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Rua Tenente Negrão, 140 - 3º Andar - Itaim Bibi

São Paulo/SP
PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 29/11/2018  - 08:55h  -  2º LEILÃO: 30/11/2018  - 12:00h

EDITAL DE LEILÃO
Henri Zylberstajn

Presencial e Online 
IMÓVEL: 

-
DATA DOS LEILÕES 1º Leilão: dia 29/11/2018, às 

08:55 horas, e 2º Leilão dia 30/11/2018, às 12:00 horas. LOCAL: Rua Tenente Negrão, 140 – 3º andar – Itaim Bibi – São Paulo/SP – CEP: 
04530-030. DEVEDOR: MARIANA CASTRO DIAS, 

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

-
DOS VALORES 1º 

leilão: R$ 471.506,20 (Quatrocentos e Setenta e Um Mil, Quinhentos e Seis Reais e Vinte Centavos); 2º leilão: R$ 216.000,00 (Duzentos 
e Dezesseis Mil Reais), 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE: 

OBSERVAÇÕES: 

-

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP
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1º LEILÃO: 04/12/2018  - 10:25h  -  2º LEILÃO: 06/12/2018  - 10:25h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
condições. IMÓVEL

Obs.: (i)
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 04/12/2018, às 10:25 horas, e 2º Leilão dia 06/12/2018, às 10:25 horas. LOCAL: Av. 

Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES FIDUCIANTES: VERA LÚCIA DE FREITAS, 
CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco 

Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 765.521,47 (Setecentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte e um reais 
e quarenta e sete centavos) 2º leilão: R$ 419.348,75 (Quatrocentos e dezenove mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco 
centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 após 

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

© 
HÍ

FE
N 

– 
to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

www.agenda-empresario.com.br ANO XXX APOIO: CENOFISCO

ca
pi

ta
l-n

ov
/1

8

QUINTA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2018

RECOLHIMENTO DO INSS
Informações referentes ao recolhimento de INSS de pessoa jurídica 
também serão informadas na DTCFWeb? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO REGISTRADO NA FILIAL, PODE PRESTAR SERVIÇO 
NA MATRIZ? 

Se for prestar serviços eventuais, de forma pontual, não tem problema 
algum mas, caso a empresa receba uma visita inesperada da Fiscali-
zação, recomendamos que referido funcionário esteja usando crachá 
funcional com foto, onde conste nome completo, n° da CTPS, função, 
n° da chapa, e data de admissão.

FUNCIONÁRIO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
Qual o tempo que a empresa deve manter o funcionário com aposen-
tadoria por invalidez deferida pelo INSS, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

UTILIZAR CELULAR PARTICULAR NO TRABALHO
Funcionário que utiliza o celular particular para atividade no expe-
diente de trabalho a pedido da empresa, quais os riscos, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

MOTORISTA ADMITIDO ANTES DA OBRIGATORIEDADE DO EXAME 
TOXICOLÓGICO, QUANDO DEVERÁ FAZER O PRIMEIRO EXAME?  

Entendemos (não há previsão em legislação nesta situação) que da data 
de entrada em vigor da obrigatoriedade do exame toxicológico, a empresa 
deverá contar 2 anos e 6 meses para realizar o exame no empregado que 
já estava trabalhando na empresa antes dessa obrigatoriedade. Contudo, 
deverá também ser verificado junto ao Ministério do trabalho e Emprego.

