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SEXTA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2018

EMPRESA COM ÚNICO SÓCIO
Empresa com único sócio é obrigada a efetuar retirada de pró-labore? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESAS SOMENTE COM PRÓ-LABORE DEVEM ENVIAR 
PARA O E-SOCIAL?

Informamos que os contribuintes individuais, inclusive os sócios, serão 
também enviados no E-Social, no evento S-2300 (trabalhadores sem vín-
culo de emprego) conforme explica o manual de orientações do E-Social.

EXAME MÉDICO DE RETORNO AO TRABALHO
O ASO de retorno ao trabalho tem que ser feito quando o afastamento 
for superior a 30 dias, inclusive no retorno de férias? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

APOSENTADA POR INVALIDEZ PODE PRESTAR SERVIÇO
Funcionária aposentada por invalidez, poderia ser procuradora de empre-
sário para representa-la em todos os atos da empresa sem correr riscos de 
perder a aposentadoria? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE RECUSAR O ATESTADO MÉDICO DE PROFISSIONAIS 
COMO PSICÓLOGOS, FISIOTERAPEUTAS E ODONTÓLOGOS?  

Os atestados emitidos por Fisioterapeutas e Psicólogos podem ser 
considerados como justificativa de ausência, mas o abono do período 
em que o empregado deixou de trabalhar ou o dia que tenha faltado ao 
trabalho só é válido para atestados assinados por médicos e dentistas.

CONTRATAR PROFESSOR COMO MEI
Escola pretende contratar professor como MEI, sem que corra risco 
de caracterizar vínculo empregatício, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

APOSENTADO QUE CONTINUA TRABALHANDO
Funcionário já possui aposentadoria do INSS e continua trabalhando 
na ativa, deve continuar sendo descontado da previdência? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

A revolução digital 

está transformando as 

relações de trabalho

Historicamente, a tecnolo-
gia sempre transformou 
as empresas, seja adotan-

do novos processos e modelos de 
produção, seja automatizando 
funções operacionais. O que 
vemos agora é que as mudan-
ças irão chegar às relações de 
trabalho e, ao que tudo indica, 
o futuro do trabalho será guiado 
por projetos.

Apesar de parecer algo novo, o 
trabalho por projeto é algo usado 
há bastante tempo no mercado 
de marketing, publicidade e 
principalmente tecnologia. Con-
siste no modelo de trabalho onde 
a contratação de profi ssionais 
é feita por tempo determinado, 
tendo como referência o projeto 
que precisa ser desenvolvido, as 
competências e experiências de 
cada integrante que irá compor 
os times e levando em conside-
ração as fases de início, meio e 
fi m. O mercado utiliza muito o 
termo job para descrever esse 
tipo de relação.

Mesmo parecendo um cená-
rio distante, é possível que as 
relações de trabalho migrem 
para esse modelo que tende 
a crescer muito nos próximos 
anos. Isso porque contratar os 
profi ssionais de acordo com a 
demanda, vinculados a proje-
tos é uma excelente forma de 
gerenciar os recursos (humanos 
e fi nanceiros), além de propor-
cionar fl exibilidade para manter 
a equipe sempre atualizada com 
conhecimento 

Do ponto de vista das em-
presas, contratar por demanda 
signifi ca manter o recurso sem-
pre ativo, diminuindo o risco de 
ociosidade nas equipes. Uma vez 
que o profi ssional é contratado 
para entregar determinada so-
lução, ou implantar um projeto 
específi co, é possível estimar 
uma quantidade de hora que 
irá empregar e o quanto isso 
custará. 

Mesmo que alterações sejam 
feitas ao logo do tempo, e o proje-
to atrase por inúmeros fatores, é 
muito mais fácil mensurar o ROI - 
Retorno Sobre Investimento - de 
cada iniciativa. A previsibilidade 
no orçamento é talvez uma das 
maiores vantagens para a em-
presa, já que em uma gestão de 
projetos é possível planejar os 
recursos que serão destinados e 
prever se o investimento valerá 
a pena. 

No entanto, é necessário 
realizar o contraponto. Ao ter-
minar os projetos, se a empresa 
não tiver uma boa governança, 
é possível que a história e o 
conhecimento gerado ao longo 
do processo se perca junto com 
a saída dos profi ssionais. Os 
erros e acertos do percurso em 
cada trabalho são valiosos para a 

história corporativa, já que essa 
se constrói ao longo das entregas 
que realiza. 

