
Invariavelmente, em palestras e cursos de oratória, faço 
uma recomendação que – a bem da verdade – nem preci-
saria ser feita:

 – Antes de ligar a boca, ligue o cérebro!

Não é óbvio que devamos pensar antes de falar? 
Lembro-me de que a primeira defi nição que ouvi sobre o 

homem – lá no distante então chamado Grupo Escolar – dizia: 
“O homem (hoje diríamos, seguindo o politicamente correto: 
o ser humano) é um ser que pensa, fala e age”.

Guardei para mim essa sequência, e sempre procurei segui-
-la. Às vezes demoro um pouco para me pronunciar, de modo 
especial frente a situações ou assuntos delicados, porque eu 
me ponho a coordenar os pensamentos, as ideias. Geralmente 
procuro ordenar minha exposição verbal em início, meio e 
fi m (nessa ordem!), para só então falar! Devo confessar que, 
em mais de uma ocasião, acabei nem tendo a chance de di-
zer alguma coisa, porque o assunto fora superado ou porque 
os interlocutores não esperaram que eu cumprisse minha 
“via crucis comunicacional”! Entretanto, não me arrependo: 
praticamente nada perdi, pois cheguei à conclusão de que é 
melhor deixar fazer pronunciamentos acertados do que fazer 
os desacertados!

A indiscutível verdade é que não dá para desdizer aquilo que 
foi dito! Isso porque, depois que as pronunciamos, as palavras 
deixam de ser nossas e passam a pertencer aos interlocutores 
e, por boa ou má sorte, ao universo, “per omnia saecula 

saeculorum”! 

Frases ditas em períodos remotos da história da civilização 
chegaram até nós, e prosseguirão até as gerações vindouras. 
Tomem-se em consideração algumas das mais famosas:
 – Eureka! Foi a palavra proferida por Arquimedes, no 

século III antes de Cristo.

 – Alea jacta est – proclamou Júlio César, no ano 49 a.C., 
prestes a atravessar o Rubicão.

 – Consummatum est – foram as palavras de Cristo, no 
instante de sua crucifi cação.

 – Que grande artista o mundo vai perder – lamentou 
o imperador Nero, no ano 37 d. C.

 – Per ché non parli? – indagou Michelangelo, à sua própria 
obra, Moisés, em 1515.

 – E pur si muove! – exclamou Galileu Galilei, em 1633, no 
período da “santa Inquisição”.

 – Mr. Watson, venha cá, eu preciso do senhor – solicitou 
Graham Bell, na primeira mensagem telefônica do mundo, 
em 1876. 

 – Não vamos colocar meta. Vamos deixar a meta aber-

ta, mas, quando atingirmos a meta, vamos dobrar a 

meta – fi losofou a então presidente Dilma Rousseff, em 
5 de agosto de 2015.

 – Nós teremos uma série de outros produtos que 

foram essenciais para o desenvolvimento de toda 

a civilização humana ao longo dos séculos. Então, 

aqui, hoje, eu estou saudando a mandioca. Acho uma 

das maiores conquistas do Brasil – Dilma Rousseff, 
em duplicata, por pertencer à categoria “hors concours”.

Com exceção dos dois últimos exemplos, tudo isso – e muito 
mais que o curto espaço de tempo e a igualmente curta pa-
ciência dos leitores não recomendam citar – chegou até nós 
sem os recursos mágicos, extraordinários e mefi stofélicos 
da Internet. Hoje, os cuidados têm de ser redobrados, pois 
sempre há alguém gravando tudo o que se passa. Afi nal, no 
Brasil atual, temos mais de 200 milhões de “comunicadores” 
de plantão. Bem ou mal-intencionados...