ATUALIZAÇÃO DA MULTA DO FGTS
Quando a empresa recolhe em atraso a multa rescisória do FGTS dos 
40%, após os dez dias, é devido atualização do valor na rescisão? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000252-57. 2013.8.26.0704/01 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Monica Lima Pereira, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Antonio Jesus Lores Jarabo, Espanhol, Casado, RG 2.628.009, 
CPF 028.106.468-72, com endereço à Rua Angelo Mendes de Almeida, 188, Parque Jabaquara, 
CEP 04357-020, SP, e Teresa Valero Clariana, espanhola, do lar, RG. 2.803.946/ DOPS-SP que 
lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, alegando em síntese: que são terceiros interessados. Encontrando-se os 
requeridos em lugar incerto e não sabido, foi determinado sua Intimação, por edital, da Penhora que 
recaiu sobre ``Lote descrito, Lote de terreno, Nº 01, Quadra SB, do Loteamento Terras de Santa 
Cristina Gleba VII, Comarca de Avaré, na matricula nº 36.403,, Registro de Imóveis de Avaré, do(s) 
qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), o(a)(s) Sr(a)(s). Antonio de Jesus Lores Jarabo, 
RG nº 2.628.009, CPF/MF Nº 028.106.468-72. O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão 
do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as conseqüências 
do descumprimento das obrigações inerentes. Nada Mais. Será o edital, afixado e publicado na 
forma da lei. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de agosto de 2018. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0138624-40. 2011.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 34ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Adilson Aparecido Rodrigues Cruz, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Antonio Pereira Junior RG Nº 42.28591-9, CPF Nº 004.422.899-
60, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de 
R$ 7.034,58. referente às da taxa de conservação do lote 26, da Quadra BC, do Empreendimentos 
Terras de Sta Cristina VIII. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido sua citação por edital, para 
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. 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 julho de 2018. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0161789-19. 2011.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 42ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). André Augusto Salvador Bezerra, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Espólio de Laudelino Leão Fragoso, na pessoa de sua 
inventariante Maria Aparecida Leão Fragoso, RG Nº 7.597.340, CPF/MF Nº 739.025.198-00, que 
lhe foi proposta uma ação de cobrança no valor de R$ 14.022,41, referente às taxas de conservação 
do lote 10, da Quadra CY, do Empreendimento Terras de Sta Cristina VI, por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, a qual foi julgada procedente, transitando em julgado em 
22/03/2012. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a sua Intimação por edital, para que 
efetue o pagamento do valor de R$ 14.022,41, que deverá ser devidamente atualizado até a data do 
efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e 
Honorários Advocatícios de 10 % (art.513,§2º, IV, do NCPC), podendo oferecer impugnação no 
prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado 

nesta cidade de São Paulo, aos 28 de setembro de 2018. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0009889-45. 2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Regina de Olivei ra 
Marques, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Itamar Jose Ferreira, RG Nº 8.908.590, CPF/MF Nº 
012.448.998-28, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação 
por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 27.480,86, que deverá ser devidamente 
atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob 
pena de multa e Honorários Advocatícios de 10 % (art.513,§2º, IV, do NCPC), podendo oferecer 
impugnação no prazo de 15 dias. S 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 junho de 2018. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 4001823-81. 2013.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Fabricio Stendard, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Jorge Takeshita RG Nº 12.348.886, CPF Nº 052.507.038-95, que 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ Nº 47.686. 555/ 00 01 00, ajuizou-lhe ação 
de Cobrança no valor de R$ 3.262,36. Referente às taxas de conservação e melhoramentos do lote 
11, da Quadra JD, do Loteamento Ninho Verde II, em 05/07/1992. Estando o réu em lugar ignorado, 
foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a 
ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de 
que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma 
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de outubro de 2018. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0114120-33. 2012.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 29ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Laura de Mattos Almeida, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Tania Aparecida De Almeida (CPF 996.300.018-53), e terceiros 
interessados, que, por este Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos de Procedimento 
Sumário que lhes move Momentum Empreendimento Imobiliário Ltda, em fase de cumprimento de 
sentença, encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinado sua 
Intimação, por edital, da Penhora que recaiu sobre o lote de terreno sob Nº 8, da quadra "JK" do 
loteamento denominado "Terras de Santa Cristina - Gleba III", Situado no Município de Itaí, objeto da 
matrícula 38.808 do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Avaré/SP, do qual foi 
nomeada depositária a própria executada Sra. Tania Aparecida De Almeida, e advertida de que não 
poderá abrir mão do bem depositado sem expressa autorização deste Juízo, e que terá o prazo de 
15 (quinze) dias, a fluir após o prazo supra, para oferecer impugnação à penhora, sob pena de 
realização das providências necessárias à alienação do bem. Será o edital, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de outubro de 2018. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000411-58. 2017.8.26.0704 A MMa. Juíza de 
Direito da 1ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dra. Monica Lima Pereira, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Vivian Labres Lliso, RG 2730 60934, CPF 327.786.658-03, que lhe foi 
proposta uma ação Monitória por parte de União Social Camiliana, no valor de R$ 7.434,13. 
Referente ao contrato de prestação de serviços educa cionais firmado entre as partes e não foi 
cumprido. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após dos 
20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescidos de honorários 
advocatícios equivalente a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC) ou ofereça embar gos, sob 
pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. No caso de revelia, 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 31 de outubro de 2018. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001951-64. 2014.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ª VC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a). Anna Paula de 
Oliveira Dala Déa Silveira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Antônio Capel Losilla, Brasileiro, 
CPF 079.439.978-91, Avenida Nadir Dias de Figueiredo, 973, Vila Maria Baixa, CEP 02110-000, 
São Paulo - SP , que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum 
Empreendi mentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: ação de Cobrança no valor de R$ 
22.728,40, referente às taxas de conservação e Melhoramentos do lote 19, da Quadra GA, do 
Loteamento Ninho Verde II, em 01/10/1995. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de abril de 2018. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0011395-59. 2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª VC, do Foro Regional I Santana, Estado de SP, Dr(a). Fernanda  Rossanez Vaz da 
Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Sandra Lia Rocha, RG 322289580, CPF 283.405.518-17, 
que lhe foi propôsta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Sociedade Beneficente 
São Camilo. Encontrando-se o coexecutada 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$ 4.893,52, 
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 06 de novembro de 2018. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0038683-73. 2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 24ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Claudio Antonio Marquesi, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Edna Telma Nelo, Brasileiro, Solteira, RG 36.913.123X, CPF 
039.402.814-76. Com endereço à Av Professor Alfonso Bovero, 1425, Perdizes, CEP 05019-011, 
São Paulo - SP 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, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 2.356,34, 
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 SP, aos 15/06/2018.  