Em um cenário onde a força 
de trabalho é contratada sobre 
demanda, as empresas têm um 
grande desafi o: registrar e man-
ter “dentro de casa” o histórico 
e a memória empresarial. Na 
perspectiva dos profi ssionais, 
o futuro do trabalho guiado por 
projetos também tem inúme-
ras vantagens. Até porque os 
interesses de carreira devem 
evoluir no mesmo sentido, 
principalmente pautados pela 
fl exibilidade, autogerenciamen-
to de tempo e propósito. 

Os profi ssionais irão se co-
nectar e desconectar a tarefas 
que estejam alinhadas aos seus 
objetivos de vida. Participar ou 
não de projetos será uma decisão 
pessoal e, certamente, muito 
além do dinheiro, fatores como 
tempo, desafio profissional, 
networking e portfólio serão 
condições a serem avaliadas. Do 
ponto de vista da carreira, essa 
mudança será muito interessan-
te para trazer mais autonomia 
para os profi ssionais. 

Veremos grandes mudanças, 
inclusive para as áreas de 
recrutamento, já que o currí-
culo não estará mais baseado 
em empresas onde cada um 
trabalhou, mas que tipo de 
projetos cada candidato parti-
cipou, os resultados que foram 
entregues e como o profi ssional 
apresenta o próprio portfólio 
de experiências. A trajetória 
profi ssional vai aproximar as 
pessoas ao empreendedoris-
mo, já que cada um terá que 
gerenciar seu próprio negócio, 
incluindo desde alimentar um 
pipeline de clientes, gestão 
fi nanceira, entregas, metas e 
resultados. 

É claro que entre as desvanta-
gens está nossa cultura de rela-
ção trabalhista e de construção 
de carreira que, mesmo com 
todas as mudanças propostas 
pela revolução digital, ainda é 
muito baseada em crescimento 
hierárquico e no pensamento 
cartesiano de fi car anos dentro 
da mesma empresa. Vencer essa 
barreira cultural é algo que pre-
cisa ser conquistado tanto por 
parte das empresas quanto por 
parte dos profi ssionais.

Certamente o futuro do traba-
lho reserva grandes mudanças 
para as relações entre empresas 
e profi ssionais. Estar pronto para 
essas transformações separa os 
profi ssionais que irão se adaptar 
e colher as vantagens dessa 
mudança de mindset do que os 
que irão apenas lamentar a falta 
de oportunidades.

(*) - Formado em Administração 
de Empresas, possui MBA 

executivo em Gestão de Negócios 
e tem certifi cação em coaching 
e experiência no recrutamento 

especializado nas áreas
de Tecnologia, Digital e Vendas. É 

diretor de operação da Yoctoo.

Relações trabalhistas serão 
guiadas por projetos

Paulo Exel (*)

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. 

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. 

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. 

2ª Vara da Família e Sucessões - Regional Jabaquara. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 
DIAS. PROCESSO Nº 1020765-10.2016.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família 
e Sucessões, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). LUCIANA LEAL 
JUNQUEIRA VIEIRA REBELLO DA SILVA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FABIAN THEBAS 
ALTORFER, Brasileiro, Casado, Gerente Comercial, CPF 213.862.758-67, com endereço à Alameda 
Guaracy, 42, Condomínio Parque Xapada de Itu, Itaim Mirim, CEP 13312-835, Itu - SP que por este 
Juízo, tramita de uma ação de Execução de Alimentos, movida por Enrico Dadalto Altorfer. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 528, § 7º, foi determinada a 
sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, o qual fluirá após o prazo de 
30 (trinta) dias do edital, pague a quantia de R$50.100,23 (Cinquenta mil e cem e vinte e três 
centavos), (devidamente atualizado e acrescido das pensões que se vencerem ao longo da demanda, 
nos termos da Súmula 309 do STJ) ou comprove que já o fez ou, ainda, justifique a impossibilidade de 
efetuá-lo, SOB PENA DE PRISÃO. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo. 

4ª VC – Reg. Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013367-
21.2010.8.26.0009. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Akemi Okoda Oshiro Kato, na forma da Lei, etc.  FAZ SABER a 
RENATA FERREIRA BORGES, RG 23.924.383-3, CPF 173.745.398-35, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum por parte de Condomínio Villa Marbella, objetivando a condenação 
da requerida ao pagamento de R$4.179,02 (Out/2010), a ser devidamente atualizado, referentes às 
cotas condominiais inadimplidas, além das que vencerem no curso da ação e demais taxas, do 
Apartamento n.º 103, integrante do Condomínio Autor. 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 dias, que fluirá após o decurso do prazo 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, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de maio de 2018. 

12ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital. Intimação Prazo 20 Dias Processo 
0138529-10.2011.8.26.0100, em fase de Cumprimento de Sentença nº 0043242-44.2016.8.26.0100. 
O Dr. FERNANDO JOSÉ CÚNICO, Juiz de Direito da 12ª Vara Cível do Foro da Comarca da 
Capital/SP, FAZ SABER, pelo presente edital, com prazo de 20 dias, que processam-se por este Juízo e 
respectivo cartório os autos de Procedimento Sumário movida move NOTRE DAME INTERMÉDICA 
SAÚDE S.A., em face de CCCOOP-Cooperativa Trabalho dos Profissionais de Credito Cobrança 
Caixa e Telemarketing. Inscrita no CNPJ/MF 03.837.280/0001-85, com incurso no art. 257, inciso III do 
NCPC. E como esteja a executada em lugar incerto e não sabido, não sendo possível intima-la 
pessoalmente quanto ao presente cumprimento de sentença que lhe é movido, intima-la pelo presente à 
promover o pagamento integral da condenação fixada na sentença proferida no processo em epígrafe, no 
importe de R$ 82.261,01 (oitenta e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e um centavo), que 
deverá ser atualizado nos termos do título executivo judicial até o efetivo pagamento. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1060308-88.20 14.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 35ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Gisele Valle Monteiro da 
Rocha, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Adubos Vianna S.A Industria e Comércio 
CNPJ,17.157.215/0001-13, que Condomínio Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu 
,CNPJ, 54. 199. 351/0001-00, com endereço sito a Rua Florêncio de Abreu, 282,Centro/ SP, 
Cep,01030-000, lhe ajuizou a ação de Procedimento Comum( Condomínio e obrigações) para a 
cobrança de R$ 10.890,43 (09/2015) , a ser atualizada e acresci da das custas e parcelas que se 
vencerem no decorrer da lide. Esta ação foi movida devido a ausência de pagamentos das despesas 
condominiais ordinárias e/ ou extraordinárias e fundos de reserva das unidades condominiais, 54 A, 
58 A, integrantes do condomínio autor e de propriedade da requerida Adubos Vianna S.A, Indústria 
e Comércio . E estando a empresa requerida em lugar ignorado por este juízo, foi determinada a 
vossa citação por edital com o prazo de 20 dias, para que a requerida em 15 dias úteis e após os 20 
dias do prazo deste edital, conteste o feito, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos 
alegados, com a condenação nas cominações pedidas. Em caso de revelia, será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei 

Gabriel Nunes/ANSA

Nas últimas semanas, 
milhões de estudantes 
brasileiros prestaram 

o  Enem buscando a sonhada 
vaga em uma universidade pú-
blica ou até mesmo uma bolsa 
de estudo nas particulares. Na 
Itália, tanto a escola quanto os 
meios de ingressar no Ensino 
Superior são bem diferentes do 
sistema brasileiro. Para come-
çar, o ciclo escolar italiano dura 
um ano a mais do que aqui, além 
de oferecer a possibulidade de 
uma especialização no Ensino 
Médio. Enquanto os brasileiros 
terminam a escola com 17 anos, 
os italianos só saem aos 19.

Chamado de “Scuola Supe-
riore”, o Ensino Médio tem 
duração de cinco anos e inicia 
geralmente quando o aluno 
completa 14 anos de idade. 
Esse ciclo corresponderia, no 
Brasil, ao período do 9º ano do 
Ensino Fundamental II ao 3º ano 
do EM. Antes do Ensino Médio, 
os estudantes cursam a “Scuola 
Media”, que tem duração de três 
anos. Nesse período, os estu-
dantes realizam atividades de 
orientação e recebem delega-
ções de professores de Ensino 
Médio, os quais apresentam as 
escolas, os cursos e que tipo 
de ensino é praticado em cada 
instituição.

Entre as opções de escolas 
para o Ensino Médio, estão os 
liceos, sendo o científi co e o 
clássico considerados os mais 
tradicionais. Há também o 
musical, o artístico e o linguís-
tico. Outra alternativa são os 
institutos técnicos que, dife-
rentemente dos liceos, onde o 
ensino é basicamente teórico, 

Quer estudar na Itália?
Conheça o sistema de ensino local
Chamado de “Scuola Superiore”, o Ensino Médio tem duração de cinco anos e inicia geralmente quando 
o aluno completa 14 anos de idade
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o o ingresso de brasileiros nas 

universidades italianas se tor-
nou mais viável. Antigamente, 
era obrigatório que fosse feito 
um ano de faculdade no Brasil, 
a fi m de completar os 12 anos de 
estudo, para que então pudesse 
ser feito o pedido de estudar 
em uma universidade italiana. 
“O governo italiano hoje em dia 
libera o acesso de brasileiros 
às universidades”, confi rmou 
Angoretto.