Foi nesse contexto que bombou a desastrosa frase de Eduar-
do Bolsonaro – detentor de recorde histórico de votação, que 
o reelegeu deputado federal por São Paulo!  Pronunciadas há 
4 meses, em julho passado, em aula num cursinho no Paraná, 
mas maciçamente veiculadas agora, às vésperas da votação em 
segundo turno a que concorre seu pai, suas palavras foram e 
estão sendo usadas como arma de alto potencial destrutivo 
pelo opositor, pela mídia e por centenas de outros meios de 
comunicação!
 – Bastam um soldado e um cabo para fechar o STF – 

não foi, com toda a certeza, fruto do racioncínio, nem da 
intenção do deputado. Mas foi o que alguém gravou e o 
Brasil todo está ouvindo! 

No caso dele, a frase veio 
em resposta a uma pergunta. 
E o que ensino é que, nesse 
caso, antes de responder, 
há que se proceder a uma 
análise da questão: quem a 
formulou: como a formulou; 
com que intenção o fez! 
Pode ser uma astuta ten-
tativa de desestabilizar o 
comunicador. Ou de pôr em 
sua boca aquilo que está na 
mente de quem faz a per-
gunta ou o aparte...

Por isso, antes de ligar a 

boca, liguemos o cérebro!

J. B. Oliveira é Consultor de 
Empresas, Professor Universitário, 

Advogado e Jornalista. É Autor 
do livro “Falar Bem é Bem Fácil”, 
e membro da Academia Cristã de 
Letras. - www.jboliveira.com.br –

jboliveira@jbo.com.br.
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UTILIZAR CERTIFICADO DIGITAL DA FILIAL
Empresa pode transmitir o eSocial da filial utilizando certificado digital 
próprio? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

NA JORNADA 12X36 O FUNCIONÁRIO PODE FAZER HORAS EXTRAS?  
Esclarecemos que perante a legislação trabalhista não há impedimento 
na realização de horas extras pelo empregado contratado com jornada 
de trabalho 12x36, salvo previsão em convenção coletiva de trabalho.

CONTRATO EM REGIME INTERMITENTE
Na contratação por regime intermitente, como e quando será feito o 
cálculo da rescisão, quais os direitos? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ADICIONAIS QUE DEVEM INTEGRAR A REMUNERAÇÃO
Adicional de cargo de confiança e de responsabilidade técnica, 
integram as médias para 13º salário e férias? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA SCP (SOCIEDADE EM COTA DE PARTICIPAÇÃO) TEM QUE 
SER CADASTRADAS NO E-SOCIAL?

Mencionamos que não há nenhuma legislação que dispense a empresa 
SCP de proceder com o cadastro no eSocial, portanto, elas também 
deverão prestar as informações neste sistema.

EXAMES DE RETORNO
Como a empresa deve proceder nos exames de retorno ao 
trabalho? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

INTERVALO PARA REFEIÇÕES
Na jornada de 5 horas é exigível intervalo para refeições? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Companhia Eletroquimica Jaraguá
CNPJ 61.215.364/0001-83

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas Da Companhia Eletroquimica Jaraguá a 
se reunirem na sede da empresa, na Praça Dom José Gaspar, Nº 134 – Conjunto 
162 – Centro, em São Paulo, no dia 29 de outubro de 2018 às 10 h. Em Assembléia 
Geral Extraordinária, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Mudança 
da sede social; 2) Outras questões de interesse da sociedade.
São Paulo, 17 de outubro de 2018 - Mihail da Cunha Rego Pertsew - Diretor Presidente

Intimação Prazo 30 dias. Proc. 0024637-16.2017.8.26.0100. O Dr. Alexandre Bucci, Juiz de Direito  
da 10º VC do Foro da Capital S/P. Faz Saber a Julia Mayra Rogerio ME, CNPL Nº: 10.927.166/ 
000 1-01, que ADIDAS AG e Outros, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital 
para que efetue o pagamento do valor de R$ 8.413,49, Nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, a 
pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias." e ciente(s) de 
que, nos termos da decisão, findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, 
ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de mandado de 
penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Houve tentativa de 
Bloqueio Via Bacen Jud no Valor de R$ 11.151,13. Para que produza seus regulares efeitos de 
direito, é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de SP, aos 03/10/2018.                                                      23 e 24/10  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0617023-29.2008 8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro    Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Jorge Alberto Quadros de 
Carvalho Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Wilson Martins Pires, Brasileiro, Solteiro, RG 
43.802.346-8, CPF 309. 919.668-13, com endereço à Rua Barâo de Itapetininga, 40, Republica, 
CEP 01042-000, - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de 
Sociedade Beneficiente São Camilo, objetivando cobrança para recebimento da quantia de R$ 
1.775,11, referentes as despesas hospitalares. 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,03/10/2018.                                                    23 e 24/10   