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001826-44. 2017.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ª VC, do Foro Regional IX-Vila Prudente, Estado de SP, Dr(a). Cristiane Sampaio 
Alves Mascari Bonilha, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Espólio de Natalina Benitti Destefano, 
CPF 535.631.158-34, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, 
movida por Momentum Empreendimentos Imobiliários 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, pague a quantia de R$ 33.836,76, 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 07 de novembro de 2018 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0216408-93. 2011.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 27ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Juliana Nishina de Azevedo, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Kellen Cristina Hoffmann, brasileira, solteira, RG nº 4.512.785-0, CPF/MF 
nº 829.954.869-15, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de 
Cobrança no valor de R$31.590,77 (nov/2011), referente às taxas de conservação dos lotes 9, 10 da 
Quadra AZ, e lote 12 da Quadra DO, do Empreendimento Terras de Sta Cristina – Gleba - IV. 
Estando a ré em lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos 
alegados na inicial. Ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia. 
Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 24 de agosto de 2018 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0026190-67. 2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 10ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Carlos Eduardo 
Prataviera, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Maria Aparecida Gomes, CPF/MF Nº 104.492.168-45, 
RG Nº 20.529.253-7, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de 
Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino alegando em síntese: foi deferida a sua 
Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 12.547,20, que deverá ser 
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, sob pena de multa e Honorários Advocatícios de 10 % (art.513,§2º, IV, do NCPC), podendo 
oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de outubro de 2018 

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

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 29 de novembro de 2018, às 10:00 horas, na 
sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 
6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aumento de capital da 
Companhia no valor de até R$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais), mediante a emissão de até
301.274.623 de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,4315
cada, a serem integralizadas  em moeda corrente do País, para fins de integralização na Santo Antônio Energia 
S.A. (“SAE”), em moeda corrente nacional; e (ii) instrução de voto da Companhia na condição de acionista da 
Santo Antônio Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, para tomar todas as providências
cabíveis para a efetivação do aumento do capital social de sua subsidiária integral, conforme item “i” acima.
Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão depositar os
respectivos instrumentos de mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, 
do Estatuto Social, sob a referência “Assembleia Geral Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de 
antecedência da realização da Assembleia Geral. São Paulo, 14 de novembro de 2018. 