Diferentemente do Brasil, as 
universidades públicas na Itália 
são pagas, e os valores geral-
mente variam dependendo da 
renda familiar, que é analisada 
pelos órgãos responsáveis. Os 
estrangeiros costumam pagar 
uma taxa anual fi xa em torno 
de 500 euros. O Ministério das 
Relações Exteriores italiano 
(Ministerio degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Interna-
zionale), através de programas 
de fomento da cultura italiana 
no mundo, oferece diversas 
bolsas para estudantes estran-
geiros, em diferentes níveis 
da graduação, que chegam a 
custear a passagem, estadia e 
manutenção do aluno no país. 
Nos sites das próprias univer-
sidades, também há editais de 
ofertas e bolsas para estudantes 
de fora do país.

“A maior diferença entre os 
sistemas de ensino do Brasil e 
da Itália é a cultura, o estudo 
da história através da arte e das 
pinturas, a formação do aluno 
como um todo”, disse Angoret-
to. Segundo ela, o ensino brasi-
leiro é muito pautado nas provas 
que levam os alunos à faculdade 
do que verdadeiramente na for-
mação desse estudante. “Aqui 
o foco é o vestibular”, afi rmou.

os alunos têm o estudo aplicado 
a profi ssões práticas. O jovem 
Jacopo Varallo, de 23 anos, que 
estuda Direito na Universidade 
de Milão, afi rmou que essas 
possibilidades “permitem fazer 
algo que você goste” antes de 
escolher a graduação. O tipo de 
liceo, porém, não interfere na 
escolha do curso universitário, 
nem exclui o estudo de matérias 
básicas do sistema de ensino 
italiano, como literatura, latim 
e matemática.

Angela Angoretto, coor-
denadora do Departamento 
de Italiano do Colégio Dante 
Alighieri, de São Paulo, é um 
exemplo desse tipo de ensino. 
Ela cursou o liceo científi co, 
que tem foco nas ciências 
exatas, como física e química, 
mas optou por estudar Letras 
na faculdade. Segundo ela, que 
hoje vive no Brasil, as escolhas 
do Ensino Médio não te proíbem 
de mudar de ideia e seguir 
outros caminhos. “Não é uma 
escolha autoritária”, comentou.

Ao terminar o “Superiore”, os 
italianos realizam nacionalmen-
te o exame de “maturità”, que 
conclui o ciclo de estudos do 

Ensino Médio e é indispensável 
para ingressar na universidade. 
Então, dependendo da faculda-
de escolhida, os italianos devem 
fazer vestibular ou não. O que 
acontece é que a maioria dos 
cursos das universidades têm 
“accesso libero” (acesso livre), 
ou seja, basta se matricular e 
começar os estudos. Assim foi 
com Varallo e com tantos outros 
italianos.

Mas o vestibular não deixa 
de existir também na Itália. Os 
cursos com “numero chiuso” 
(número fechado, na tradução 
livre), que geralmente são os 
da área de saúde, como odon-
tologia, medicina e medicina 
veterinária, devido à procura 
elevada, realizam exames de 
admissão que funcionam do 
mesmo jeito que os vestibu-
lares brasileiros, cobrando 
aquilo que foi estudado ao 
longo da carreira estudantil 
dos alunos.

Com a lei brasileira nº 11.274, 
de 6 de fevereiro de 2006, que 
ampliou o Ensino Fundamental 
para nove anos de duração, 
o sistema no país passou a 
contar 12 anos no ciclo, assim, 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL
4ª Vara Cível do Fórum Regional de São Miguel Paulista - Comarca de São Paulo/SP