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1007629-09. 2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Carolina Berthola zzi, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Léa Aguiar Giuntini, Brasileiro, CPF 087.358.628-07, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 7.297,71 referente às taxas de 
conservação e melhoramentos do lote 15 da Quadra CG; 37 e 38 da Quadra NZ e 03 da Quadra 
OE do loteamento Thermas de Santa Bárbara - Gleba I (atualmente denominado Santa Bárbara 
Resort Residence I), bem como o lote 06 da Quadra EM do loteamento Thermas de Santa Bárbara 
- Gleba II (atualmente denominado Santa Bárbara Resort Residence II). Encontrando-se a ré 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, 21/09/2018.                    23 e 24/10   

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1019712-50.2014.8.26.0007 O(A) Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Michel Chakur 
Farah, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Deniva Gomes de Souza, RG 3786122, CPF 
463.179.375-91, que lhe foi proposta uma de ação Monitória por parte de Instituição Educacional 
Professor Pasquale Cascino, alegando em síntese: que firmou com a Requerida Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais, tendo como objeto a prestação de serviços educacionais 
relativos ao curso de Enfermagem, para o ano de 2.009. Encontrando-se a ré em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 
efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 2.747,55, devidamente 
atualizada, hipótese em que ficará isento de custas e de honorários advocatícios ou apresente 
embargos ao mandado monitório, no mesmo prazo, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, que será publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, 02 de agosto de 2018                                                                                      23 e 24/10   

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1059162-41.2016 8.26.0100.O(A) MM.Juiz(a) de 
Direito da 31ªVC, do Foro Central  Cível, Estado de SP, Dr(a). Mariana de Souza Neves Salinas, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Accentix Tecnologia, Comercio e Negócios Ltda Epp, CNPJ Nº 
09.334.361/0001-49 que lhes foi proposta ação Procedimento Comum requerida por C4 
Assessoria Empresarial Ltda, objetivando o recebimento da quantia de R$ 265.980,91, referente 
contrato de prestação de serviços diversos de informáticas com a requerente. Considerando que o 
requerente, encontram-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citado 
para os termos e atos da ação proposta. Ficando Advertidos de que terão o prazo de 15 dias para 
pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. 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 
19/09/2018.                                                                                                                         23 e 24/10  

Siquem SPE Empreendimentos Imobiliários S/A.
CNPJ/MF 14.119.406/0001-00 - NIRE 3530042196-5 - Ata de AGOE realizada em 28/06/18.