Madeira Energia S.A. - Mesa. Felipe Montoro Jens - Presidente do Conselho de Administração

ODONTOCLINIC S.A.
CNPJ/MF Nº 11.519.109/0001-56.

AVISO AOS ACIONISTAS
Conforme deliberado na AGOE, realizada em 13 de novembro de 2018,  às 9h (“AGOE”), foi aprovado o aumento 
do capital social no valor de R$ 4.499.794,08 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, setecentos 
e noventa e quatro reais e oito centavos), mediante a emissão de 8.332.952 (oito milhões, trezentas e trinta 
e duas mil, novecentas e cinquenta e duas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço unitá-
rio de emissão de R$ 0,54 (cinquenta e quatro centavos de real), sendo que, em respeito ao artigo 171, §2º, 
da Lei nº 6.404/76, fica garantido aos acionistas minoritários o direito de preferência na subscrição do referi-
do aumento, na proporção em que participam do capital social, nos seguintes termos: (a) o eventual exercício 
de direito de preferência somente será aceito pela Companhia mediante integralização das ações subscritas à 
vista, em dinheiro, (b) a importância paga pelos acionistas minoritários que exercerem o direito de preferência 
terá o tratamento previsto no § 2º, do Artigo 171, da Lei nº 6.404/76 devendo ser entregue à acionista con-
troladora da Companhia, qual seja OSA Participações S.A. (CNPJ/MF: 11.964.439/0001-50), (c) a intenção de 
exercício de direito de preferência deverá ser comunicada à Companhia, por escrito, em até 30 dias a contar 
desta data, e (d) o silêncio de acionista minoritário, decorrido o prazo aqui estabelecido, será entendido como 
renúncia ao direito de preferência. A ata da AGOE encontra-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. 

Santana do Parnaíba, 14 de novembro de 2018. A Diretoria
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1ª Vara da Família e Sucessões - Regional Ipiranga. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE, COM PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos de Alteração 
do Regime de Bens, PROCESSO Nº 1005309-28.2018.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). JU HYEON 
LEE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE que YOSHIMITI 
MATSUSAKI, CPF 050.130.098-80 e CRISTINA TOSHIE MOTOHASHI MATSUSAKI, CPF 
172.618.388-29, ingressaram em Juízo visando a ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS de Comunhão 
Parcial de Bens para o REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS, na forma da lei. Para o 
conhecimento de eventuais interessados na lide, foi determinada a expedição de edital com prazo de 
20 dias, a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do art. 734, § 1.º do 
Código de Processo Civil, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 1º de novembro de 2018. 

1ª Vara da Família e Sucessões - Regional Ipiranga. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MARIO COLLIER COELI, REQUERIDO 
POR SONIA MARIA CAVEDA COELI - PROCESSO Nº1003213-11.2016.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Janaina Rodrigues Egea Uribe, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 25/09/2017, foi decretada a 
INTERDIÇÃO de MARIO COLLIER COELI, declarando-o(a) relativamente incapaz de exercer 
pessoalmente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, na forma dos 
artigos 4º, inciso III, do CPC e 85 da Lei nº 13.146/2015, de modo que estará impedido de exercer 
pessoalmente os seguintes atos: emprestar ou administrar valores, assinar cheques, ter em seu nome 
e movimentar cartões de crédito ou contas bancárias, emitir notas promissórias, transigir, contrair 
dívidas, obrigar-se como fiador, dar quitação, alienar ou adquirir bens imóveis ou móveis, hipotecar, 
firmar contratos, contratar e demandar ou ser demandado, e nomeado(a) como CURADOR(A), em 
caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). SONIA MARIA CAVEDA COELI. O presente edital será publicado 
por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), MARCOS CRIVOI (OAB 179578/SP) 

BJ9 Participações S.A.
CNPJ/MF (Em Constituição)