Edital de 1ª e 2ª Praça sobre bem imóvel e para intimação dos requeridos JOSÉ FERREIRA DE 
OLIVEIRA (CPF: 994.547.698-04), bem como seu cônjuge ADÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA (RG/
SSP/SP - 16.133.522), e demais interessados, expedido na Ação de Cumprimento de Sentença 
(extinção de condomínio) Processo nº 1022327-19.2014.8.26.0005, em trâmite na 4ª Vara Cível 
do Fórum Regional de São Miguel Paulista - Comarca de São Paulo/SP, requerida por COMERCIAL 
E SERVIÇOS JVB LTDA (CNPJ : 01.193.063/0001-00).
Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através 
do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que 
segue:
1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Uma casa de número 18 (Conf. Av.03 19/04/1979), na Rua Fernando da 
Silva Bueno, do lote 16, da quadra “A-1”, da Vila Prima, 1ª Gleba, no Distrito de Ermelino Matarazzo, 
ao qual possui a área de 324,00m² ., medindo 12,00m de frente por 27,00m da frente aos fundos de 
ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, confinando de um lado remanescente 
do lote 16, de outro lado com o lote de 14, e nos fundos com o lote 12 e parte do lote 11. Contribuinte: 
111.507.0013-1. registrado sob matrícula 31.978 do 12º Oficial de Registro de Imóveis de São 
Paulo., Benfeitorias: Conf. Laudo de Avaliação Fls. 71, o imóvel apresenta-se como uma construção 
de característica multifuncional com módulos divididos em três unidades independentes, sendo uma 
unidade de moradia no andar térreo, um espaço usado como tecelagem no primeiro andar onde 
foram improvisadas divisórias rústicas para uma precária separação dos ambientes e por fim, outra 
unidade de moradia no último piso. Todo o imóvel foi construído em sistema de alvenaria convencional 
composta por estruturas de concreto armado e alvenaria simples de vedação e superfícies acabadas 
com argamassa de revestimento sobre reboco e o sistema de cobertura hora se apresenta em laje 
do tipo tavela cerâmica apoiada sobre vigota sob corpo em concreto armado ou então apresenta 
telhas cimentícia trapezoidais sob madeiramento estrutural. Ônus: Conf. R.07 (03/01/2017) Consta a 
arrematação de 50% do imóvel pela requerida.
2. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 607.000,00 (JUNHO/2018 – Conf. LAUDO fls. 66 a 133). e que será 
devidamente atualizado à época da efetiva alienação judicial.
3. VISITAÇÃO - Não há visitação.
4. DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 08/02/2019, às 13h45min, e termina em 11/02/2019, 
às 13h45min e; 2ª Praça começa em 11/02/2019, às 13h46min, e termina em 11/03/2019, às 
13h45min.
5. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance 
mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.zukerman.com.br. 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
Ficam os requeridos, JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA, bem como seu cônjuge ADÉLIA PEREIRA 
DE OLIVEIRA, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) 
localizado (a) (s) para a intimação pessoal. 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, 06 
de novembro de 2018.

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 3 de dezembro de 2018, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada 
na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º 
andar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, 
Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Deliberar sobre alterações ao Estatuto Social da 
Companhia para refl etir: (A) reforma parcial do artigo 21, parágrafo terceiro, do Estatuto Social da Companhia 
para alterar o quórum de instalação de reuniões do Conselho de Administração; (B) reforma parcial do artigo 34 
do Estatuto Social da Companhia para alterar a composição do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança 
da Companhia; (C) reforma parcial do artigo 40 do Estatuto Social da Companhia a respeito de suas reservas 
estatutárias; e (D) demais alterações necessárias de forma a adequá-lo ao exigido pelos órgãos reguladores e 
autorreguladores aplicáveis, inclusive tendo em vista o registro de companhia aberta e a listagem da Companhia 
no Nível 1. 2. Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social em decorrência das alterações acima mencionadas. 
Instruções Gerais: Nos termos dos artigos 135, §3º e 124, §6º, da Lei 6.404/76, a minuta do Estatuto Social 
reformulado que será discutida na Assembleia Geral Extraordinária, bem como os demais documentos pertinentes 
às matérias a serem debatidas estão à disposição dos Senhores acionistas na sede da Companhia; São Paulo, 23 
de novembro de 2018. Bernard Camille Paul Mencier - Presidente do Conselho de Administração

BANCO

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

Edital de Convocação  - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se no dia 3 de dezembro de 2018, às 13:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Ave-
nida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, 
Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, 
CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: 1. Ciência do pedido de renúncia do Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto ao cargo de membro 
do Conselho de Administração da Companhia. 2. Eleição do Sr. Ricardo Annes Guimarães como novo membro do Con-
selho de Administração da Companhia. 3. Criação do cargo de Presidente de Honra da Companhia, a ser ocupado pelo 
Sr. Flávio Pentagna Guimarães, que desempenhará atividades institucionais e de promoção da Companhia, com conse-
quente alteração estatutária. 4. Consolidação do Estatuto Social em decorrência da alteração estatutária indicada no 
item 3 acima. Instruções Gerais: Nos termos dos artigos 135, §3° e 124, §6°, da Lei 6.404/76, a minuta do Estatuto 
Social reformulado que será discutida na Assembleia Geral Extraordinária, bem como os demais documentos pertinen-
tes às matérias a serem debatidas estão à disposição dos Senhores acionistas na sede da Companhia;

São Paulo, 23 de novembro de 2018.
Bernard Camille Paul Mencier  - Presidente do Conselho de Administração
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