8193% no terreno.  Contribuinte: 090.094.1062-5. Matrícula 
nº 226.833 do 11º CRI da Capital/SP. ÔNUS: Consta da referida matrícula  Av.19(26/04/2017) - 
Penhora Exequenda  

2. AVALIAÇÃO: R$ 351.396,94 (julho/2018 - Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos 
Judiciais do TJSP).  

3. VISITAÇÃO - Não há visitação. 
4. DATAS DAS PRAÇAS – 1ª Praça começa em 21/09/2018, às 15h30min, e termina e em 25/09/2018, 

às 15h30min, e; 2ª Praça começa em 25/09/2018, às 15h31min, e termina e em 16/10/2018, às 
15h30min  

5. CONDIÇÕES DE VENDA – Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior que 
a avaliação (1ª Praça) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor da avaliação 
(2ª Praça). Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de 
arrematação parcelada, (obrigatoriamente encaminhadas via sistema do site, nos termos do Art. 22, 
parágrafo único da Resolução nº 236 do CNJ), necessário sinal não inferior a 25% do valor da 
proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, 
prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, 
parágrafo único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do CPC). 

6. PAGAMENTO - Os preços dos bens arrematados deverão ser depositados através de guia de depósito 
judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, 
respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização da praça. Em até 5 horas após o 
encerramento da praça, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 
884, IV do CPC).  

7. COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no 
valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 
01 (um) dia útil a contar do encerramento da praça na conta do Leiloeiro Oficial: Fabio Zukerman 
CPF 215.753.238-26, Banco Itaú, Agência 3756, C/C 24235-4 (Art. 884, parágrafo único do CPC e 
Art. 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).  

8. DO CANCELAMENTO DA PRAÇA APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso a praça seja cancelada 
após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo entre as partes ou pagamento da 
dívida, será devido o reembolso das despesas suportadas pelo leiloeiro, que serão pagas pela parte 
requerida ou àquele que der causa ao cancelamento. 

9. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE - Eventuais débitos de IPTU/ITR e demais taxas e 
impostos até a data da praça serão pagos com o produto da venda, mediante apresentação de extrato 
pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, parágrafo único do CTN). O bem será alienado no 
estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores 
e de área de responsabilidade do arrematante, que será responsável por eventual regularização que se 
faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão 
na posse e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 
2º e Art. 903 do CPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data da efetiva praça. 
Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a 
aplicação das medidas legais cabíveis. 

10. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando 
a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, 
Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2388-8283 e e-mail: contato@zukerman.com.br.  Para 
participar acesse www.zukerman.com.br. 

Ficam os executados JONATHAN LAURIOLA e NICOLE CIHLAR VALENTE, e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como 
da penhora realizada em 10/07/2017. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 31 de julho de 2018. 
 
 
 
 
 (11) 2388-8283 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

4ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0015130-
68.2016.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Renato de Abreu Perine, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROBERTA 
VIEIRA JUSTINO, CPF. 302.09.488-84 que nos autos da ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 
proposta por parte de ABETEC - Associação Brasileira de Educação e Tecnologia, procedeu-se o 
bloqueio através do sistema BACENJUD, no valor de R$ 1.339,72 (fls. 102/13 e 127/128). Estando a 
executada em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, apresente impugnação (Art.525 do CPC/2015), na ausência dos quais 
prosseguirá o feito em seus ulteriores termos.. 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 julho de 2018. 
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

 

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: PHILIPP HEIN, de nacionalidade alemã, solteiro, economista, natural 
da Alemanha, no dia (25/04/1980), residente e domiciliada no Jardim das Bandeiras, 
São Paulo, SP, fi lho de Dieter Hein e de Brigitte Hein. A pretendente: CLEONICE DIAS 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, solteira, assiate social, natural nesta Capital, 
Santo Amaro, SP, no dia (09/08/1979), residente e domiciliada no Jardim das Bandeiras, 
São Paulo, SP, fi lha de Milton Elmitos dos Santos e de Luzia Pereira Dias dos Santos.
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
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