Ata da Assembleia Geral de Constituição Realizada em 17/02/2017
Data/Hora/Local: Aos 17/02/2017, às 10hs, sede social, São Paulo/SP. Convocação e Presença: Subscritores 
fundadores da Companhia, representando a totalidade do capital social subscrito: I.Ana Paula Leão Soares, CPF  
000.722.411-79, RG 1614678-6-SSP/MT; II.Marcela Leão Soares-OAB/SP 144.879, CPF 133.367.198-95, RG  
20396722 SSP/SP, III. Hernani Zanin Junior-OAB/SP 305.323, CPF 006.037.781-00, RG 326617152-SSP/SP. 
Mesa: Marcela Leão Soares-Presidente; Hernani Zanin Junior-Secretário. Deliberações Aprovadas por Unanimi-
dade: (i) lavrar a presente ata em forma de sumário das deliberações; (ii) constituição de uma S.A. de capital fechado, 
nos termos da Lei 6.404/76, sob a denominação de BJ9 Participações S.A., que terá as seguintes características: 
(a) sede e foro em São Paulo/SP; (b) Companhia tem por objeto social a participação no capital social em outras 
sociedades, como sócia ou acionista, em caráter permanente ou temporário; (c) Informamos de acordo com o Artigo 
147, I-Lei 6404/76 que as declarações de desempedimento encontram-se arquivadas na sede da companhia; (d) 
capital social da Companhia, no montante de R$10.000,00, será representado por 5.000 ações ordinárias e 5.000 
ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$1,00 cada, todas subscritas 
pelos acionistas fundadores e subscritores em conformidade com o Boletim de Subscrição anexo à presente ata; (e) 
Companhia será administrada por 1 Diretoria, composta por 3 membros, que serão eleitos pelos acionistas. Os 
membros da Diretoria terão a sua remuneração fixada anualmente na AGO destinada a aprovar suas respectivas 
contas, sendo certo que, para este exercício social, a remuneração global dos membros da Diretoria será no valor de 
até R$12.000,00, ficando a cargo dos acionistas a fixação do montante individual e, se for o caso, de benefícios de 
qualquer natureza e verbas de representação, conforme artigo 152, Lei 6.404/76. (iii) eleger os membros da Diretoria 
para o 1º mandato: Hernani Zanin Junior-Presidente; (iii) Marcela Leão Soares-Diretora sem designação específi-
ca; (iv) Os Diretores serão investidos nos respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse no livro pró-
prio, com mandato de 3 anos a partir desta data; (iii) Estatuto Social que regerá a Companhia, anexo à presente ata; 
(iv) consignar que foram cumpridas as providências previstas no artigo 88 da Lei 6.404/76 e, por conseguinte, dar a 
Companhia por efetivamente constituída. Encerramento: A Ata que, lida, foi por todos assinada. Assinaturas: Her-
nani Zanin Junior-Presidente. Acionistas: Ana Paula Leão Soares; Marcela Leão Soares. Visto do Advogado: 
Wilson Ferreira Junior-OAB/SP 323.161. JUCESP/NIRE S.A. 3530050519-1, em 28/06/2017. Flavia R. Britto Gonçal-
ves-Secretaria Geral. Estatuto Social-BJ9 Participações S.A. Capítulo I-Da Denominação, Sede e Foro, Objeto 
Social e Duração. Cláusula 1ª-A Companhia é uma S.A., de capital fechado denominada BJ9 Participações S.A., 
regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. Cláusula 2ª-A Companhia tem sua sede 
social em São Paulo/SP, Rua Emanuel Kant, nº 31, sala 1, Jardim Europa, CEP 04.536-050, podendo instalar e esta-
belecer filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios em qualquer localidade do país ou exterior. Cláusula 3ª-A 
Companhia tem por objeto social a participação no capital social em outras sociedades, como sócia ou acionista, em 
caráter permanente ou temporário. Cláusula 4ª-O prazo de duração da Companhia é por tempo indeterminado. Ca-
pítulo II-Capital Social e Ações. Cláusula 5ª-O capital social, totalmente subscrito e parcialmente integralizado em 
moeda corrente nacional, é de R$10.000,00, representado por 10.000 ações ordinárias nominativas e ordinárias 
ações preferenciais nominativas, todas  sem valor nominal. Cláusula 6ª-Cada ação ordinária nominativa corresponde 
1 voto nas deliberações da Assembleia Geral. As ações preferenciais não terão direito de voto. Todos os direitos dos 
acionistas decorrentes da titularidade das ações preferenciais somente serão exercidos em conformidade com os 
termos e condições previstos no §único abaixo e na legislação aplicável. §Único-As ações preferenciais darão aos 
seus titulares os seguintes direitos: (a) Observado o disposto no Acordo de Acionistas da Companhia, participação, 
em igualdade de condições com as ações ordinárias, em qualquer distribuição, pela Companhia, de lucros, seja a 
título de dividendos ou de juros sobre o capital próprio, bonificações ou outras vantagens, inclusive nos casos de 