Aos 28/06/18, às 10 hs, na sede, com a totalidade. Mesa. Presidente: Sr. Alexandre Ferreira de Abreu Pereira; Secretário: Marco Antonio 
Charro. Deliberações: 1. Em AGE: 1.1 As acionistas Ashfare Participações S/A e Iuni Participações e Serviços S/A transferiram para 
SIQ Participações Ltda., CNPJ/MF nº 28.386.223/0001-58 (“SIQ”), todas as ações que detinham na Companhia, razão pela qual se faz 
necessário alterar o parágrafo 2º do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia para estabelecer que o Diretor da Companhia designado 
“Diretor I”, bem como a suplência do cargo de “Diretor I” caberão às pessoas indicadas pela acionista SIQ. 1.2. Em virtude da deliberação 
tomada acima, os acionistas aprovam a nova redação do § 2º do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com 
a redação abaixo, sendo que todos os demais artigos e disposições do Estatuto Social da Companhia não alterados na presente assem-
bleia geral extraordinária permanecem vigentes e inalterados: “Artigo 15º - A Diretoria da Companhia será composta por 04 membros 
titulares e respectivos suplentes, Acionistas ou não, residentes no país, com mandato de 03 anos, permitida a reeleição. Os Diretores 
serão responsáveis pela condução dos negócios sociais da Companhia, e permanecerão no exercício de suas funções até o final de seus 
respectivos mandatos, ou até a data em que seus substitutos assumam o cargo. § 1º - Os Diretores da Companhia serão designados 
“Diretor I”, “Diretor S”, “Diretor M” e “Diretor L”. § 2º - A titularidade e a suplência do cargo de “Diretor I” caberão a pessoas indicadas 
pela Acionista SIQ. A titularidade a suplência do cargo de “Diretor S” caberão a pessoas indicadas pela Acionista SDI. A titularidade 
a suplência do cargo de “Diretor M” caberão a pessoas indicadas pela Acionista Maragogipe. A titularidade a suplência do cargo de 
“Diretor L” caberão a pessoas indicadas pela Acionista LUPI.” 2. Em AGO: 2.1. Aprovar as contas dos administradores, as demonstrações 
financeiras e os pareceres dos auditores independentes relativos aos exercícios sociais encerrados em 31/12/16 e 31/12/17, nos termos 
em que foram previamente entregues aos acionistas e publicados no DOESP (páginas 32 e 21), e no Empresas & Negócios (páginas 7 e 
4), em edições de 25/05/18 e 09/05/18, respectivamente. 2.2. Não distribuir dividendos, tendo em vista que a Companhia não auferiu lucro 
nos exercícios sociais encerrados em 31/12/16 e 31/12/17. 2.3. Aprovar a eleição dos 4 membros titulares e os 4 suplentes da Diretoria, 
para um mandato de 3 anos, admitida a reeleição, válido até a realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do 
exercício social a ser encerrado em 31/12/20, como segue: (a) A Acionista SDI nomeia para o cargo de Diretor “S”, titular, o Arthur José 
de Abreu Pereira, CPF/MF n.º 203.898.928-15, e, suplente, o Alexandre Ferreira de Abreu Pereira, CPF/MF n.º 259.912.388-71; (b) 
A Acionista SIQ nomeia para o cargo de Diretor “I”, titular, Sr. Bruno Sérgio Heilberg, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula 
de identidade RG nº 5.241.723-SSP/SP CPF/MF nº 901.544.798/53 e, suplente, a Rafael Heilberg, CPF/MF nº 393.604.818/58; (c) A 
Acionista MARAGOGIPE nomeia para o cargo de Diretor “M”, titular, o Marco Antônio Charro, CPF/MF nº 105.032.088-33, e suplente, 
o Paulo Agnelo Malzoni Filho, CPF/MF nº 914.572.627-20; e (d) A Acionista LUPI nomeia para o cargo de Diretor “L”, titular, o Rubens 
Marques Ferreira Júnior, CPF/MF  nº 064.914.598-45, e suplente, o Marcos Bragança Ferreira, CPF/MF nº 063.694.688-60. 2.1.1. Os 
Diretores ora eleitos tomaram posse de seus cargos, mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Registro 
de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, cujas cópias constam do Anexo I à presente, declarando, nos termos e para os fins do § 
1º do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76, não estarem impedidos, por lei especial, de exercer as atividades empresariais ou a administração de 
sociedades empresárias; ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia 
popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. 2.3. Autorizar 
a Diretoria a realizar todos os atos complementares de registro e publicidade dos atos da sociedade por ações, bem como a tomar, com 
os mais amplos poderes, todas as providências que se tornarem necessárias para o cabal cumprimento do que ora ficou resolvido e do 
mais que seja determinado pelas leis que regem a matéria. Nada mais. São Paulo, 28/06/18. Jucesp nº 428.800/18-0 em 11/09/2018. 
Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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