aumento de capital decorrentes de capitalização de reservas; e (b) prioridade no reembolso do capital, no caso de 
liquidação da Companhia. Capítulo III-Cessão e Transferência de Ações. Cláusula 7ª-A cessão, venda ou transfe-
rência das ações a qualquer título, e do direito de preferência de participar no aumento do capital, deverá observar o 
disposto nas cláusulas abaixo. Cláusula 8ª-O acionista que desejar ceder, vender ou transferir, total ou parcialmente, 
direta ou indiretamente suas ações, deverá comunicar aos demais acionistas a sua intenção por escrito, por meio de 
carta protocolada ou com aviso de recebimento, informando a parte interessada, o preço e condições de pagamento. 
Cláusula 9ª-Nos 60 dias corridos subsequentes ao recebimento da comunicação de que trata a Cláusula 8ª, os de-
mais acionistas poderão exercer o direito de preferência na aquisição das ações, desde que em igualdade de preço 
e de condições de pagamento constantes da comunicação. O direito de preferência será proporcional à participação 
do acionista remanescente no capital social. Cláusula 10ª-Expirando-se o prazo previsto na Cláusula 9ª e não tendo 
sido exercido o direito de preferência, o acionista poderá alienar as ações oferecidas, nas mesmas condições cons-
tantes da comunicação por escrito de que trata a Cláusula 8ª, a qualquer terceiro interessado. Na eventualidade da 
alienação não se concluir no prazo seguinte de 120 dias corridos, ou de alteração das condições previstas na comu-
nicação de que trata a Cláusula 8ª, os procedimentos ora previstos deverão ser observados novamente, e assim su-
cessivamente, até que todas as ações sejam vendidas, cedidas ou transferidas. Cláusula 11-Os diretores deverão 
dar ciência aos acionistas de proposta de aumento de capital social mediante subscrição de novas ações, para que 
tenham o prazo de 30 dias para exercer, por escrito, seu direito de preferência, ou cedê-lo a outro acionista ou a ter-
ceiros, observado o disposto na Cláusula 8ª supra. Capítulo IV-Assembleias Gerais. Cláusula 12-A Assembleia 
Geral reunir-se-á, AGO, nos 4 meses seguintes ao término do exercício social da Companhia e, AGE, sempre que os 
interesses sociais assim exigirem. §1º-A Assembleia Geral será convocada pela Diretoria, por carta, fax, ou correio 
eletrônico, sendo certo que a declaração escrita de ciência será considerada formalizada por meio de aviso de rece-
bimento de carta registrada, comprovante de envio de faz ou de correio eletrônico. §2°-As formalidades de convoca-
ção para realização de Assembleia Geral serão dispensadas no caso de comparecimento da totalidade dos acionis-
tas da Companhia. §3°-A Assembleia Geral será presidida e secretariada por pessoas eleitas pela maioria dos 
acionistas presentes. Cláusula 13-As Assembleias Gerais instalar-se-ão com a presença de acionistas titulares de, 
no mínimo, a maioria das ações com direito a voto, salvo se houver maior quórum exigido por lei. Cláusula 14-As 
deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por acionistas representando, pelo menos, a maioria das ações 
com direito a voto, salvo exceções legais. Capítulo V-Administração. Cláusula 15-A Diretoria da Companhia, 
cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembléia Geral, podendo ser composta por 
não acionistas, será composta por até 2 Diretores, sendo 1 deles designado Diretor Presidente e o outro Diretor 
sem designação específica, residentes no país, com mandato de 3 anos, sendo permitida a reeleição. Cláusula 
16-Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral, e a prática, para tanto, de todos os atos 
necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja por lei ou pelo presente Estatuto, atribuída a 
competência à Assembleia Geral. Cláusula 17-Compete ao Diretor Presidente, isoladamente: (a) representar a 
Companhia ativa ou passivamente em qualquer Juízo ou fora dele, perante terceiros, quaisquer repartições públi-
cas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e en-
tidades paraestatais; e (b) firmar contratos, assinar documentos, exercer direitos em nome da Companhia, inclusive 
poderes para transigir, renunciar, desistir, firmar acordos, compromissos, sacar, emitir, endossar, avalizar ou aceitar 
duplicatas ou quaisquer outros títulos de crédito. (c) Representar a sociedade perante a Receita Federal do Brasil; 
§1°-São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes perante a Companhia, atos de administradores, pro-
curadores ou empregados que importem na assunção de obrigações ou responsabilidades, pela Companhia, es-
tranhas ao seu objeto social. Cláusula 18-A Companhia considerar-se-á obrigada quando representada: (a) isola-
damente pelo Diretor Presidente; ou (c) Isoladamente, por 1 procurador, de acordo com os poderes a ele conferidos, 
observado o §Único abaixo. §Único-As procurações serão outorgadas pelo Diretor Presidente, isoladamente, e 
terão prazo de validade limitado a 1 ano, exceto aquelas para fins judiciais ou para a prática de ato específico, sem 
previsão exata de término, caso em que, cessadas as razões para as quais foram outorgadas, ficam automatica-
mente revogadas. Cláusula 19-Qualquer dos Diretores poderá representar a Companhia, isoladamente, perante 
quaisquer repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades 
de economia mista e entidades paraestatais, tais como a JUCESP, a Receita Federal do Brasil, a Secretaria da 
Fazenda do Estado de São Paulo, Prefeitura do Município de São Paulo, a Previdência Social e o Instituto Nacional 
de Seguridade Social (INSS), única e exclusivamente no que se refere a atos de mero expediente, como solicitação 
de registro de documentos, requerimento de inscrição, atualização ou alteração cadastral da Companhia nos refe-
ridos órgãos, obtenção de informações sobre a situação cadastral da Companhia, regularização de pendências e 
requerimento e obtenção de certidões negativas, entre outras providências da mesma natureza. Cláusula 20-In-
cumbirá à Assembleia Geral fixar as remunerações globais anuais dos Diretores. Cláusula 21-No caso de vacância 
de qualquer cargo na Diretoria, a Assembleia Geral deverá, imediatamente, convocar reunião com o propósito de 
eleger o novo Diretor para preencher o cargo vago. Capítulo VI-Conselho Fiscal. Cláusula 22-A Companhia po-
derá ter 1 Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, composto de 3 membros efetivos e de igual número 
de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral que deliberar sua instalação e que lhes fixara a remuneração, obser-
vado o disposto no artigo 162, §3º da Lei 6.404/76. Quando em funcionamento, o Conselho Fiscal terá as atribui-
ções e os poderes conferidos por lei. Capítulo VII-Exercício Social, Balanço e Demonstrações Financeiras. 
Cláusula 23-O exercício social terminará em 31/12 de cada ano. Findo o exercício social serão elaborados o balan-
ço patrimonial e as demonstrações financeiras exigidas por lei. Cláusula 24-No fim de cada exercício será levanta-
do 1 balanço geral, observadas as disposições legais vigentes e as seguintes regras deverão ser observadas 
quanto à distribuição dos lucros: I-os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda e contribuição 
social sobre o lucro, deverão ser deduzidos do resultado do exercício social; II-os lucros líquidos terão a seguinte 
destinação: a) 5% para a constituição de reserva legal que não excederá 20% do capital social; b) o restante terá a 
destinação que lhe for determinada pela Assembleia Geral, desde que tenha sido distribuído aos acionistas 1 divi-
dendo mínimo obrigatório de 5% na forma do artigo 202, da Lei 6.404/76. Cláusula 25-A Companhia poderá decla-
rar, por deliberação da Diretoria, dividendos intermediários ou intercalares à conta de balanço semestral ou reserva 
de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. §1°-A Companhia poderá, por deliberação dos acionis-
tas que representem a maioria do capital social com direito a voto, determinar o pagamento de juros sobre o capital 
próprio, na proporção das respectivas participações no capital social ou em outra proporção deliberada em Assem-
bleia Geral, na forma e nos limites da legislação aplicável. §2°-Os dividendos intermediários ou intercalares e os 
juros sobre o capital próprio, declarados em cada exercício social, poderão ser imputados ao dividendo mínimo 
obrigatório do resultado do exercício social em que forem distribuídos. §3°-Informamos de acordo com o Artigo 147, 
I-Lei 6404/76 que as declarações de desempedimento encontram-se arquivadas na sede da companhia. Capítulo 
VIII - Dissolução e Liquidação. Cláusula 26-A Companhia será dissolvida e liquidada nos casos previstos em lei. 
A Assembleia Geral estabelecerá as condições da liquidação e nomeará o liquidante que funcionará durante o 
período de liquidação, fixando os respectivos honorários. Capítulo IX- Disposições Gerais. Cláusula 27- Os ca-
sos omissos neste Estatuto serão regulados pela legislação sobre as S.A. em vigor, pelas disposições legais e por 
resoluções da Assembleia Geral. Cláusula 28 - Fica eleito o foro da sede social para dirimir quaisquer dúvidas ou 
controvérsias oriundas do presente instrumento, com a renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