 Extrato da Ata da AGE Realizada em 02 de Agosto de 2018
Data, Hora e Local: 02/08/2018, às 11h, na sede em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, 201, 20º andar, alto de Pinheiros. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: 
Presidente: Adalberto Panzenboeck Dellape Baptista; Secretário: Dr. André Batista Corrêa Bar-
reto. Deliberações aprovadas por unanimidade: 5.1. Deliberar sobre o pagamento de dividendos. 
Tendo em vista a manifestação do Conselho de Administração sobre o assunto na mesma data e 
com base nos resultados da Companhia, deliberam sobre o pagamento de dividendos relativos ao 
exercício de 2017. Os dividendos deverão ser pagos aos acionistas no decorrer de agosto/2018, na 
proporção de suas participações no capital social da Companhia. Encerramento: Formalidade legal 
registrada na JUCESP n° 478.626/18-6 em 09/10/2018, Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Violet YP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ: 18.394.274/0001-78 - NIRE: 35.227.632.329

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 22/10/2018
Data e local: Aos 22/10/2018, às 10h, na sede social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 360, conjunto 41, 
sala 36, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, CEP 04543-000. Convocação: Dispensada. Mesa: Presidente: Abrão 
Muszkat;  Secretário: Eduardo Muszkat. Deliberações: Por unanimidade, resolvem reduzir o capital social da empresa 
em R$ 5.000.000,00, sendo esta redução proporcional às quotas de cada sócio. Encerramento: Nada mais, a ata foi  lida 
e aprovada e assinada por todos os sócios. São Paulo, 22/10/2018. You Inc Incorporadora e Participações S.A. Abrão 
Muszkat, Eduardo Muszkat; Tibério Construções e Incorporações S.A. Carlos Eduardo Araújo Tibério; Niss Incorpo-
rações e Participações Ltda. Nissim Asslan Kalili. Mesa: Abrão Muszkat - Presidente; Eduardo Muszkat - Secretário.
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LEILÃO DE IMÓVEL
Rua Tenente Negrão, 140 - 3º Andar - Itaim Bibi -  São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 13/11/2018  - 08:50h  -  2º LEILÃO: 14/11/2018  - 14:00h

EDITAL DE LEILÃO
Henri Zylberstajn

Presencial e Online 
IMÓVEL: 

DATA DOS LEILÕES 1º Leilão: dia 13/11/2018, às 08:50 horas, e 2º Leilão dia 14/11/2018, às 14:00 horas. LOCAL: Rua Tenente Negrão, 
140 – 3º andar – Itaim Bibi – São Paulo/SP – CEP: 04530-030. DEVEDORES: RONALDO GOULART DUARTE, 

PATRICIA CUCE 
DUARTE

CREDOR FIDUCIÁRIO
Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01 DO PAGAMENTO

DOS 
VALORES 1º leilão: R$ 1.324.389,14 (Hum milhão, trezentos e vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos); 2º leilão: 
R$ 766.588,31 (Setecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos), 

COMISSÃO 
DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE: 

OBSERVAÇÕES: 

Rio Jordão Papéis S/A
CNPJ/MF - 77.961.431/0001-49

Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Pelo presente Edital, ficam convidados os senhores acionistas, para se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária, que se realizará no dia 08 de Novembro de 2018, às 09:00 horas, na sede social, 
Rua Vergueiro, nº 2087 - conjunto 408 - bairro Vila Mariana, CEP 04.101-000, São Paulo (SP), 
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Relatório da Administração e Demonstrações 
Contábeis-Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017; b) Eleição dos 
novos membros da Diretoria e fixação de sua remuneração; c) Consolidação do Estatuto Social; 
d) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 23 de Outubro de 2018.            (23, 24 e 25/10) 

Associação dos Servidores do Departamento de Águas e Energia Elétrica
CNPJ Nº 49.644.594/0001-62