1ª Vara da Família e Sucessões – Regional Penha de França. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE OSWALDO EDUARDO ANDRE DE 
SOUZA, REQUERIDO POR ELISANGELA DE SOUZA - PROCESSO Nº0016263-22.2005.8.26.0006. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional VI - Penha de 
França, Estado de São Paulo, Dr(a). Eduardo Moretzsohn de Castro, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 
18/09/2017, foi decretada a INTERDIÇÃO de OSWALDO EDUARDO ANDRE DE SOUZA, CPF 
230.609.698-84, 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). Elisangela de Souza 
em substituição ao anteriormente nomeado. O presente edital será publicado por três vezes, com 
intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. 

12ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0059351-65.2018. 
8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, 
Dr. Fernando José Cúnico, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RAFAELA DONADIO XAVIER, CPF 
369.296.938-47, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por 
AMC Serviços Educacionais Ltda. Encontrando-se a requerida em lugar ignorado, nos termos do 
artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 20.359,35, 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios 
de 10%. Fica ciente ainda, que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado 
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

3ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1001064-25.2014.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - 
Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Adaisa Bernardi Isaac Halpern, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a ALINI NOGUEIRA CAMPELO, CPF 371.747.248-84, que AMC SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$16.508,38 
(Jan/2014), oriundos das mensalidades não pagas do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, 
firmado entre as partes. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, 
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, que a 
tornará isenta de custas e honorários advocatícios ou embargue, sob pena de constituir -se de pleno 
direito o título executivo judicial, ficando advertida 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. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de agosto de 2018. 

5ª Vara da Família e Sucessões – Regional Santana. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE GUILHERME UEDA SKUPLIK, 
REQUERIDO POR RITSUO UEDA E ELIZABETH RASTELLI UEDA - PROCESSO Nº1035925-
81.2016.8.26.0001. A MM. Juíza de Direito da 5ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional I - 
Santana, Estado de São Paulo, Dra. Luciana Simon de Paula Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 
13/03/2018, foi decretada a INTERDIÇÃO de GUILHERME UEDA SKUPLIK, CPF 315.839.568-16, 
declarando-o relativamente incapaz de exercer todos os atos de natureza negocial/patrimonial, tais 
como os elencados no art. 1782 do Código Civil e nomeados como CURADORES, em caráter 
DEFINITIVO, os Srs. Ritsuo Ueda e Elizabeth Rastelli Ueda. 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 30 de agosto de 2018. 

6ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0034133-
38.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALAN JOSE 
DA SILVA, CPF 329.969.068-02, 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$ 42.010,67 (em 08/10/2018), 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. 
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