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Conselho Administrativo da ADAEE, no uso das atribuições que lhe confere os Artigos 
24 e 25 do Estatuto Social da ADAEE, convoca todos os associados para se reunirem no dia 07 de 
Novembro de 2018, em Assembleia Geral Ordinária, às 10:00 horas em 1ª convocação com a metade 
mais um dos associados e às 10:30 horas, com qualquer número de associados nos termos do Artigo 
29, na Rua Boa Vista, 175, 1º andar, sala do pregão, nesta Capital do Estado de São Paulo, para 
Apreciação e Deliberação dos Assuntos:  a) Plano de Metas para o exercício de 2019; b) Contas e 
Balanço do exercício de 2017 E em Assembleia Geral Extraordinária, às 11:00 horas em 1ª convocação 
com a metade mais um dos associados e às 11:30 horas, com qualquer número de associados nos 
termos do Artigo 29, para Apreciação e Deliberação dos Assuntos: a) Aquisição da Sede no Edifício São 
Marcos Praça da Sé nº 23 conj 903 São Paulo – SP b) Encerramento das atividades da Av. Brigadeiro 
Luiz Antonio, 277 11º andar São Paulo – SP c) Encerramento da Colônia de Férias de Campos do 
Jordão Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, nº 2000 Campos do Jordão - SP d) outros assuntos.

São Paulo, 22 de Outubro de 2018 - Carlos Roberto Sabiá - Presidente.

1ª VC – Reg. Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002165-80.2017. 
8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LARISSA ASSONI 
FRANCO, RG 45.983.587-7, CPF 379.672.988-61, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: a cobrança de R$ 
15.162,24 (Abril/2017), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as 
partes, relativo às mensalidades de fevereiro de 2013 e de agosto a dezembro de 2013 vencidas e não 
pagas. Encontrando-se a requerida 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 dos 20 (vinte) dias do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 28 de setembro de 2018. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de outubro de 2018. 

1ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000642-
25.2015.8.26.0003 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) VITOR HUGO 
PEDRO, Brasileiro, CPF 384.400.178-63, que AMC Serviços Educacionais LTDA lhe ajuizou uma 
ação Monitória, objetivando o recebimento de R$14.298,25 (Dez/2014) referente as mensalidades 
não pagas no ano de 2010, conforme Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre 
as partes. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL para que no 
prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, (ficando isento de custas processuais em 
caso de pagamento), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (art. 
701 do CPC), ou ofereça embargos, sob pena de conversão de mandado inicial em título executivo, 
sendo advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). 
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 0025074-67.2011.8.26.0100 (USUC 543) A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda, MM. Juiza 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) Alfred Emil Klee, 
Urte Klee, Sebastião Bispo Santo ou Sebastião Bispo dos Santos, Valdice Rodrigues Santos, 
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se 
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Reginaldo José da Cruz e Ana Lúcia Sampaio 
Cruz, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na 
Travessa do Quartzo, nº 06 Vila Continental - 48º Subdistrito Vila Nova Cachoeirinha - São Paulo SP, 
com área de 128,74 m², contribuinte nº 305.076.0211-8, 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. 

10ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0070707-57.2018. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Andrea de Abreu e Braga, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BIANCA DE OLIVEIRA 
VITICOV, CPF 384.483.308-03, que a ação Monitória que lhe foi proposta por AMC - Serviços 
Educacionais LTDA, está em fase de Cumprimento de Sentença. 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, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 23.220,97, 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 02 de outubro de 2018. 

2ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1033906-
36.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). ANA HELENA CARDOSO COUTINHO CRONEMBERGER, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) SÉRGIO GAMBIER AUGUSTO, CPF 167.033.808-80, que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Sumário por parte de Instituição Paulista Adventista de Educação e 
Assistência Social, objetivando a cobrança de R$ 16.176,22 (Jul/2015), oriundos do contrato de 
prestação de serviços educacionais, firmado entre as partes referente as mensalidades de Abril a 
Dezembro de 2014, vencidas e não pagas. 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 São Paulo. 

2ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009950-
88.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ANDERSON ALVES DOS SANTOS, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando o recebimento de R$ 6.366,46 (fev/2015), 
oriundos do inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as 
partes. 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, pague o débito atualizado, ou embargue a ação, ficando isento 
de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de constituir-se de pleno direito o título 
executivo judicial, sendo advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 
257, III do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo. 

30ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1108087-68.2016. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Guilherme Santini Teodoro, na forma da Lei, etc., FAZ SABER a(o) SERV PREMIUM LTDA. 
ME, CNPJ 11.236.934/0001-43 e BRUNA AMARAL FERREIRA, CPF. 371.328.128-90, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de São Paulo Invest Fomento Mercantil Ltda, também 
contra á Condomínio Edifício Villa de Segóvia, objetivando o recebimento de R$ 14.264,51 (Set/2016), 
oriundos do Contrato Geral de Fomento Mercantil, firmado entre as partes em 09/03/2016, referente à 
duplicata nº 1901, vencida em 08/08/2016 e não paga. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi 
deferida a citação por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o valor 
supra devidamente corrigido, que os tornará isentos das custas e honorários advocatícios ou 
embarguem, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, ficando advertidos 
que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

ALPHAVILLE URBANISMO S.A.
CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”) para se reunir, no dia 07 de 
novembro de 2018, às 09h30, em primeira convocação, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, em Assembleia Geral Ex-
traordinária, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) aceitação da carta de renúncia de Conselheiros da Ad-
ministração; e (ii) eleição de novos membros do Conselho de Administração em substituição àqueles que apresentaram 
a respectiva carta de renúncia.  Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral Extraordiná-
ria ora convocada encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia, em conformidade com 
as disposições da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.  São Paulo, 22 de outubro de 2018.

Olimpio Matarazzo Neto - Presidente do Conselho de Administração

5ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0018890-
39.2018.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANA PAULA AZEVEDO 
SERPA, Brasileiro, CPF 325.330.218-06 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por AMC - Serviços Educacionais LTDA. 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, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague a quantia de R$ 14.700,14, 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 18 de setembro de 2018. 

5ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011554-
35.2016.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SIDNEY ALVES 
DA ROCHA, Brasileiro, RG 23.537.512-3, CPF 088.763.868-66. Com endereço à Rua Odete do 
Amaral, 23, Vila Iolanda - CEP 08451-500,SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte 
de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: O Requerente é credor da parte 
Requerida oriundos de Prestação de Serviços Educacionais em curso de GRADUAÇÃO em 
ENGENHARIA MECÂNICA, relativo a mensalidades não pagas no ano de 2011, serviços esses 
contratados em benefício ao aluno KEVEN JORDAN DA SILVA ROCHA . 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 São Paulo, aos 20 de agosto de 2018. 

Nec Soluções de Segurança Cibernética Brasil S.A.
CNPJ/MF Nº 00.417.120/0001-99 - NIRE Nº 35300483138

Ata da Reunião do Conselho de Administração em 19/09/2018
Data/Hora/Local: 19/09/2018 os Conselheiros de Administração da Nec Soluções de Segurança Cibernética Brasil 
S.A., com sede em São Paulo/SP, que assinam esta Ata elegeram, para compor a Diretoria da Sociedade, com man-
dato de 2 anos contados a partir de 02/10/2018 ou até a investidura de novos membros eleitos, de acordo com o previs-
to no Artigo 17 do Estatuto Social: a) Diretor Presidente: Masazumi Takata, RNE G105696-0, CPF/MF 237.736.628-
74, (b) Diretor Geral: Naoto Mizuguchi, RNE V536712-4, CPF/MF 233.159.058-35, e (c) Vice-Presidente Executivo: 
Ana Maria F. A. Ravaglia Duarte, RG 6.801.473-9, CPF/MF 046.785.098-44. Os Diretores eleitos declaram que não 
estão incursos em nenhum crime, que os impeça de exercer atividades comerciais. Os termos desta ata foram 
aprovados pelos conselheiros presentes, que a subscrevem. a.a.  Assinaturas: Mesa: Masazumi Takata-Presiden-
te; Roberto Felipe Klos-Secretário; Conselheiros: Masazumi Takata, Marcelo Barcellos de Campos Moreira e Eiji 
Seki. Diretores Eleitos: Masazumi Takata; Ana Maria F.A. Ravaglia Duarte; Naoto Mizuguchi. SP, 19/09/2018. Ro-
berto Felipe Klos-Secretário. JUCESP nº 493.193/18-2 em 19/10/2018. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.
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